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  Hej,

Efter den varma och soliga sommaren är den
färgstarka och händelserika hösten här. Studenterna
har återvänt till Frescati och universitetsområdet
sjuder av liv.

Nu stundar intressanta torsdagskonferenser,
karriärseminarier, planering av utbildningskatalogen
och mycket annat.

Jag önskar dig en riktigt trevlig start på höstterminen!

Hälsningar,
Karin Persson
Redaktör Vägledarinfo

 

  
Vägledarbloggen
Trevligt nog får ju vår vägledarblogg ökande uppmärksamhet. Vi söker nu
"gästbloggare" – inte på löpande basis, men är man som institutionsvägledare
intresserad av att blogga om något, uppmärksamma en ny utbildning eller vad det än
må vara så är man varmt välkommen! Texten skickas till Johan Andersson
(johan.andersson@su.se) eller Alexander Ringholm (alexander.ringholm@su.se). Vi
förbehåller oss rätten att redigera i texten, till exempel av utrymmesskäl, men
självfallet publicerar vi inte en färdig text utan skribentens slutliga godkännande.
Välkommen att skriva ditt blogginlägg!

  
Utbildningskatalogen
Nu har arbetet med utbildningskatalogen
för HT15/VT16 börjat. Den 10 september
hölls ett uppstartsmöte i Hörsal 8 i Södra
huset. All information om arbetet med
katalogen kommer att gå ut till alla
inblandade via en sändlista. Du lägger
själv till dig på listan om du vill vara
med.

Här registrerar du dig till sändlistan
för utbildningskatalogen

  

  
Arvodesblanketter
Kontaktperson är Anne Jansson. Du når Anne på e-post: anne.jansson@su.se eller
telefon: 08-16 22 98.

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

Observera att blanketterna måste ha kommit in till Studentavdelningen senast
den 5:e varje månad för att pengarna ska kunna betalas ut den 25:e samma månad.

  
Masterbroschyren
Nu är Masterbroschyren för HT15/VT16
här. Du hittar den tryckta broschyren vid
Infocenter i Studenthuset. Här kan
presumtiva internationella studenter läsa
om nyttan med en masterexamen från
Stockholms universitet och få
information om allt de behöver tänka på
vid ansökan. I broschyren finns även
tips på vad Stockholm som stad har att
erbjuda och information om olika
studentaktiviteter.

Läs Masterbroschyren på webben

  



  
Information från Studentstöd
Gruppen för studentstöd kommer inom kort att göra ett utskick med
informationsmaterial och planscher till er.
Sätt gärna upp planscherna på en synlig plats så att fler studenter får information om
vår verksamhet.
Fler broschyrer finns att hämta vid Infocenter i Studenthuset. Broschyrerna finns även
att ladda ned som PDF-fil på su.se/funktionsnedsattning. Materialet innehåller kort
information till studenter med funktionsnedsättning och till universitetspersonal som
kommer i kontakt med studenter med funktionsnedsättning.

  
 Torsdagskonferenser

Ta gärna del av Studentavdelningens
torsdagskonferenser som är ett tillfälle
för nätverkande, informationsutbyte och
inspiration. Konferenserna äger rum i
Ekosalen i Studenthuset kl. 13.30-15.00.
Höstens teman och länk till anmälan
finner du här:

Torsdagskonferenser och anmälan

Kommande tillfällen:

18 september: Svåra samtal
Vad händer med oss i det svåra
samtalet? Hur påverkas vårt agerande
av de känslor och reaktioner vi möter
och upplever?
Ola Olefeldt, socionom och sedan tio år,
kurator på studenthälsan, Malmö
högskola, håller bland annat våga tala-
kurser om talängslan och föreläsningar
om uppskjutarbeteende. Han arbetar
främst med studenter, men stöder även
högskolans personal kring strategier och
förhållningsätt kring svåra samtal.

25 september: Nya generationens
arbetsmarknad
Hur tänker 80- och 90-talister? Färska
undersökningar gås igenom. Vad innebär
det för studie- och karriärvalen?
Attraktiva arbetsplatser och den högre
utbildningens roll.
Det här är några av flera områden som
Anders Parment, ekonomie doktor och
lektor i marknadsföring vid Stockholms
Universitetet, kommer att beröra under
torsdagskonferensen. Anders forskar om
konsumentbeteende, varumärken och
marknadskommunikation.

 

  
Resursrum -
onlinebokningssystem
Studenter som har behörighet att
använda resursrummen på Studentstöd
kan nu boka dessa rum via TimeEdit.
Kontakta resursrum@su.se om du vill ha
mer information om det nya
bokningssystemet.

 Stavnings- och
talsyntesprogram
Vi har campuslicenser för
stavningsprogrammen Stava Rex &
SpellRight och för talsyntesprogrammet
ViTal. Samtliga program kan beställas
via serviceportalen@su.se för SUA
(Stockholms universitets arbetsdatorer).
Mer information hittar du på
Medarbetarwebben:
Undervisa tillgängligt

 

  
Språkverkstaden på
Facebook

Sedan en dryg månad tillbaka har
Språkverkstaden en Facebooksida. Där
håller vi våra läsare uppdaterade om
vår verksamhet och ger tips kring
skrivandet. Du hittar den genom att
söka på Språkverkstaden
Stockholms uni på Facebook. Länka
gärna till den från er webbplats!

Seminarier och föreläsning
Från och med i höst håller

  



Språkverkstaden fem olika seminarier
och en föreläsning i egen regi i
Studenthuset. Två av seminarierna är
helt nya för hösten. De handlar om hur
man gör sin text sammanhängande – Att
skapa en röd tråd – och om hur man
refererar och använder källor – Att
använda andras texter. Vår föreläsning
handlar om att skriva uppsats. 

Du kan läsa mer om dem här

  
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

  
 
 

AKTUELLT FÖR STUDENTER
 
 
 

Sök till vårterminens
kurser och program
Den 15 september öppnade
webbanmälan för utbildningar till
vårterminen 2015. Sista ansökningsdag
för fristående kurser och program är 15
oktober. Den 10 december publiceras
det första antagningsbeskedet på
Antagning.se. Senast den 19 december
måste studenterna svara på beskedet.

Det andra antagningsbeskedet
publiceras den 2 januari 2015. Det finns
inget svarskrav på antagningsbesked
två.

Läs mer om antagning till våren

  

  
 

Alumndagen 2 oktober
Välkommen till en inspirerande eftermiddag och kväll vid Stockholms universitet. Ta
del av en paneldebatt, lyssna till årets huvudtalare, tidigare student=alumn Eva Swartz
Grimaldi, mingla med studenter, alumner och passa på att besöka någon av de
utbildningar som arrangerar olika aktiviteter på campus under kvällen.

Program och anmälan på su.se/alumn. Här kan du även bli medlem i vårt
alumnnätverk om du är nuvarande eller tidigare student vid Stockholms universitet.

  
 

 Studievägledarchatt
Den 1 och 2 oktober kl. 14.00-15.00 kan
du chatta med studie- och
karriärvägledare om frågor gällande
studie- och karriärval. På webben kan
du se vilka frågor som ställts vid tidigare
chattillfällen:

Kommande chatt och chattarkiv

 

  
 

Karriärseminarier

Nu startar höstterminens karriärseminarier. Tid och plats är alltid onsdagar kl. 15-
16.30 i Ekosalen, Studenthuset.

17 september: Dolda jobb
Höstens första seminarium kommer att handla om ”dolda jobb”. Hur blir man en
framgångsrik jobbsökare och vilka verktyg kan man använda? Tanja Parkkila,
grundare till företaget Dolda Jobb, kommer till oss och föreläser.

24 september: Vill du arbeta med miljöfrågor?
Att jobba med miljö spänner mellan vitt skilda områden. Christina Schaffer från
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeografi kommer och berättar vad man kan



Institutionen för naturgeografi och kvartärgeografi kommer och berättar vad man kan
jobba med och vad man ska läsa för att ta sig dit.

1 oktober: Starta eget
Innovationskontoret och SU inkubator gästar oss och berättar om sin verksamhet samt
ger värdefulla tips för dig som funderar på att starta eget.

Du anmäler dig till seminarierna via universitetets karriärportal MyCareer:
su.se/mycareer/events

Mer information hittar du på webben här
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