
 
 

 Tipsa en vän om Vägledarinfo!  

  

 
 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare » 
 Nr 2, februari 2015  
  Hej,

Efter en rad välbesökta välkomstaktiviteter för både
nationella och internationella studenter är
vårterminen i full gång och dagarna blir längre och
ljusare.

Utbildningskatalogen för Ht15/Vt16 är klar och finns
att hämta vid Infocenter i Studenthuset.

Torsdagskonferenser och karriärseminarier avlöser
varandra och under våren finns det möjlighet att lära
sig mer om så vitt skilda ämnen som internationella
rekryteringar, säkerhet och retorik.

Trevlig läsning!

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!

  
Möte mellan Antagningen
och institutionerna
Vårterminens möte mellan Antagningen
och institutionerna äger rum tisdagen
den 3 mars klockan 13-15 i B4, Södra
huset. Inbjudan skickas ut i dagarna.

  

  
 Utbildningskatalogen för

Ht15/Vt16
Utbildningskatalogen för Ht15/Vt16 är
klar och finns att hämta vid Infocenter i
Studenthuset från och med den 24
februari. Här kan du läsa om vårt stora
utbud av program och kurser och ta del
av intervjuer med studenter,
studievägledare, alumner och forskare.
Visst har vi på Stockholms universitet
otroligt mycket att erbjuda?

Beställ eller bläddra i katalogen 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.

  
ULV-projektet
För ULV-projektet, som är ett
regeringsuppdrag som erbjuder
kompletterande utbildning för personer
med utländsk lärarexamen, finns nu
information om studenternas VFU och
studiegångar på su.se/vfu.

En informationskväll för de studenter
som ska söka till ULV-projektet
höstterminen 2015 eller är intresserade
av att söka anordnas den 25 mars i G-
salen. Mer information kommer att
publiceras på webben i mars:

Läs mer om ULV

  

  
Uppdatering av Studenthandboken
Inom kort startar arbetet med att uppdatera universitetets Studenthandbok inför det
nya läsåret Ht15-Vt16. Den tas fram av Studentavdelningen och finns i både digitalt
och tryckt format. Målgruppen är studenterna. Du hittar Studenthandboken här. Om du
har förslag på viktig information som borde finnas med i den, hör av dig senast
måndagen den 9 mars till informatör Karin Warvlin via e-post: karin.warvlin@su.se.

  
Nytt namn för
huvudbiblioteket
Från och med den 1 februari har
Stockholms universitetsbiblioteks
huvudbyggnad i Frescati bytt namn till
Frescatibiblioteket. Namnet ersätter den
gamla benämningen "Huvudbiblioteket".

Mer information om namnbytet

  

  
 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:

5 mars: Tema Internationella
rekryteringar i Sverige
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.

26 mars: Tema Säkerhet – Hur kan
vi förebygga hot och risker?

Mattias Wadsten, säkerhetschef vid
Stockholms universitet – Tekniska
avdelningen, Sektionen för säkerhet –
föreläser om detta. Han kommer bland
annat att beröra och berätta om:

- Vad är säkerhet?
- Allvarliga händelser på SU
- När/om det händer
- Säkerhetsrisker och vilket stöd som

 



- Säkerhetsrisker och vilket stöd som
finns.

  
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
 
 
 

Introduktion till
universitetsstudier
Under vecka 31-35 ges sommarkursen
Introduktion till universitetsstudier, 7,5
hp, på Institutionen för pedagogik och
didaktik. Kursen riktar sig till dem som
inte har läst på universitet eller högskola
tidigare, men även studenter med
erfarenhet av tidigare studier kan ha
stor behållning av kursen. Kursen ges på
helfart och är campusförlagd. Sista
ansökningsdag är den 17 mars men
kursen är öppen för sen anmälan fram
till den 1 juni. Ansök via antagning.se.

Institutionen för pedagogik och
didaktik

  

  
 

Karriärseminarier

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

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.

4 mars: Försäkringskassan som arbetsgivare
Försäkringskassan söker ständigt nya talanger. På detta seminarium får du veta mer
om hur det är att jobba hos dem.

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

Mer information hittar du på webben här
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