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  Hej,

Många är studenterna som pluggar hårt inför sista
tentan eller håller på att avsluta sin uppsats så här i
sluttampen av vårterminen. Det finns fortfarande
möjlighet att gå på föreläsningar om studieteknik och
att få individuell handledning på Studie- och
språkverkstaden för dem som vill.

I pauserna från studier och arbete hinner
förhoppningsvis både studenter och medarbetare
njuta av maj månad. Varför inte ta en promenad runt
Brunnsviken och förundras över att du kan få en
sådan naturupplevelse fem minuters bussresa från
den livliga innerstaden?

Jag önskar dig en riktigt härlig vår!

Hälsningar,
Karin Persson
Redaktör Vägledarinfo

 

  
Instagram
Stockholms universitets Instagram-konto
har nu över 550 följare. På
Studentavdelningen medverkar
informatör Tanya Schulte som en av flera
redaktörer. Huvudredaktör är Paul Parker
på Kommunikationsenheten. Gå gärna in
på Instagram och följ kontot som heter
"stockholmuniversity". Har du inte
Instagram kan du ändå se sidan här:

instagram.com/stockholmuniversity

  

  
 Ny webbsida för

utbytesstudenter
Nu finns samlingssidan Exchange
Students för utbytesstudenter på den
engelska webben. Här finns information,
nyheter, tips och länkar som kan vara till
hjälp för dessa studenter:

su.se/english/study/exchange-
students

 

  
Introduktionsdag för
studievägledare och
studieadministrativ
personal
Om du vill möta erfarna
studievägledarkollegor som berättar om
sitt arbete, höra mer om internationell
mobilitet, studentstöd, Ladok, antagning,
examen och jämlikhetsfrågor samt öva
samtalsmetodik är detta rätt tillfälle att
anmäla dig till.

Studentavdelningen ger som vanligt en
introduktionsdag för nyanställda
studievägledare och annan
studieadministrativ personal i början av
höstterminen. Under dagen får du
givande och nyttig insikt i olika
verksamheter som är relaterade till

  



verksamheter som är relaterade till
studentservice och stöd.

Håll utkik efter ytterligare information
och hur du anmäler dig. Om du redan nu
är intresserad kan du med fördel
kontakta Katarina Fjellström via mejl:
katarina.fjellstrom@su.se.

  
Information inför terminsstart
9 juli publiceras första antagningsbeskedet för antagningen till höstterminen. I
antagningsbeskedet får antagna och reserver meddelande om att de ska gå in på
institutionens hemsida för mer information om registrering och terminsstart. Tänk på
att uppdatera era hemsidor med information om terminsstart, kontaktuppgifter osv.
innan ni går på semester så att era nyantagna och reservplacerade lätt hittar denna
information!

  

  

  
  

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:

21 maj: Tema CV-feedback – hur
ger vi det?
Academic Work kommer att gå igenom
vilka de vanligaste frågorna från
studenterna är och vad branschen
efterfrågar när det gäller ett kvalitativt
CV.

28 maj: Tema Dyslexi och
dyskalkyli
Dyslexi och dyskalkyli – hur påverkas
studiesituationen och vilka stödåtgärder
kompenserar för svårigheterna?
Föreläsare är Erika Lempke, leg.
logoped och sedan januari samordnare
för studenter med funktionsnedsättning
vid Stockholms universitet, och Jenny
Pahlberg, leg. logoped vid mottagningen
Logopederna i Stockholm.

 

  
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
 
 
 

Föreläsningar om
studieteknik
Vårterminen går mot sitt slut men två
föreläsningar om studieteknik återstår,
den 27 maj och den 8 juni.
Föreläsningarna tar upp studieplanering,
lässtrategier, anteckningar och
sinnespreferenser vid studier. Studenten
bör delta på en föreläsning eller en kurs
innan han eller hon bokar individuell
handledning på Studieverkstaden.
Anmälan till studieverkstaden@su.se.

Studieverkstadens föreläsningar

  

  
 

 Språkverkstadens
distanshandledning
Språkverkstaden erbjuder numera även
distanshandledning för studenter som
bor utanför Stockholms län. För
handledningen används verktyget Adobe
Connect. Intresserade studenter mejlar
till sprakverkstaden@su.se för att boka
tid och få instruktioner.

 

  
 

Karriärseminarier

Vårterminens seminarieserie är nu avslutad. Höstens kalendarium kommer att
publiceras på webben inför terminsstarten:

Information om karriärseminarier
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