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  Hej,

Även i november när vi börjar få lite mörkare och
mer molniga dagar så kommer solen fram ibland och
förgyller dagen.

Nu har vi kommit mer än halvvägs med höstterminen
och planerna inför nästa termin med bland annat
Välkomstdagen och Öppet hus är i full gång. Vi har
dock även en hel del intressanta karriärseminarier,
torsdagskonferenser och mycket annat kvar innan
dess.

Jag önskar dig en innehållsrik och solig senhöst!

Hälsningar,
Disa Karlsson
Redaktör Vägledarinfo

 

  
Ny informationssida på engelska för lärare
Nu finns en samlingssida på engelska om vad lärare kan tänka på i undervisningen när
studenter med funktionsnedsättning deltar samt det stöd som universitetet
tillhandahåller för studenter med funktionsnedsättning.

Läs mer på denna länk: su.se/english/staff-info/services/teaching

  
 SACO Studentmässa

Den 2-4 december deltar Stockholms
universitet på Saco Studentmässa i
Älvsjö.
Mässan är Sveriges största yrkes- och
utbildningsmässa för dem som ska välja
utbildning efter gymnasiet. Stockholms
universitet deltar med en monter och ett
gediget seminarieprogram. Studenter,
lärare och studie- och karriärvägledare
kommer att finnas på plats för att svara
på besökarnas frågor om våra
utbildningar och om livet som student
vid Stockholms universitet.

Mässan är öppen onsdag 2/12 och
torsdag 3/12 kl. 9-16 och fredag 4/12 kl.
9-15. Du hittar oss i monter C01:11.

 

  
Välkomstdag för nya
studenter
Kommande Välkomstdag äger rum
onsdagen den 20 januari 2016 kl. 13-16.
Alla nya studenter bjuds in till en
eftermiddag med föredrag, mässa och
guidade turer.

Datum för höstterminen 2016 är
onsdagen den 31 augusti. Observera att
från och med 2017 kommer
Välkomstdagen att tidigareläggas och
äga rum veckan innan terminsstart,
närmare bestämt fredagen den 13
januari respektive 25 augusti 2017.
Projektledare för Välkomstdagen är
Therese Jonsson.

Läs mer här: su.se/valkomstdagen

  

  



 Öppet hus - ändrade
öppettider
Onsdagen den 16 mars kl. 14-18 bjuder
universitetet in till Öppet hus. De
ändrade öppettiderna möjliggör för fler
att kunna besöka oss, både elever och
yrkesverksamma. Mässa, seminarier
och prova på-föreläsningar arrangeras
liksom tidigare. En nyhet är att
studentkåren kommer att erbjuda
guidade turer runt campus. En inbjudan
att delta på mässan kommer att skickas
till samtliga institutioner i januari.  

Projektledare för Öppet hus är Therese
Jonsson.

su.se/oppethus

 

  
  

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.

26 november: Tema - Examen

Examensordning och
examensbeskrivningar vid Stockholms
universitet. Gruppledare Anita Johnson
vid Studentavdelningen och
utbildningsledare Karin Hansson från
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet,
berättar om universitetets lokala
examensordning och de nya
examensbeskrivningarna samt vad de
innebär i praktiken för studenterna och
deras examina.

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
 
 

Utlysning av utbytesplatser genom centrala avtal och
genom nätverket North2north läsåret 2016/2017



  

Bild: Hankuk University of Foreign Studies, Sydkorea

Just nu är det möjligt att söka utbyte genom centrala avtal för höstterminen 2016 eller
hela läsåret 2016/2017 och genom nätverket North2north för HT16, VT17 eller hela
läsåret 2016/2017. Utbyte genom nätverket North2north innebär möjlighet att söka
stipendium genom Svenska Institutet.
Utlysningarna finns på su.se/utlandsstudier och sista ansökningsdag för båda
ansökningarna är 5 december 2015.

  
 

  

 

Karriärworkshop
OBS! Det finns platser kvar till denna workshop så tipsa gärna era studenter
om den!

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

  
 

   

 
  
 

Karriärseminarier

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

18 november: Att arbeta på IKEA

Karriärvägar och rekryteringsbehov. IKEA besöker oss och berättar om företaget, dess
möjliga karriärvägar och rekryteringsbehov.

25 november: Arbete och praktik vid EU:s institutioner - kort äventyr eller
livslång karriär! OBS! kl. 15-18

Petra Göransson, Universitets- och högskolerådet (UHR), informerar om såväl praktik-
som jobbsystemet och ger tips för hur du lyckas med din ansökan.

Program

15.00-16.30: Information om institutionerna, praktiska råd och tips för ansökan till
såväl praktik som fast tjänst.

16.30-16.45: Paus

16.45-17.30: Tidigare praktikant och anställd tjänsteman delar med sig erfarenheter
och goda råd

17.30-17.45: Vad UHR kan bistå med

17.45-18.00: Frågor och diskussion

2 december: Personal Branding med Academic Work

Bästa tipsen om hur du lyckas på intervjun, personlig marknadsföring och hur du får
ditt drömjobb. Lovisa Mellbin från Academic Work föreläser om personlig
marknadsföring, ger dig karriärtips om hur du landar ditt drömjobb samt håller en live-
intervju där Academic Work avslöjar bästa tipsen för att lyckas på arbetsintervjun.

Karriärseminarier på engelska

9 december: Considering doing a PhD?

Information about PhD-studies including a panel discussion with PhD-students and
laureates.

Attend this exciting seminar to learn more about PhD-studies and get the opportunity
to ask your own questions during our Q & A session with current and previous PhD
students.

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: Disa Karlsson
Foto: Eva Dalin, Disa Karlsson, Studentavdelningen (bild på SACO Studentmässa) och
Hankuk University.

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

 

  
 Klicka här för att avregistrera dig från Vägledarinfo  

Postman


