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  Hej,

Den efterlängtade våren har kommit tidigt i år. Solen
värmer, fåglarna kvittrar och restauranger och kaféer
öppnar sina utomhusserveringar till mångas glädje.

Öppet hus den 11 mars blev ett välbesökt och
uppskattat evenemang. Förhoppningsvis funderar
många gymnasieelever nu på vilken utbildning de ska
välja på Stockholms universitet.

Ansökningsomgången till höstterminen har precis
öppnat och många presumtiva och befintliga
studenter kommer att söka råd, stöd och inspiration
hos er studievägledare de närmaste veckorna.

Lycka till med ert arbete och njut av den härliga
årstiden!

Hälsningar,
Karin Persson
Redaktör Vägledarinfo

 

  
Instagram
Stockholms universitets Instagram-konto
är nu officiellt. På Studentavdelningen
medverkar informatör Tanya Schulte som
en av flera redaktörer. Huvudredaktör är
Paul Parker på
Kommunikationsavdelningen. Gå gärna
in på Instagram och följ kontot som
heter "stockholmuniversity". Har man
inte Instagram kan man ändå se sidan
här:

instagram.com/stockholmuniversity

  

  

  
Öppettider för resursrum i Studenthuset
Studenter som använder resursrummen i Studenthuset får boka och använda dessa
bara inom ramen av husets öppettider nedan. Detta är viktigt att tänka på vid
planering av tentor.

Måndag-torsdag  06:30-22:00
Fredag               06:30-20:00
Lördag-söndag    08:00-18:00
Röda dagar         Stängt

  
 Campus- och

studentlicenser
Det finns campuslicenser av Stava Rex,
SpellRight och ViTal som alla institutioner

 



SpellRight och ViTal som alla institutioner
kan beställa kostnadsfritt via
serviceportalen@su.se till sin arbetsdator
inom Stockholms universitet.

Det finns studentlicenser av Stava Rex
och SpellRight som studenter och
medarbetare kan ladda ned från en sajt
i Mondo som heter Studentlicenser. Mer
information hittar du här:

Rättstavningsprogram på din dator

  
Frågor om antagning
Om ni har frågor och synpunkter om antagning ska dessa skickas till Antagningen
(antalla@su.se). De kontaktformulär som finns på antagning.se och
universityadmissions.se är för sökande och ska inte användas av institutionspersonal.

  
Ett tillgängligt universitet
I guiden "Stöd till studenter med
funktionsnedsättning" hittar du
information som du behöver när du
kommer i kontakt med studenter med
funktionsnedsättning. Här kan du läsa
eller ladda ned en aktuell version av
guiden:

Guide om stöd

  

  
 Utbildning om

antagningsprocessen och
NyA-webben
Antagningen bjuder in till
utbildningstillfällen om
antagningsprocessen och NyA-webben.
Utbildningen riktar sig främst till
nyanställda men även andra
intresserade är välkomna. För de som
inte tidigare har haft behörighet till NyA-
webben är utbildningen obligatorisk. För
mer information om innehåll och
anmälan, se:

Utbildning NyA-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.

  
 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:

26 mars: INSTÄLLD
Konferensen om säkerhet som skulle
hållits den 26 mars har tyvärr ställts in.
Istället kommer den att ges i höst. Vi
återkommer med nytt datum.

23 april: Tema - Retorikverkstad
Vi genomför några praktiska
samtalsövningar och hämtar språkliga

 



samtalsövningar och hämtar språkliga
redskap ur retorikens verktygslåda.
Verkmästare är Bo Inge Skarström som
undervisar på kursen Praktisk retorik på
Institutionen för svenska och
flerspråkighet.

  
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
 
 
 

 Bokningsbara tider
På Service till studenter med
funktionsnedsättning erbjuds nu
bokningsbara tider för individuella
genomgångar/rådgivning gällande
hjälpmedel. Man kan numera boka in en
tid hos Erika Lempke eller Jorge Moreno
för att få en individuell genomgång av
allt från rättstavningsprogram och
talsyntes till förslag på kompensatoriska
appar. Studenter gör bäst i att mejla
erika.lempke@su.se eller
resursrum@su.se, förklara vad de är
intresserade av/behöver hjälp med så
bokas en tid åt dem.

 

  
 

Seminarium för
dyslektiker
Det kan vara en rejäl utmaning att läsa
akademisk text, inte minst om man har
dyslexi. Språkverkstaden ger därför ett
seminarium som presenterar effektiva
strategier för läsförståelse samt olika
hjälpmedel för att underlätta läsningen.
Vi träffas måndagen den 27 april i
Ekosalen, Studenthuset. Studenten är
välkommen att anmäla deltagande till
karin.dahl@su.se senast dagen före
seminariet. I anmälan ska det stå
fullständigt namn samt vad man
studerar. OBS! Vid förhinder är det
viktigt att studenten avanmäler sig
i god tid.

Mer information om
Språkverkstadens seminarier

  

  
 

Karriärseminarier

Vårterminens karriärseminarier är i full gång. Tid och plats är alltid onsdagar kl. 15-
16.30 i Ekosalen, Studenthuset.

18 mars: Ditt CV - hur ska det se ut?
Läsaren kan vara din framtida chef, en rekryteringskonsult eller kanske annan
intressant kontakt som surfar runt efter personal. Hur kan du öka intresset för din
profil och CV? Du får information och tips på detta seminarium.

25 mars: Improve your chances to get the job (IN ENGLISH)
This seminar gives you useful strategies and approaches for inspiration, information
and networking when you are looking for a job. The seminar will also give you the
basic skills for how to write a successful CV for the Swedish job market.
• Sign up for this seminar at: su.se/mycareer/events or by email:
karriarservice@su.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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