
 
 

 Tipsa en vän om Vägledarinfo!  

  

 
 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare » 
 Nr 8, oktober 2015  
  Hej,

Nu har hösten kommit med dess vackra
färgskiftningar på löven som lyser upp i solskenet.

Även höstterminen är i full gång med
karriärseminarier, torsdagskonferenser och mycket
annat intressant. Nytt för terminen är en serie
karriärworkshops som leds av våra studie- och
karriärvägledare.

Jag önskar dig en intressant och färgrik höst!

Hälsningar,
Disa Karlsson
Redaktör Vägledarinfo

 

  
Nya intyg om särskilt pedagogiskt stöd

Studentavdelningen kommer från och med den 3 november att i ett pilotprojekt
utfärda intyg om särskilt pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättningar i
ett nytt nationellt ärendehanteringssystem - NAIS. De nya intygen kommer att bestå
dels av en beslutsdel, dels en rekommendationsdel samt en bilaga med förutsättningar
och villkor för stöd. Intygen skapas elektroniskt så de kommer att sakna utfärdarnas
underskrifter. Observera också att de nya intygen kommer att vara tidsbegränsade
och det är av största vikt att institutionens kontaktperson noterar om intygen är giltiga
eller inte.
Under tiden för pilotprojektet kommer både det gamla och nya systemet att användas
parallellt och från och med 1 januari 2016 övergår Studentavdelningen helt till att
skapa intygen i NAIS.

Klicka här för att se ett exempel på hur de nya intygen ser ut.

Om du har frågor kring detta är du välkommen att kontakta Studentstöd vid
Studentavdelningen. Du kan kontakta antingen Elisabeth Åman
(elisabeth.aman@su.se) eller Erika Lempke (erika.lempke@su.se).

  
Behov av foldrarna "En lyckad terminsstart" och "A
smooth start" i tryckt form

Inom kort sätter vi igång att uppdatera
foldrarna ”En lyckad terminsstart” och ”A
Smooth Start” inför vårterminsstarten.
Vi kommer att mejla ut dessa foldrar i
PDF-format i god tid till er inför
terminsstarten, men vi undrar också om
ni är i behov att dem i tryckt format? E-
posta i så fall hur många exemplar ni
behöver av vardera folder plus er
fullständiga leveransadress till Karin
Warvlin på e-post: karin.warvlin@su.se.
De tryckta foldrarna är hos er runt den
1-3/12 och de digitala skickas per e-post
runt den 20-25/11.

OBS! Mejla karin warvlin senast den
19/10!

  

  
Utbildningskatalogen Ht16/Vt17 - viktiga datum



Sista dag för institutionernas inrapportering i SISU är den 23 oktober. Därefter
kommer tillfällena att granskas av Antagningen. Ett första korrektur kommer att nå
institutionerna den 7 december. Innan dess går det bra att kontrollera sitt utbud genom
att klicka på knappen ”Katalog” i SISU. Utbudsdelen i katalogen samordnas av Therese
Jonsson (therese.jonsson@su.se) på Studentavdelningen.

All information som rör 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

  
   

  
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. 13.30-15.30.

29 oktober: Tema Genomströmning
- akademiskt skrivande

Språkverkstaden som en resurs för att
öka genomströmningen och motverka
avhopp. Vad säger forskningen?
Diskussion och erfarenhetsutbyte.

Kristina Schött och Kristina Froelich från
Studie- och språkverkstaden vid
Stockholms universitet presenterar det
stöd de kan erbjuda studenterna, vad
forskningen säger om vikten av att
stötta språket och skrivandet. Under
konferensen öppnas för diskussion och
erfarenhetsutbyte i mindre grupper om
varför studenter avbryter sina studier
och hur vi kan komma tillrätta med
detta.

5 november: Tema
Genomströmning - forskning,
erfarenhet och praktiskt arbete

Vad man vet om genomströmning och
studentavhopp och hur kan man arbeta
med detta i praktiken? Jannika
Andersson Chronholm och Staffan
Andersson, Uppsala universitet,
diskuterar utifrån forskning och egna
erfarenheter. Jannika Andersson
Chronholm och Staffan Andersson från
Uppsala universitet har arbetat inom ett
flertal forsknings- och utvecklingsprojekt
kring studenters väg till och genom
högre utbildning.

12 november: Tema
Genomströmning -
vägledarperspektiv

Utförligare information kommer senare.

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
 
 

 

Karriärworkshop

Karriärservice ger en workshopserie innehållande tre tillfällen som bygger på
varandra. Genom praktiska övningar, reflektioner och diskussioner får du verktygen till
att öka självinsikten kring din kompetens och potential inför steget ut på
arbetsmarknaden.

Workshop innebär att vi aktivt jobbar med övningar och diskussioner då vi ses.

Innehåll:

2/12: Inventera din kompetens - Vad innebär egentligen kompetens? Du får olika
verktyg och övningar som kan hjälpa till att bena ut vad dina olika erfarenheter utifrån
studier, arbetsliv och fritid gett dig.

9/12: Kommunicera din kompetens – Vi går vidare med inventeringen och övar i
syfte att kunna presentera sig och sina kompetenser både skriftligt och muntligt, vilket
är nödvändigt när du ska ut på arbetsmarknaden. Vi pratar om det personliga
varumärket och visar på ett sätt att kartlägga sitt nätverk.

16/12: Öka dina möjligheter på arbetsmarknaden – Hur kontaktar du
arbetsgivare på ett bra sätt? Öka förståelsen för arbetslivet och lär dig nätverka
genom unika informationsintervjuer. Du övar på att kortfattat och tydligt lyfta fram
dina kompetenser i kontakter med arbetsgivare. 

För vem?

Du som är student vid Stockholms universitet, har läst några år och börjar fundera på
att söka jobb.

Tid: 15.00 -16.30

Plats: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B

Anmälan: Via universitetsets karriärportal: su.se/mycareer eller via e post:
karriarservice@su.se 

OBS! Anmälan gäller för alla tre tillfällen. Max antal är 20 personer.

I vilken regi?

Karriärservice på SU

- Vi som håller i träffarna är studie- och karriärvägledarna Marie och Katarina

 
  
 

Sista anmälningsdag och
sen anmälan till VT2016

Den 15 oktober stängs anmälan till
vårterminens program och kurser. Från
och med den 14 december är det möjligt
att göra sen anmälan till kurser och

  



att göra sen anmälan till kurser och
program där det fortfarande finns
platser kvar.
Mer information på webben:
www.su.se/utbildning/anm%C3%A4lan-
antagning/anm%C3%A4lan/sen-
anm%C3%A4lan

 
  
 

Karriärseminarier

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

21 oktober: Personalvetarens yrkesutövning och arbetsmarknad

Thomas Goldberg, ombudsman på Akademikerförbundet SSR berättar om
personalvetarnas yrkesutövning, om etikens roll i arbetet och om var jobben finns.

Akademikerförbundet SSR är fackförbundet som organiserar ekonomer,
samhällsvetare, personalvetare, socionomer och chefer. www.akademssr.se

28 oktober: Intervju - vad bör du tänka på innan, under och efter?

Här får du tips inför anställningsintervjun!

Karriärseminarier och workshop på engelska

4 november: Workshop, LinkedIn - A Link to your Future

Did you know that an increasing number of companies are using LinkedIn to recruit
and source talent?

This workshop is full of information, strategy, and how-to’s that will help build an
awesome profile, grow your network and gather career information.

11 november: Seminar, Entering the job market (OBS! kl. 15-18)

An inspirational day for international students

This is an extended career event for our international students. You will get lots of
inspiration and valuable advice from our speakers.

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.
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hus).

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

 

  
 Klicka här för att avregistrera dig från Vägledarinfo  

Postman


