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  Hej,

Visst är det vackert med alla färger i naturen den här
årstiden? Träden som skiftar i gult, grönt och rött
innan löven ramlar av.

Höstterminen är i full gång och det finns
torsdagskonferenser, karriärseminarier,
utbildningsmässor och mycket annat att delta i.

Jag önskar dig en rolig och händelserik höst!

Hälsningar,
Karin Persson
Redaktör Vägledarinfo

 

  
Vägledarbloggen
Vi söker "gästbloggare" – inte på löpande basis, men om du som institutionsvägledare
är intresserad av att blogga om något, uppmärksamma en ny utbildning eller vad det
än må vara så är du 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!

  
STUF:s årsmöte
Studievägledarföreningen, STUF, har
årsmöte den 5 november kl. 16.30.
Årsmötet kommer att hållas på
Studentavdelningen och kallelse med
information om anmälan kommer att
skickas ut tre veckor före mötet.

  

  
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.

  
Tips från Nationella vägledarnätverket
Katarina Fjellström är representant i Nationella vägledarnätverket och från senaste
mötet i september, på vilket UHR också medverkade, kommer tre punkter/tips:

 

Nationella vägledarnätverkets
webbcafé
Vill du träffa dina kollegor runt om i landet lite oftare? Ta
en fika i cyberrymden och diskutera det som du funderar
på just för tillfället? Har du hittat en ny metod du
använder? Har du en knepig fråga du behöver hjälp med
att lösa? Eller vill du helt enkelt diskutera någon aktuell
fråga med dina kollegor i landet? Kom och fika med oss
så kan vi tillsammans hjälpas åt att komma fram till
olika svar. Mötena kommer att ha en person som håller i
tråden och man får gärna komma med idéer om vad vi
ska prata om.
Välkommen till vårt möte fredag 17 oktober kl. 10.00 -

  



Välkommen till vårt möte fredag 17 oktober kl. 10.00 -
(ca) 11.30 i rummet
https://connect.sunet.se/studievagledarnatverk/

Mötets tema: Vägledning i grupp?

Funderar du och dina kollegor på hur ni ska utveckla
vägledningen i grupp? Var med på webbcaféet 17
oktober och få input från andra i landet och dela med dig
av dina erfarenheter. Carina Bäckström, studie- och
karriärvägledare på Malmö högskola, och Maria
Söderholm, studievägledare vid Umeå universitet,
inleder med att dela med sig av några kreativa övningar
och metoder från sina verktygslådor.
Kom med och diskutera erfarenheter av vägledning i
grupp med oss. Berätta gärna om konkreta övningar du
har använt och tycker är bra.

 

Lansering av nya studera.nu
UHR meddelar att lansering av nya studera.nu-sidan kommer i början på december.
Nytt är bland annat att doktorandhandboken kommer att finnas där. Det kommer att
finnas information för dem som är nya i Sverige, mer utförlig information om att
studera utomlands och den engelska versionen kommer att vara mycket mer
utvecklad än tidigare.

 

Euroguidance Sweden och Euroguidance-nätverket
Information om Euroguidance Sweden på www.uhr.se – välj För vägledare >
Internationellt.

– centrala dokument och publikationer
– möjligheter till kompetensutveckling (praktik, jobbshadowing osv.)
– kommande konferenser

Frågeservice för vägledare: euroguidance.sweden@uhr.se

 
  

 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:

23 oktober: Tema högskolejuridik
Ledningskansliets jurister Emma
Svennerstam och Agneta Stenborg
banar väg genom den snåriga djungeln
kring högskolejuridik.

Vi får ta del av och ställa våra egna
frågor kring offentlighetsprincipen,
förvaltningslagen, personuppgiftslagen
och sekretessfrågor för oss som arbetar
inom statlig förvaltningsmyndighet.

6 november: Tema karriär
Denna torsdagskonferens kommer att ta
upp temat karriär. Projektet Korta Vägen
kommer att dela med sig av sin
karriärvägledningsmodell. Vår
gemensamma jobbportal My Career tas
upp och hur vi som vägledare kan
använda den för att hjälpa studenter att
hitta vägar ut i arbete, praktik och
examensjobb. Vi kommer också att ha
möjlighet att dela med oss av vad vi gör
runt om på universitetet i frågan;
erfarenhetsutbyte med gruppdiskussion.

 

  
Kunskap & Framtid i
Göteborg
Stockholms universitet är på plats för att
presentera det stora utbudet av program
och kurser. Vi informerar även om vart
presumtiva studenter kan vända sig för
frågor och funderingar och berättar hur
det är att studera i Stockholm. Kunskap
& Framtid vänder sig till alla från
gymnasieåldern och uppåt.

  



Kunskap & Framtid

  
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
 
 
 

Studentambassadörer
sökes!
Just nu pågår rekrytering av
studentambassadörer inför 2015.
Studentambassadörerna är en viktig del
i universitetets arbete för att inspirera
och rekrytera nya studenter. De
inspirerar till vidare studier genom att
informera om möjligheten till
universitetsstudier och berätta om hur
livet som student är. De representerar
universitetet på mässor, Välkomstdagar
och Öppet hus. Uppdraget är avlönat.

Mer information om
studentambassadörer

  

  
 

Karriärseminarier

Höstterminens karriärseminarier pågår för fullt. Tid och plats är alltid onsdagar kl. 15-
16.30 i Ekosalen, Studenthuset.

22 oktober: How To Further Your Chances To Get The Job
Career advisors Margareta Belin and Katarina Fjellström give a career seminar about
useful strategies and approaches to get inspiration, information and expand your
network in the job searching process. During this event you will also learn the basics of
how to write a winning CV and cover letter for the Swedish job market. 

29 oktober: Marknadsför dig själv!
Akademikerförbundet Jusek hjälper dig att göra en kompetensinventering och visar
hur du kan arbeta med struktur, innehåll och disposition av ditt CV och personliga brev.

5 november: Personalvetarens yrkesutövning och arbetsmarknad
Vill du arbeta som personalvetare?
Thomas Goldberg, ombudsman på Akademikerförbundet SSR berättar om
personalvetarnas yrkesutövning, om etikens roll i arbetet och om var jobben finns.
Akademikerförbundet SSR är fackförbundet som organiserar ekonomer,
samhällsvetare, personalvetare, socionomer och chefer: www.akademssr.se

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

Mer information hittar du på webben här
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