
 
 

 Tipsa en vän om Vägledarinfo!  

  

 
 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare » 
 Nr 7, september 2015  
  Hej,

Nu är höstterminen igång för fullt och campus har
åter igen fyllts med studenter. Såväl Orientation Day
för internationella studenter som Välkomstdagen för
nationella studenter lockade många besökare.
Inom den närmaste framtiden står introduktionsdag
för studievägledare, torsdagskonferenser,
karriärseminarier och mycket annat på schemat.
Jag önskar dig en rolig och innehållsrik höst!

Hälsningar,
Karin Persson
Redaktör Vägledarinfo

 

  
Ny redaktör för Vägledarinfo
Från och med nästa nummer av Vägledarinfo tar Disa Karlsson över redaktörskapet
för nyhetsbrevet. Disa är informatör vid Infocenter och nås på följande e-postadress:
disa.karlsson@su.se eller vägledarinfo@su.se

  
 Utbildningstolkning

De två tidigare enheterna för
utbildningstolkning har gått samman och
bildat Sektionen för utbildningstolkning.
Sektionen tillhör Studentavdelningen och
här hittar du mer information på
webben:

su.se/utbildningstolkning

 

  
Hörslingor
Hörslingor är ett viktigt hjälpmedel för många studenter och medarbetare och nu finns
uppdaterad information om dessa på webben:

Hörslingor

  
Utbildningskatalogen
Nu har arbetet med utbildningskatalogen för HT16/VT17 börjat.
Uppstartsmöte sker:

Datum: Tisdag 29 september
Tid: kl. 13-14.30
Plats: Ekosalen, Studenthuset

Ni kan med fördel påbörja inmatning i SISU redan nu. Deadline för kurser och
program är 23 oktober.

All information till inblandade i katalogarbetet går ut via en sändlista som du själv
registrerar dig på via denna länk: https://lists.su.se/mailman/listinfo/kataloglista-at-
studadm.su.se

  
Masterbroschyren
2016/2017
Masterbroschyren 2016/2017 anländer i
dagarna. Den tryckta broschyren
kommer att finnas att hämta vid
Infocenter i Studenthuset. Om du vill
beställa den till din institution gör du det
enklast genom att mejla
karin.k.persson@su.se.
Masterbroschyren kan även läsas digitalt

  



och laddas ned på webben:

Masterbroschyren 2016/2017

  
 Nytryckta handböcker

Nu finns Studenthandboken, Study at
Stockholm University, Studera med
funktionsnedsättning – en guide för
studenter och Stöd studenter med
funktionsnedsättning – en guide för
universitetspersonal nytryckta att hämta
vid Infocenter i Studenthuset. Du kan
även läsa handböckerna digitalt
och/eller ladda ned dem på vår
hemsida.

 

  
   

Introduktionsdag för nya studievägledare och annan
studieadministrativ personal
Vill du 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 och denna gång blir det
fredagen den 2 oktober mellan 8.15 – 15.00.

Under dagen får du givande och nyttig insikt i olika verksamheter som är relaterade till
studentservice, vägledning och stöd.

Varmt välkommen att anmäla dig till katarina.fjellstrom@su.se så får du hela
programmet för dagen.

  
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.

  

  

  
Nya rapporter i IVS
I universitetets beslutsstödsverktyg IVS finns nu ett antal nya rapporter att tillgå.



IVS samlar källdata från universitetets ekonomi-, personal- och studentsystem och
presenterar dessa i olika rapporter kring t.ex. genomströmning, ekonomisk uppföljning
av projekt och antal anställda. Verktyget kan användas av alla som har ett SU-konto
och finns här på webben. Du hittar även IVS via su.se/medarbetare/it/stödsystem

En av de nya rapporterna heter Totalt antal sökande och finns bland rapporterna för
studentområdet. I rapporten kan användaren utifrån sina egna urval få fram uppgifter
kring antal sökande till Stockholms universitet per ansökningsomgång, område,
fakultet, institution, program, kurs, utbildningsnivå (grund- och avancerad nivå) och år.
Användaren kan klicka sig vidare för mer detaljerad information per kurs och per
program kring antal platser på utbildningen, andel av förstahandssökande, söktryck
och så vidare.
Här nedan ser du ett utdrag ur rapporten Totalt antal sökande i IVS:

  
 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.

17 september: 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 säkerhet är
- allvarliga händelser på Stockholms  
universitet
- när/om det händer
- säkerhetsrisker och det stöd som finns.

Vi får också ta del av och ställa frågor
kring temat.

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
 
 
 

Studentambassadörer
sökes

  



Just nu pågår rekrytering av nya
studentambassadörer inför 2016.
Studenter som är intresserade ansöker
senast 25 september genom att mejla
CV och personligt brev till
nour.karademir@su.se

På webben finns mer information om
vad uppdraget som studentambassadör
innebär:

Studentambassadörer

  
 

 Nytt från Studie- och
språkverkstaden

- Studie- och språkverkstaden erbjuder
nu seminarier riktade till studenter med
någon form av funktionsnedsättning.
Seminarierna ges i små grupper (fem till
åtta studenter) och behandlar olika
aspekter av studieteknik, som t.ex.
lässtrategier. Dessutom erbjuds även
diskussionsforum med möjlighet att
träffa studenter i samma situation och
utbyta erfarenheter och tips. Anmälan till
dessa sker till Karin Dahl
(karin.dahl@su.se)

- Studenter med svenska som
andraspråk erbjuds också nya
seminarier i form av grammatikstugor
och språkutvecklande arbetssätt.
Anmälan sker till
sprakverkstaden@su.se

- Det införs också ett nytt
bokningssystem för individuell
texthandledning på nätet via Time Edit.
Bokningslänk finns på Studie- och
språkverkstadens startsida.

 

  
 

Nya riktlinjer för bokning
av resursrum i
Studenthuset

Studietid och mentorskap
Studenter som bokar för egna
studier/träff med mentor kan boka rum
samma dag och max 7 dagar i förväg. 

Tentamen
Studenter som bokar resursrum för
tentamen måste boka minst tio dagar
före en tenta eller helst ännu längre i
förväg och direkt bekräfta detta till
institutionen. Majoriteten av
universitetets institutioner kräver
bekräftelse från tentanden att rummet
är bokat minst 3-4 veckor före varje
aktuell tentamen, några minst tio dagar
före tentan.

  

 
  
 

 Internationella veckan
Den 28 september-2 oktober anordnas
en vecka på temat att vara
utbytesstudent. Det kommer att
arrangeras korta föreläsningar och
möjlighet att besöka vårt
informationstorg. Här kan man också
besöka universitetets studentmässa där
möjlighet ges att träffa personal från
externa organisationer och studenter
från olika utländska universitet.

 



  
 

Karriärseminarier

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

16 september: Karriärmöjligheter inom offentlig sektor

Framtidsverket arbetar med att öka kunskapen och nyansera bilden av offentliga jobb
för Sveriges akademiker.

Den offentliga sektorn står inför ett enormt rekryteringsbehov de kommande åren och
behöver anställa cirka 600 000 personer på grund av stora pensionsavgångar. Offentlig
sektor kan erbjuda många intressanta och meningsfulla jobb till framtidens
professionella inom de flesta utbildningsbakgrunderna men det är tyvärr allt för få som
känner till detta. Få svar på hur karriärmöjligheterna ser ut inom den offentliga
sektorn.

23 september: Ditt CV – hur ska det se ut?

Hur kan du öka intresset för din profil och CV? Du får information och tips i detta
seminarium.

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? Information och tips får du i detta seminarium. 

30 september: Att arbeta på Migrationsverket

Framtida rekryteringsbehov vid Migrationsverket.

Migrationsverket gästar oss och ger en bild av hur det är att arbeta där och informerar
om framtida rekryteringsbehov.

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, Emanuel Almborg och Jean-Baptiste Béranger. Foto i notisen
om utbildningstolkning: Matematiska institutionen

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