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  Hej,

Nu är vårterminen slut och studenterna har övergivit
campus för att tillbringa sommaren på annat håll.
Frescati och dess omgivningar är emellertid inte så
dumma för utflykter när det blommar och grönskar
överallt. Själv kommer jag nog att ta med några
sommargäster till den fantastiska Bergianska
Trädgården.
Det här är vårens/försommarens sista nummer av
Vägledarinfo och jag passar därför på att informera
om litet av det som händer i början av höstterminen.
Innan det blir höst hoppas jag dock att du får en glad
och solig sommar!

Hälsningar,
Karin Persson
Redaktör Vägledarinfo

 

  
Sena anmälningar till HT15
Antagningen meddelar att sena anmälningar till höstterminen 2015 kommer att
behandlas under augusti. Observera att besked börjar skickas ut tidigast i vecka 33
och att det kan dröja ända fram till terminsstart innan de sökande får besked.

Mer information om sen anmälan

  
Välkomstdagen 2
september
Den 2 september välkomnas
höstterminens nya studenter i Aula
Magna. Programmet bjuder på viktig
information, praktiska tips och
inspiration inför studietiden samt en
mässa med universitetets olika
servicefunktioner samt fakultets- och
kårföreningar. Bland annat delar
alumnen Rebecka Pershagen med sig av
sina erfarenheter från olika studier. Hon
är konstnären som blev IT-entreprenör,
idag kontrakterad vid SU Inkubator.

Välkomstdag för höstterminen 2015

  

  
 Orientation Day och

Orientation Week
Höstterminens Orientation Week för
internationella studenter äger rum 24-28
augusti. Onsdagen den 26 augusti är det
Orientation Day kl. 12-17 i Aula Magna.
De internationella studenterna får
mycket matnyttig information om vad
det innebär att studera och leva i
Sverige. Sociala välkomstaktiviteter
anordnas också.

Orientation Week för höstterminen
2015

 

  
Tillfälliga
universitetskonton för
internationella studenter
Från och med höstterminen 2015 (13
augusti) kan samtliga internationella
studenter (som saknar svenskt
personnummer) skaffa ett tidsbegränsat

  



personnummer) skaffa ett tidsbegränsat
universitetskonto genom att besöka
Infocenter. För att få ut ett konto måste
studenten visa upp en giltig
identitetshandling (pass, körkort, id-
kort). Här finns information på engelska
riktad till internationella studenter:

Universitetskonto för
internationella studenter

  
Öppettider under sommaren
Kom ihåg att uppdatera information om sommarens öppettider på webben! Infocenters
öppettider mellan 15 juni och 14 augusti är 8:00-16:00 måndag-fredag. Se webben för
övriga öppettider på Studentavdelningen. Du hittar våra olika verksamheter under
Utbildning.

  
 Öppettider till resursrum

När tentavakter och lärare som inte har
nyckelkort ska ta sig in till
resursrummen behöver de veta att
resursrum på plan 1 i Beta-huset i
Studenthuset har kortare öppettider.
Entrén till korridoren där resursrummen
finns på plan 1 är öppen för
allmänheten måndag till fredag kl. 8:00-
16:00.
Efter den tiden och på helgerna behöver
studenterna använda passerkort och
kod för att kunna komma in i den
korridoren. Lärare och tentavakter som
saknar passerkort behöver man hitta
lösningar för innan tentan.

 

  
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.

 



Ekosalen i Studenthuset kl. 13.30-15.00.
Konferenserna är nu avslutade för våren
och återupptas till hösten. Håll utkik
efter det nya programmet här:

Torsdagskonferenser och anmälan

  
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
 
 
 

Introduktionskurs för
studenter med
funktionsnedsättning
inklusive dyslexi
Nya studenter med funktionsnedsättning,
inklusive dyslexi, är välkomna på en
introduktionskurs där bland annat stöd,
studieteknik och resursrum tas upp.
Kursen äger rum mellan den 24 och 27
augusti 2015 i Studenthuset.
Anmälan görs via e-post till
dyslexi@su.se.

Mer information om kursen

  

  
 

 Lärarlyftet: Tips inför
ansökan
Nicole Thorén, informatör och
huvudredaktör för
Lärarutbildningsportalen, tipsar om en
webbfilm som handlar om vad man ska
tänka på när man ska ansöka om
validering inom Lärarlyftet:
Webbfilm om validering
Det finns även en webbfilm som visar
hur det går till när man ansöker om
validering i det digitala ansöknings- och
administrationssystemet Valda:
Webbfilm om Valda

Lärarutbildningsportalen

 

  
 



Karriärseminarier

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

Information om karriärseminarier
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