
 
 

 Tipsa en vän om Vägledarinfo!  

  

 
 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare » 
 Nr 10, december 2014  
  Hej,

Nu lyser ljusen i adventsstakarna, julsånger spelas
lite varstans och det går knappast att ta miste på att
det lackar mot jul. Allehanda vackra ljusdekorationer
pryder huvudstaden och på Frescati ståtar en stor
julgran på fältet mellan Arrheniuslaboratorierna och
Bloms hus. Efter en intensiv och aktivitetsspäckad
höst är det dags för julbord, långhelger och att fira in
2015.

Jag önskar dig en god jul och ett gott nytt år!

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!

  
Välkomstdagen 21
januari 2015
Vårterminens Välkomstdag äger rum
den 21 januari kl. 11.30-15.30 i Aula
Magna. Välkomstdagen är till för att nya
studenter ska få en första inblick i
studierna och studentlivet. Dagen bjuder
på värdefulla tips inför det nya livet som
student vid Stockholms universitet och
viktig information om hur det fungerar
med bland annat bibliotek och IT-
tjänster. I programmet märks bland
annat en inspirerande föreläsning av den
tidigare studenten Daniel Barker,
numera gymnasielärare som vunnit
Kungliga Vetenskapsakademiens pris för
sin undervisningsteknik "the Flipped
C lassroom" (det omvända
klassrummet).

Välkomstdagen 21 januari

  

  
 Guidade turer med

Studentkåren
Måndagen den 19 januari kl. 11 och 13
leder Studentkåren de mycket populära
guidade turerna. Turerna startar vid
entrén till Aula Magna och avslutas i
Studenthuset där deltagarna träffar
Studie- och karriärvägledningen.
Här hittar du hela programmet för
Studentkårens välkomstvecka 19-23
januari:

sus.su.se/valkomstveckan

 

  
Bibliotekets introduktionsvisning



Torsdagen den 22 januari har biblioteket introduktionsvisning kl. 12 och 14. Deltagarna
får en presentation av bibliotekets tjänster och lär sig söka, beställa och låna litteratur.
Besöket avslutas med en guidad tur i huvudbiblioteket.

Stockholms universitetsbibliotek

  
 Orientation Day

Orientation Day för internationella
studenter äger rum den 19 januari kl.
17-21 i Aula Magna. De internationella
studenterna kommer att få information
som de kan ha nytta av som studenter i
Sverige. Studentkåren, IT-avdelningen
med flera finns på plats.

Mer information om dagen

 

  
Terminsfoldrar för
vårterminen
Nu finns terminsfoldrarna En lyckad
terminsstart, A Smooth Start och
Välkomstdagen för vårterminen
tillgängliga. Hämta gärna så många
exemplar du vill ha vid Infocenter i
Studenthuset. De digitala versionerna
finns även på webben.

  

  
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.

  
 Tillgängliga lokaler och

fysisk miljö
Behöver lokalerna anpassas eller om
studenter möter hinder i universitetets
lokaler kan du kontakta
Fastighetsavdelningen som ansvarar för
att universitetets inom- och
utomhusmiljö är tillgänglig.
E-post: tillganglighet_fastighet@su.se

 

  
Öppettider under jul och
nyår
Hus Beta i Studenthuset:

Plan 1 kommer att vara stängt:
20/12-7/1. Det påverkar bara entrén till
korridoren där resursrummen finns, men
studenter och personal med passerkort
kan komma in och gå vidare till
resursrummen.

Plan 2 kommer att vara stängt:
24/12-4/1. Det påverkar bara tillgång till
våra kontor. Resursrummen kommer att
vara tillgängliga som alla andra
offentliga platser inom SU utom 24-
26/12, 31/12, 1/1, 6/1 samt andra röda
dagar.

Infocenters öppettider:

22/12: 8-16

  



23/12: 8-12.30
24-28/12: stängt
29/12-30/12: 8-16
31/12-1/1: stängt
2/1: 8-16
5/1: 8-16
6/1: stängt
7/1: vanliga öppettider igen

Se webben för olika sektioners
öppettider under jul och nyår.

  
Torsdagskonferenser
Torsdagskonferenserna är slut för den här terminen och börjar igen i februari 2015.
Mer information kommer snart på webben:

Torsdagskonferenser

  
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
 
 
 

Introduktionskurs för
studenter med dyslexi
Studentavdelningen ger en
introduktionskurs till nya studenter med
dyslexi mellan den 13-15 januari 2015 i
Studenthuset. Studenterna får bland
annat information om pedagogiskt stöd,
talböcker och resursrum med tekniska
hjälpmedel. Studenterna ges också en
kurs i studievanor och studieteknik och
en föreläsning om akademiskt
skrivande. Publicera gärna denna
information på era hemsidor samt i
informationsmaterial till nya studenter.

Mer information om kursen

  

  
 

 Alla studenter erbjuds
Office 365
Stockholms universitets IT-avdelning
erbjuder alla aktiva studenter vid
Stockholms universitet ett kostnadsfritt
Office 365-konto. Tack vare de avtal
som universitetet har med Microsoft kan
alla studenter fritt registrera sig för ett
Office 365-konto. I tjänsten ingår bland
annat e-post via Outlook/Exchange,
dokumentlagring i molnet (OneDrive)
samt tillgång till Officepaketet.

Office 365 till alla studenter

 

  
 

Karriärseminarier

Höstterminens karriärseminarier är slut och nya karriärseminarier börjar i februari
2015. Du anmäler dig till seminarierna via universitetets karriärportal MyCareer:
su.se/mycareer/events. Information om kommande seminarier kommer snart på



webben:

Karriärseminarier
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