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 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare » 
 Nr 6, juni 2014  
  Hej,

Nu stundar sommaren och universitetsområdet blir
glesbefolkat. Studenterna har sommarlov och flyr
universitetsområdet. Kanske för en picknick i
Skinnarviksparken, som på bilden intill?

Nästan alla lunchställen och caféer stänger under
sommaren men i Studenthuset kommer det att vara
öppet. Du hittar husets och verksamheternas
öppettider längre ned i nyhetbrevet.

Med det önskar jag dig en härlig sommar!

Hälsningar,
Johanna Gréen
Redaktör Vägledarinfo

 

  

Arvodesblanketter
Från och med juni månad övertas ansvaret för arvodesblanketter av Anne Jansson. Du
når Anne via e-post: anne.jansson@su.se eller via telefon: 08-16 22 98.

Blanketterna ska som vanligt skickas till Studentavdelningen, Service till studenter
med funktionsnedsättning.

  
 

  

 

Sommartider i Studenthuset
 Öppettider för övriga universitet hittar du här 

Infocenter
Infocenter har öppet hela sommaren.

Sommartider gäller mellan 16 juni och 8
augusti. 

Öppet: måndag- fredag kl. 8-16.

 Allmän studie- och
karriärvägledning
Den allmänna studie- och
karriärvägledningen har öppet hela
sommaren.

Sommartider gäller mellan 30 juli och 8
augusti. 

Telefontid: måndag- torsdag kl. 9-10.
Drop-in: måndag-torsdag kl. 10-12.

 

 
Resursrummen
Resursrummen i Studenthuset har
begränsade öppettider under sommaren.

Rum 155, 160-165 kommer att vara
stängda under perioden 16 juni till 8
augusti. Rum 153, 154,231-233, 256 och
257 är öppna hela sommaren.

Resursrummen ligger på plan i hus Beta,
Studenthuset.

 Service till studenter med
funktionshinder
Service till studenter med
funktionsnedsättning har stängt för drop-
in för studenter mellan 17 juni och 12
augusti.

 

 
Antagningen som riktar sig till internationella studenter



Antagningen som riktar sig till internationella studenter har stängt för drop-in torsdag
10,17 och 24 juli. Det är inte heller någon telefontid tisdag 8, 15 och 22 juli. I övrigt
öppet enligt ordinarie tider.

 
Caféet i Studenthuset
Är du kvar på universitetsområdet i
sommar? När du blir hungrig, eller
kaffesugen, kan du alltid komma till
Studenthuset. Caféet är öppet hela
sommaren.

Mellan 16 juni och 17 augusti är caféet
öppet måndag till fredag kl. 9-16.

Mellan 18 augusti och 30 augusti är
caféet öppet måndag till fredag kl. 8-16.

  

  
  

Orientation Day för internationella
studenter
Måndag 25 augusti kl.12-17 anordnas Orientation Day
i Aula Magna som är en del av Orientation Week för
nyanlända internationella studenter.

Under Orientation Day erhåller studenterna all
praktisk information om till exempel kurser i svenska,
hälso- och sjukvård, bibliotek, IT, bankkonto och
information från Stockholm universitets studentkår.

Läs mer Orientation Day här

Orientation Week pågår mellan måndag 25 augusti
och fredag 29 augusti. Under veckan anordnas bland
annat välkomstparty och guidade turer i Stockholm.

Läs mer om Orientation Week här

 

  
Uppstartsmöte för
utbildningskatalogen
Onsdag 10 september hålls
uppstartsmöte för nästa läsårs
utbildningskatalog i Hörsal 8 i Södra
huset, Hus D. Tid för mötet är kl. 10 -
12. Inbjudan och dagordning kommer
att skickas separat.

All information om arbetet med
katalogen kommer att gå ut till alla
inblandade via en sändlista. Du lägger
själv till dig på listan. Se till att
registrera dig på listan redan nu inför
höstens arbete!

Här registrerar du dig till sändlistan
för utbildningskatalogen

  

  
Studieadministrativ kalender
Ett stöd i arbetet med studieadministrationen är den studieadministrativa kalendern. I
den kan du se datum för antagning, registrering, VFU, utbildningskatalogen,
kontoaktivering med mera. Kalendern samlar information om deadlines på ett och
samma ställe för flera system och kan göra det enklare för dig att planera ditt arbete.
Du kan också hitta viktiga datum som studenter efterfrågar.

Här hittar du den studieadministrativa kalendern

  
Torsdagskonferens
Höstterminens första torsdagskonferens arrangeras torsdag 18 september kl. 13.30-
16. Ämne för konferensen är ännu inte fastställt. Mer information kommer via e-post
och uppdateras på webben inom kort.

  
 

Introduktion för
nyanställda
Är du ny som studievägledare på
universitetet? Då är du välkommen till
en introduktionsdag för nyanställda
vägledare. Boka in fredag 19 september
i din kalender! Mer information kommer
inom kort.

  



 
 
 

AKTUELLT FÖR STUDENTER
 
 
 

Antagning till hösten
För de studenter som sökt utbildningar
till höstterminen publiceras det första
antagningsbeskedet på Antagning.se
fredag 11 juli. Senast torsdag 31 juli
måste studenterna svara på beskedet.

Det andra antagningsbeskedet
publiceras onsdag 6 augusti. Det finns
inget svarskrav på antagningsbesked
två.

Läs mer om antagning till hösten

  

  
Karriärseminarium
Höstterminens första karriärseminarium kommer att handla om "dolda" jobb.
Seminariet hålls onsdagen 17 september kl. 15-16.30 i Ekosalen, Studenthuset.

Mer information publiceras på webben i september

 
 
  

 

Nyhetsbrevet Vägledarinfo kommer ut tio gånger per år och ges ut av
Studentavdelningen vid Stockholms universitet.

Redaktör: Johanna Gréen.
Foto: Eva Dahlin.

Har du frågor om brevet? Mejla till: vagledarinfo@su.se
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