
 
 

 Tipsa en vän om Vägledarinfo!  

  

 
 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare » 
 Nr 4, april 2015  
  Hej,

Efter några mindre bakslag med snö och hagel är
våren nu här på riktigt (hoppas vi i alla fall). Allt fler
studenter slår sig ner utomhus för att plugga eller
bara umgås runt om på campus och vårkänslorna
flödar.

Anmälan till höstens utbildningar stänger och ni
studievägledare kan se tillbaka på en intensiv och
säkert innehållsrik arbetsperiod.

I dagarna börjar arbetet med att ta fram
Masterbroschyren för HT16/VT17, vilket vi på
Studentavdelningen ser fram emot. Resten av
vårterminen bjuder även på en rad spännande
torsdagskonferenser, karriär- och andra seminarier.
Information om dessa finns längre ned i
nyhetsbrevet.

Hoppas att du hittar något som passar dig eller
studenterna du möter! Trevlig läsning!

Hälsningar,
Karin Persson
Redaktör Vägledarinfo

 

  
Instagram
Stockholms universitets Instagram-konto
har nu över 400 följare. 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 du
inte Instagram kan du ändå se sidan här:

instagram.com/stockholmuniversity

  

  
Sen anmälan till höstterminen
Den 15 april stängs anmälan till höstterminens kurser och program. Från och med den
15 juli är det möjligt att göra sen anmälan till kurser och program där det fortfarande
finns platser kvar. Du hittar mer information på webben:

Sen anmälan

  
 Studievägledarlistan på

webben
Studentavdelningen har beslutat att ta
bort studievägledarlistan i tryckt format
eftersom den blev inaktuell väldigt fort.
Kontaktuppgifter till olika
studievägledare hittar du nu istället här
på webben:

Studievägledare vid institutionerna

 

  
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.

  



  

  
Klart till kursstart –
obligatorisk kurslitteratur
som talbok
Lärare på universitet och högskola kan
ge förslag på vilka titlar som behöver
finnas som talbok på deras kurser.

För studenter som studerar med
talböcker är försenad kurslitteratur ett
stort problem. MTM, Myndigheten för
tillgängliga medier, läser in den
kurslitteratur som studenterna behöver,
men det tar cirka 8-12 veckor innan
talboken är klar. Ju tidigare en titel
beställs desto större chans är det att den
finns att låna när kursen startar.

Du kan lämna förslag på titlar som du
tror att en eller flera studenter med
läsnedsättning kommer att behöva.
Skicka in dina förslag till biblioteket på
e-postadress funktionshinder@sub.su.se
men tänk på att dessa kriterier ska vara
uppfyllda innan du lämnar in förslagen

- att boken är obligatorisk på din
kurs

- att boken är tryckt i år eller
föregående år

- att boken inte redan finnas inläst
eller som e-material eller e-bok

MTM bedömer sedan varje förslag för sig
och meddelar biblioteket om det blir
avslag. När titeln blir klar finns den att
låna i Legimus.se, MTM:s digitala
bibliotek.

Om du har frågor kan du kontakta Ann-
Louise Löfgren via e-post: Ann-
Louise.Löfgren@sub.su.se eller ringa:
073 460 70 63

  

  
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:

23 april: Tema - Retorikverkstad
Vi genomför några praktiska
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.

7 maj: Tema
Karriärvägledningsteorier –
Planned Happenstance
Katarina Fjellström, studie- och
karriärvägledare på Studentavdelningen,
ger en inblick i karriärteorin Planned
happenstance och liknande
förhållningssätt. Tillsammans diskuterar
vi hur vi kan förbereda studenterna att
använda sig av detta.

  
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
 
 
 

 Seminarieserie om
tekniska studieverktyg
för alla
Erika Lempke på Studentavdelningen
håller en seminarieserie om tekniska
studieverktyg. Seminarierna riktar sig till
alla studenter på Stockholms universitet
som är intresserade av att få matnyttiga
tips på appar, tillägg i webbläsare och
programvaror till datorer som kan
underlätta och effektivisera studierna.
Datum för seminarierna är 15 april, 24
april och 5 maj. Intresserade anmäler
sig till erika.lempke@su.se.

Tekniska studieverktyg för alla 1

Tekniska studieverktyg för alla 2

Tekniska studieverktyg för alla 3

 

  
 

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

  
 

 Språkverkstadens
skrivgrupp
Studenter som skriver kandidatuppsats
denna termin och vill få inspiration och
tips för att bli klara kan anmäla sig till
Språkverkstadens skrivgrupp. Gruppen
träffas tre gånger och varje träff har ett
bestämt tema. Varje träff inleds med en
kort genomgång av temat. Det kan till
exempel handla om textgranskning eller
förståelse för skrivprocessen. Därefter
får studenterna tid att skriva på sina
egna texter i en lugn miljö där de inte
riskerar att bli störda. Träffen avslutas
med en stunds gemensam reflektion
kring skrivandet. Anmälan är bindande
och studenten ska vara beredd att delta
vid samtliga tillfällen. Minst fyra och
högst åtta deltagare tas emot. Anmälan
görs till sprakverkstaden@su.se.

Datum: 21 april, 28 april och 12 maj

Tid: kl. 15.00 – 17.00

Språkverkstadens skrivgrupp

 

  
 

Karriärseminarier

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

22 april: Bemannings- och rekryteringsföretag – vad kan du dra för nytta av
dem?
Personal från Adecco, som till stor del arbetar med studentrekrytering, gästar oss. De
kommer att berätta om sina rekryteringar, hur du skriver ett träffande CV, tips till ditt
personliga brev, det vill säga hur du skapar en jobbansökan som är användbar idag. 

29 april: Utrikesdepartementet - din framtida arbetsgivare?
Är du intresserad av utrikespolitik? Drömmer du om att få jobba inom
Utrikesdepartementet, UD? Personalplanerare från UD informerar och svarar på frågor
om arbete och möjliga karriärvägar.

6 maj: Intervju – vad bör du tänka på innan, under och efter?
Här får du tips inför anställningsintervjun!

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

Mer information hittar du på webben här

  
 

 

Nyhetsbrevet Vägledarinfo kommer ut tio gånger per år och ges ut av
Studentavdelningen vid Stockholms universitet.

Redaktör: Karin Persson
Foto: Eva Dalin, Orasis, Jean-Baptiste Béranger och bilder från
instagram.com/stockholmuniversity

Har du frågor om brevet? Mejla till: vagledarinfo@su.se
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