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  Hej,

Nu sänker sig höstmörkret över universitetsområdet
allt tidigare mot slutet av arbetsdagen. Ljusen tänds i
fönstren runt om i alla byggnader och sprider ett
hemtrevligt sken.

Aktiviteterna på universitetet avlöser varandra; den
nya utbildningskatalogen håller på att ta form, nya
studentambassadörer rekryteras, det förbereds inför
Saco Studentmässa och mycket, mycket annat.

Jag önskar dig en spännande och trivsam senhöst!

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!

  
Saco Studentmässa
Den 26-28 november deltar Stockholms
universitet på Saco Studentmässa i
Älvsjö. Mässan är Sveriges största
yrkes- och utbildningsmässa för dem
som ska välja utbildning efter
gymnasiet. Stockholms universitet deltar
med en monter och ett gediget
seminarieprogram. Studenter, lärare och
studie- och karriärvägledare kommer att
finnas på plats för att svara på
besökarnas frågor om våra utbildningar
och om livet som student vid Stockholms
universitet.
Mässan är öppen onsdag 26/11 och
torsdag 27/11 kl. 9-16 och fredag 28/11
kl. 9-15. Du hittar oss i monter C01:11.

  

  
 Enklare för studenter att

anmäla avbrott på kurs
Inför vårterminen 2015 kommer alla
studenter att själva kunna anmäla
avbrott på kurs i Mina studier. Det gäller
så kallade tidiga avbrott, det vill säga
avbrott som görs inom tre veckor efter
kursstart. När avbrottet görs i Mina
studier dokumenteras det automatiskt i
Ladok och institutionen meddelas via e-
post. Studenten kan senare söka kursen
på nytt via antagning.se. Varje institution
ombedes meddela ladok@su.se vilken
eller vilka e-postadresser som ska få
mejl när en student gör avbrott i Mina
studier.
Mer information hittar du här:

Ny funktion i Mina studier

 

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



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.

  
 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:

20 november: Tema Vägledning
Vad kan jag jobba med? Fem frågor
som får studenten att hitta svaret!
Workshop
Mikael Jungqvist, studie- och
karriärvägledare på Studentavdelningen,
har en workshop om hur han arbetar
med karriärvägledning, med
kompetensinventering, employability
skill profiles och informational
interviews. Surprisingly Useful!

4 december: Tema Högskoleprovet
Hur  har det slagit ut? Vilka faktorer kan
ha påverkat resultatet och hur ser
planerna ut för framtiden? Mattias
Wickberg, utredare på UHR, kommer
och föreläser om det nya
högskoleprovet. Under hösten
färdigställs en uppföljning av det nya
provets prognosvärde som kommer att
presenteras.

 

  
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
 
 
 

Internationell vecka
Den 24-28 november anordnas en vecka
på temat att vara utbytesstudent. Det
kommer att arrangeras
frukostföreläsningar, lunchföreläsningar
och finnas informationsbord. Här kan
man också besöka universitetets
studentmässa där möjlighet ges att
träffa personal från externa
organisationer och studenter från olika
utländska universitet.

Internationella veckan

  

  
 



Karriärseminarier

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

19 november: Att lyckas på intervjun
Jusek, akademikerförbundet för dig som är jurist, systemvetare, samhällsvetare,
personalvetare eller ekonom, besöker oss och ger värdefulla tips och råd inför
arbetsintervjun, hur du lyckas få drömjobbet.

Vilka frågor bör och bör man inte själv ställa under intervjun? Dresscode? Ta med dig
dina egna funderingar och fråga! Samma dag kommer studentambassadörer från
Jusek att finnas i Galleriet.

10 december: Praktik och jobb inom EU:s institutioner
Hur praktik- och jobbsystemet fungerar och hur du lyckas med din ansökan.

Är du intresserad av praktik och jobb inom någon av EU:s institutioner?

Varje år får flera tusen personer möjlighet att praktisera i EU:s institutioner. Praktiken
är värdefull för framtida jobb, framförallt om du senare också vill få jobb i
institutionerna.

Petra Göransson, UHR, Universitets- och högskolerådet, informerar om såväl praktik-
som jobbsystemet och ger tips för hur du lyckas med din ansökan.

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

Mer information hittar du på webben här
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