
 
 

 Tipsa en vän om Vägledarinfo!  

  

 
 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare » 
 Nr 10, december 2015  
  Hej,

Nu när året börjar närma sig sitt slut planerar vi på
Studentavdelningen inför nästa terminststart samt de
spännande seminarier, föreläsningar och andra event
som kommer ske under vårterminen.

Närmast är Orientation Day 18/1 och Välkomtsdagen
20/1, mer om dessa längre ned.

Håll utkik i kommande nummer av Vägledarinfo och
på webben för att se allt spännande som händer
under vårterminen.

Jag önskar dig en fridfull jul och ett gott nyår!

Hälsningar,
Disa Karlsson
Redaktör Vägledarinfo

 

  
Öppettider under jul och
nyår
Studenthuset

Hus Beta, plan 1 och 2, kommer vara
stängt för besökare över jul- och
nyårshelgen.
Plan 1 från 23/12 och plan 2 från 24/12.
Båda våningsplanen har öppet som
vanligt från 7/1.
Studenter som behöver använda
resursrummen kommer in i korridoren
och resursrummen med sina passerkort
och kod. Studieplatserna i hus Beta, plan
2 är tillgängliga samma tider som hus
Alfa.

Hus Alfa, ordinarie öppettider: 
Mån–tor 06.30–22.00
Fre 06.30–20.00
Lör–sön 08.00–18.00

STÄNGT alla röda helgdagar, samt
julafton och nyårsafton.

Infocenters öppettider
21 december - 10 januari

21-23/12: Öppet 8.00-16.00
28/12-30/12: Öppet 8.00-16.00
4/1: Öppet 8.00-16.00
5/1: Öppet 8.00-12.30
7-8/1: Öppet 8.00-16.00
Övriga dagar: Stängt.
Från och med 11 januari gäller ordinarie
öppettider.

Se webben för olika sektioners
öppettider under jul och nyår.

  

  
Ny sektionschef på Studentavdelningen
Mia J Svanqvist börjar i januari 2016 arbetet som ny chef för Sektionen för
utbildningsdokumentation vid Studentavdelningen. Sektionen omfattar
Examensgruppen, Systemförvaltning Ladok/SISU och VFU-sekretariatet. Mia kommer
närmast från Södertörns högskola där hon bl.a. har varit sektionsledare för
studentstöd och t.f. avdelningschef för Studentavdelningen.

  
Ankomst- och mottagningsservice för internationella
studenter – VT16



studenter – VT16
 Ankomstservice

Under lördag och söndag den 16-17
januari finns det International Student
Guides på Arlanda och Skavsta flygplats
för att välkomna våra internationella
studenter.

Bemanning finns på Arlanda, Terminal 2
och 5 mellan 08.00-21.00 och på
Skavsta mellan 11.00-17.00.

Gratisbussar avgår varje heltimme från
Arlanda till C ityterminalen mellan 09.00-
21.00. Inga gratisbussar avgår från
Skavsta flygplats.

 

Orientation Day
Måndagen den 18 januari är det
Orientation Day, som är en del av
Orientation Week, i Aula Magna mellan
17.00-21.00.

Här erhåller studenterna praktisk
information om universitetskonto,
svenska språkkurser, försäkringar, hälsa
och sjukvård m.m. I pausen är det en
mässa med utställare från ett flertal
studentorganisationer och verksamheter
inom universitetet.

  

 Mer information
Läs mer om ankomst, mottagning,
Orientation Day och Orientation Week
programmet här:
http://www.su.se/english/study/admitted-
students

 

  
Universitetskonto för
internationella studenter
Till er institutioner som har nya
internationella studenter som kommer i
terminsstarten, påminner vi om att ni
informerar hur de aktiverar sina
universitetskonton.
Från 11 januari kommer de
internationella studenterna kunna få en
engångskod via Infocenter. Med dessa
kan de aktivera sina universitetskonton
och beställa sina universitetskort.
För att kunna hämta ut engångskoden
behöver de ha med sig ett pass eller
likvärdig legitimation med foto.
Detaljerad information finns i foldern:
A Smooth Start

Under Orientation Day kommer
studenterna delges mer information
kring detta av Jennifer Baral från IT-
avdelningen.

  

  
 Välkomstdagen 20/1

Som informerades i förra numret sker
Välkomstdagen 20/1 kl. 13.00-16.00.

Program för dagen hittar ni på följande
länk: www.su.se/valkomstdagen

 

  
Information från
Studentstöd

 En lyckad terminsstart
och A Smooth Start

 



Formuleringar i nya intyg (NAIS) om
stöd till studenter med
funktionsnedsättningar finns i följande
länk: Klicka här för att läsa dokument

Foldrarna finns nu tillgängliga via
hemsidan och via länkarna nedan.

En lyckad terminsstart

A Smooth Start

  
Examensbeskrivningar
Fr.o.m. 1 januari 2016 införs
examensbeskrivningar för kandidat-,
magister- och masterexamen. Här anges
vilka kurser som är obligatoriska inom
ett visst huvudområde och
med en viss inriktning för att uppfylla
kraven för en examen, oavsett om
kurserna läses fristående eller inom ett
program.

Studentavdelningen publicerar
examensbeskrivningarna på
www.su.se/examen

Sprid gärna information om detta på
institutionens webbsida.

  

  
Nya Ladok
Projektet Ladok3-införande arbetar vidare med förberedelser inför det nya Ladok som
kommer att införas under 2017. Under hösten har projektet varit på institutionsbesök
och vecka 49 mottog vi delleveransen resultatrapportering. Historiska institutionen fick
äran att rapportera in det första betyget. I början av 2016 kommer några pilotgrupper
att få utbildning i nya Ladok och börja rapportera betyg i det nya gränssnittet.

Läs mer om nya Ladok på vår blogg https://ladok3su.wordpress.com/

  
Torsdagskonferenser
Torsdagskonferenserna är slut för denna termin och börjar igen i februari 2016.
Ni kan redan nu skriva upp de två första tillfällena 11 och 25 februari. Tema för dessa
båda tillfällen är redan klart. Första tillfället är det Studentstöd och andra tillfället
Nybörjarenkät, Humanistiska fakulteten. Utförligt innehåll kommer i nästa nummer.

Torsdagskonferenser och anmälan

  
   

  
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.

  
Studieadministrativ kalender
Ett stöd i arbetet med studieadministrationen är den studieadministrativa kalendern. I
den kan du se datum för antagning, registrering, 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 11-14 januari 2016

Studentavdelningen ger en
introduktionskurs till nya studenter med
funktionsnedsättning, inklusive dyslexi,
den 11-14 januari 2016 i Studenthuset.
Studenterna får bland annat information
om pedagogiskt stöd, talböcker och
resursrum med tekniska hjälpmedel,
studieteknik och studievanor.

Publicera gärna denna information på
era hemsidor samt i
informationsmaterial till nya studenter.

Mer information om kursen

  

 
  
 

Karriärseminarier

Höstterminens karriärseminarier är slut och vårterminens börjar 10 februari 2016. Du
anmäler dig till seminarierna via universitetets karriärportal MyCareer:
su.se/mycareer/events Information om vårterminens seminarier kommer snart på
webben:

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 och Karin Granevi.

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