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  Hej och god fortsättning,

Nu är ett nytt år här och vårterminen börjar. Många
förväntansfulla studenter anländer till
föreläsningssalarna för första gången. Andra
återvänder för att studera ännu en termin hos oss.
Den 21 januari hälsas nykomlingarna välkomna på
Välkomstdagen i Aula Magna. Samma vecka äger
Orientation Day och Orientation Week för
internationella studenter rum.

Den nya utbildningskatalogen har i dagarna gått till
tryck och finns snart i digitalt format på webben.

Hoppas att du får en bra start på året och terminen!

Hälsningar,
Karin Persson
Redaktör Vägledarinfo

 

  
Personalnytt från Gruppen för studentstöd
Gruppen för studentstöd har sedan den 7 januari två nya medarbetare, Karin Dahl och
Erika Lempke. Karin Dahl kommer att specialisera sig på att på Språkverkstaden ge
texthandledning och skrivstöd om läs- och skrivstrategier till studenter med dyslexi
och neuropsykiatriska funktionshinder. Studenterna bokar tid genom att mejla henne
direkt: karin.dahl@su.se.
Erika Lempke vikarierar för Anna Göthner som är tjänstledig för studier under
vårterminen 2015.

  
  

  
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
Som vi berättade i förra numret av
Vägledarinfo äger vårterminens
Välkomstdag 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

  



numera gymnasielärare som vunnit
Kungliga Vetenskapsakademiens pris för
sin undervisningsteknik "the Flipped
C lassroom" (det omvända
klassrummet).

Välkomstdagen i Aula Magna

  
 Orientation Week för

internationella studenter
Orientation Week för internationella
studenter äger rum från och med
måndag 19 januari till och med fredag
23 januari. Under denna vecka får de
nyanlända internationella studenterna
information och praktiska råd inför livet
som student i Sverige. Det kan till
exempel handla om hur de öppnar ett
bankkonto, hur sjukvården fungerar i
Sverige och vilka aktiviteter
studentkåren ordnar. Mer information om
programmet för veckan hittar du på
webben.

Orientation Week vårterminen 2015

 

  
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.

  
Bazaren 29-30 januari
Bazaren är en mässa för utbildning,
rekrytering och egenföretagande som
äger rum i Kulturhuset vid Sergels torg
varje år.

På Bazaren kan du bland annat träffa
studievägledare från Stockholms
universitet, representanter från
Universitets- och högskolerådet (UHR), 
arbetsgivare, fackförbund och få
information om allt du behöver veta för
att starta eget företag i "Café Starta
Eget".

Bazaren i Kulturhuset

  

  
Kurs i svenska för
forskare och andra
medarbetare
Institutionen för svenska och
flerspråkighet kommer i vår att starta en
nybörjarkurs i svenska för forskare och
anställda vid Stockholms universitet.
Kursstart är beräknad till början av april
med undervisning förlagd till två sena
eftermiddagar/vecka under april och
maj. För mer information, se:
www.su.se/svefler/swe_international
Webben kommer att uppdateras så snart
kursplaneringen är färdig.

För intresseanmälan till denna kurs,
kontakta: eva.bogren@su.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.
Vårens teman och länk till anmälan
hittar du här:

Torsdagskonferenser och anmälan

Kommande tillfällen:

 



Kommande tillfällen:

12 februari: Tema Alumnnätverket
Leona Axelsson, alumnkoordinator,
kommer och informerar om vårt nya
alumnnätverk SU Alumni – en ny
tvåspråkig alumndatabas som
lanserades i november 2014.

5 mars: Tema Rekryteringar i
Sverige med fokus på
internationella talanger
En modell utvecklad av Rodrigo Garay
för att hjälpa internationella studenter
att lyckas få jobb i Sverige. Modellen tar
sig an alla de större utmaningar som
studenterna måste klara av.
Rodrigo Garay är social entreprenör.
Inom ramen för detta arbete har
Rodrigo startat den internationella
ratingorganisationen AIDS Accountability
International, ledarskapsprogrammet
Internationell kompetens i samarbete
med Novare Human Capital, Working For
Change-konferensen om affärsnyttan
med kulturell kompetens samt Diversitas
Talent. Diversitas Talent är ett
bemannings- och rekryteringsföretag
som fokuserar på internationella
talanger.

  
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
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Karriärseminarier

Nu sätter vårterminens karriärseminarier snart igång. Tid och plats är alltid onsdagar
kl. 15-16.30 i Ekosalen, Studenthuset.

11 februari: Karriär som naturvetare
Naturvetares breda kompetens ger många möjligheter på arbetsmarknaden.
Fackförbundet Naturvetarna tipsar om jobb för naturvetare, möjliga karriärvägar och
trender på arbetsmarknaden.

25 februari: Hur hittar jag jobben?
Är du på väg att söka jobb eller är du redan aktiv jobbsökare? Välkommen till ett
seminarium med tips och idéer om hur du kan hitta fram till jobb via olika kanaler.

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



Mer information hittar du på webben här
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