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  Hej och god fortsättning,

Det nya året har börjat med härlig snö som lyser upp
i mörkret.

Vårterminens start är nära förestående och då fylls
korridorerna av både nya förväntansfulla studenter
och studenter som återvänder för vidare studier.
De nya studenterna välkomnas under Välkomstdagen
20/1 i Aula Magna. Samma vecka sker även
Orientation Day och Orientation Week för våra
internationella studenter.

Jag önskar dig en bra start på året och terminen.

Hälsningar,
Disa Karlsson
Redaktör Vägledarinfo

 

  
Include-konferens 2016

Tema: Utbildning på flykt -
lärosätenas samhällsansvar.
Vad är lärosätenas ansvar för
integrationsprocessen och
flyktingmottagande och vilken
handlingskraft finns i högre utbildning för
social mobilitet kopplat till migration och
flyktingar?

  

 

Göteborgs universitet är värd för årets InC lude-konferens om breddad rekrytering och
likabehandling inom högre utbildning den 10-11 februari.

Stockholms universitets medlemskap i InC lude gör att anställda får delta vid
konferensen till reducerat pris. Anmälan är öppen fram till den 25 januari och en "early
bird"-rabatt erbjuds fram till den 15 januari. Observera att du inte kan anmäla dig
direkt till konferensen utan måste göra en intresseanmälan till Sofia Andersson vid
Studentavdelningen och invänta en bekräftelse på att du kan anmäla dig.

För mer information och anmälan.

 

  
 Bazaren 5 - 6 februari

Bazaren är en mässa för utbildning,
rekrytering och egenföretagande som
äger rum i Kulturhuset vid Sergels torg
varje år.

På Bazaren kan du bland annat träffa
studievägledare och
antagningshandläggare från Stockholms
universitet, representanter från
Universitets- och högskolerådet (UHR), 
arbetsgivare, fackförbund och få
information om allt du behöver veta för
att starta eget företag i "Café Starta
Eget".

Om Bazaren

 

  
För inbjudan till Magisterpromotion behöver
examensansökan vara inne 8 februari
Två gånger per år arrangeras
Magisterpromotion i Aula Magna, i maj
och i oktober. Nästa högtid äger rum
fredagen den 27 maj. Till denna högtid
bjuds alla studenter som lämnat in
ansökan om examen på avancerad nivå

  



ansökan om examen på avancerad nivå
(magisterexamen, masterexamen,
civilekonomexamen, vissa lärarexamina
m.fl.) under tiden 1/7-15 – 8/2-16. Ett
inbjudningskort skickas till den adress
som är registrerad i Ladok och
studenterna behöver därefter själva
anmäla sig på en särskild sida på
webben. Sista datum för ansökan om
examen för att bli bjuden är alltså den 8
februari 2016, vilket också innebär att
institutionerna behöver rapportera in
studieresultat i Ladok i god tid.

Läs mer om högtiden på:
www.su.se/magisterpromotion och
www.su.se/ceremonies.

  
Studieinformationsaktiviteter utomlands våren 2016
Stockholms universitet arbetar aktivt med att rekrytera internationella studenter
främst via marknadsföring i digitala kanaler, men även genom deltagande i
studieinformationsaktiviteter utomlands. Resultat visar att presumtiva studenter
uppskattar att få studieinformation från lärosätenas personal och att det personliga
mötet vid mässorna är viktigt. Bilder och mer information om vårt deltagande i tidigare
studieinformationsaktiviteter finns här: www.su.se/english/about/events/education-
fairs

Stockholms universitet kommer under våren att delta i två
studieinformationsaktiviteter utomlands:

QS World Grad School Tour i
London, 5 mars
Internationell mässa i London som
arrangeras av QS, en världsspelare på
den internationella arenan för högre
utbildning. Mässan är en dag och lockar
besökare från hela världen eftersom
London är en kosmopolitisk stad. När
Stockholms universitet deltog våren
2015 fick vi in intresseanmälningar från
ett 30-tal länder.
Mer information:
www.topuniversities.com/events/qs-
world-grad-school-tour/europe/london

 European Higher Education Fair i
Kuala Lumpur
European Higher Education Fair hålls i
Kuala Lumpur, Malaysia 12-13 mars.
Stockholms universitet har inte tidigare
deltagit i studieinformationsaktiviteter i
Malaysia. Deltagandet i EHEF arrangeras
genom ett EU-projekt som innebär att
lärosäten inom EU kan delta i mässan
utan kostnad för utställningsmonter.
Mer information:
www.ehef.asia/fairs/malaysia-fair-2016

 

  

 
Välkommen att delta
Institutioner och studievägledare är välkomna att medverka i vårens
studieinformationsaktiviteter. Om intresse finns ber vi er skicka in en intresseanmälan
senast den 15 februari 2016 till helene.komlos.grill@su.se.

Ett informationsmöte för deltagare från Stockholms universitet kommer att hållas då vi
vet vilka som följer med. Båda mässorna är öppna för alla slags studenter och riktar
sig mot en bred publik. Majoriteten av mässbesökarna är intresserade av studier på
masternivå men det kommer även frågor om PhD och om kandidatprogram.
Aktiviteterna arrangeras av Samverkansavdelningens Sektion för kommunikation i
samarbete med Studentavdelningen. Samverkansavdelningens Sektion för
kommunikation håller i kontakten med mässan och bokar monter samt ordnar med
skickning av material. Resa bokas individuellt via universitetets resebyrå beroende på
vilka städer ni önskar delta i.

Höstens studieinformationsaktiviteter kommer att planeras så snart vi vet mer om
ansökningarna till höstens utbildningar efter sista ansökningsdatum 15 januari. Vi
återkommer med mer information om dessa senare i år.

För frågor eller mer information, kontakta Helene Komlos Grill, projektledare för
internationell kommunikation vid Samverkansavdelningen: helene.komlos.grill@su.se.



internationell kommunikation vid Samverkansavdelningen: helene.komlos.grill@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.

11 februari - Tema Studentstöd
Åsa Ferm, samordnare för studenter
med funktionsnedsättning, samt Karin
Dahl, samordnare och pedagogisk
konsult, på Studentstöd, presenterar
studenters väg till stöd, samordnarens
roll, det nya intyget och lagstiftningen.
Konferensen avslutas med frågor och
diskussion.

25 februari - Tema Nybörjarenkät
Fakultetsinformatörer kommer och
berättar om höstens resultat från
Nybörjarenkäten.
Varje höst genomför fakultetskanslierna
samt lärarutbildningen en nybörjarenkät
bland de nyantagna studenterna. Där
ställs bland annat frågor om vad de
nyantagna studenterna gjort innan de
började studera, varför de valt
utbildningen som de valt, om de varit i
kontakt med studievägledare och om de
olika rekryteringskanaler som används.

Torsdagskonferenser och anmälan

 

  
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
 
  
 

 Orientation Day och
Week för internationella
studenter
Som vi informerade om i förra numret
äger Orientation Week för internationella
studenter rum från och med måndag 18
januari till och med fredag 22 januari.
Under denna vecka får de nyanlända
internationella studenterna information
och praktiska råd inför livet som student
i Sverige. Det kan till exempel handla
om hur de öppnar ett bankkonto, hur
sjukvården fungerar i Sverige och vilka
aktiviteter studentkåren ordnar. Mer
information om programmet för veckan
hittar du på webben.

Orientation Week vårterminen 2016

 

  
Välkomstdagen för nya
studenter 20 januari

  



Vi berättade i förra numret även om
vårterminens Välkomstdag som äger
rum den 20 januari kl. 13-16 i Aula
Magna. Välkomstdagen är till för att nya
studenter ska få en första inblick i
studierna och studentlivet. Dagen bjuder
på värdefulla tips inför det nya livet som
student vid Stockholms universitet och
viktig information om hur det fungerar
med bland annat bibliotek och IT-
tjänster. I programmet märks bland
annat en inspirerande föreläsning av den
tidigare studenten Mårten Schultz,
forskare i civilrätt och grundare av
Juridikinstitutet.

Program för dagen hittar ni på
su.se/valkomstdagen

  
   

 
  
 

Karriärseminarier

Vårterminens karriärseminarier börjar 10 februari 2016. Tid och plats är alltid
onsdagar kl. 15-16.30 i Ekosalen, Studenthuset.

10 februari: Hur hittar jag jobben?

Är du på väg att söka jobb eller är du redan aktiv jobbsökare? Välkommen till ett
seminarium med tips och idéer om hur du kan hitta fram till jobb via olika kanaler.

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, Björn Dalin, Disa Karlsson, Studentavdelningen och Mostphotos (bild
från Göteborg).

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

 

  
 Klicka här för att avregistrera dig från Vägledarinfo  

Postman


