
 
 
 Tipsa en vän om Vägledarinfo!  

  

 
 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare » 
 Nr 2, februari 2016  
  Hej,

Efter en lyckad terminststart med flera välbesökta
välkomstaktiviteter är terminen nu i full gång med all
undervisning hos er på institutionerna. Även de
evenemang vi har vid Studentavdelningen har
kommit igång med torsdagskonferenser och
karriärseminarier. Vidare också en hel del
föreläsningar och seminarier från Studie- och
Språkverkstaden samt Studenthälsan. Läs mer om
dessa i detta nyhetsbrev.

Trevlig läsning!

Hälsningar,
Disa Karlsson
Redaktör Vägledarinfo

 

 
  

Utbildningskatalogen för
Ht16/VT17
Utbildningskatalogen för Ht16/Vt17 är
klar och finns att hämta vid Infocenter i
Studenthuset från och med den 15
februari. Här kan du läsa om vårt stora
utbud av program och kurser och ta del
av intervjuer med studenter,
studievägledare, alumner och forskare.
Visst har vi på Stockholms universitet
otroligt mycket att erbjuda?

Beställ eller bläddra i katalogen på
webben

  

 
  



Vilka studenter berörs av införandet av
examensbeskrivningar efter 1 januari 2016?
Här hittar du beslutet om tillämpningen av de nya lokala examensreglerna:
http://www.su.se/utbildning/examen/examensregler/examensbeskrivningar

 
  

Den digitala aktiviteten
Egentligen, 2016

  

 

Sedan hösten 2015 har den digitala aktiviteten Egentligen förflyttats från områdes- och
fakultetskanslierna till Studentavdelningen. Aktiviteten har även gått från att vara en
marknadsföringskampanj till ett ordinarie utbud av studieinformation.

Webbsidan www.su.se/egentligen som kommer att lanseras den 15 februari 2016 har
liksom föregående år studenter som genom en kortfilm (som de har gjort själva)
presenterar sig själva, sina studier och hur det är att vara student vid Stockholms
universitet. På samma sida har besökarna möjlighet att skriva frågor till studenterna,
som sedan besvaras.

Det är varmt rekommenderat att alla institutioner länkar och marknadsför Egentligen
via deras webbsidor och ifall det finns intresse från en institution att medverka nästa
år och känner till en student som institutionen önskar medverkar från just deras
institution, kan de gärna höra av sig till egentligen@su.se  

 

 
  

Arvodesblanketter - utökad information
Arvodesblanketter som redovisar de timmar som någon arbetat som tentamensvakt,
antecknare eller liknande uppdrag åt studenter som beviljats särskilt pedagogiskt stöd
skickas till Studentavdelningen.
Kontrollera att studenten läser vid Stockholms universitet och är beviljad stöd.
Stödet börjar gälla från det datum intyget om stöd är utfärdat.

Vi vill understryka att anteckningsstöd inte ersätter närvaro för en student som
beviljats stöd, utan både antecknarens och students närvaro under föreläsning och
seminarium krävs.

Arvodet utbetalas i efterhand och det innebär att Studentavdelningen inte betalar ut
arvode för ett arbete som inte är genomfört.

Blanketterna ska vara undertecknade av ansvarig på institutionen.

Utbytesstudenter bör inte rekryteras till dessa uppdrag då det uppstår problem med
utbetalningen av deras arvode till bank i annat land.

Blanketterna ska skickas till Service till studenter med funktionsnedsättning,
Studentavdelningen. Observera att de måste ha kommit in till
Studentavdelningen senast den 5:e varje månad för att pengarna ska kunna
betalas ut den 25:e samma månad.

Kontaktperson är Anne Jansson. Du når Anne på e-post: anne.jansson@su.se eller
telefon: 08-16 22 98.

 
  



 Torsdagskonferenser
Ta gärna del av Studentavdelningens
torsdagskonferenser som är ett tillfälle
för nätverkande, informationsutbyte och
inspiration. Konferenserna äger rum i
Ekosalen i Studenthuset (hus Beta) kl.
13.30-15.30.

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.

10 mars: Tema Lärarstudenter med
utländsk bakgrund - hur bemöter vi
dem?
Alexander Ringholm, studie- och
karriärvägledare vid
Studentavdelningen, samt Susanna
Malm, projektledare och nationell
samordnare för ULV, kommer att
informera om vilka vägar till
lärarlegitimation som finns för studenter
med utländsk bakgrund. Information
kommer också att ges om den
handlingsplan som har upprättats för att
bemöta utmaningar i arbetet med
målgruppen samt information och
samverkan med AF för att underlätta
processen till kompletterande
lärarutbildning.

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
 
  



 
Stress ur ett
studentperspektiv
Datum: 17 februari 2016 12:00-12:45
Plats: Ekosalen, hus Beta, Studenthuset

Välkommen till föreläsning som handlar
om studiestress.

Många studenter känner sig stressade
och ångestfyllda inför sina studier och
tentamen.
Studenthälsan berättar hur stressen
påverkar oss, ger råd om hur man kan
få ett fungerande förhållningssätt och
verktyg för att fixa studierna och må
bättre.

Skicka en intresseanmälan till
maria.lunden@su.se senast den 16
februari.

Välkommen!

Läs mer om Studenthälsan här

  

 
  
  

   

 
  
 

Karriärseminarier

Nu har vårterminens karriärseminarier kommit igång. Tid och plats är alltid onsdagar
kl. 15-16.30 i Ekosalen, hus Beta, Studenthuset.

17 februari: Karriär inom EY?
Intresserad av att arbeta med professionell rådgivning? EY (f d Ernst & Young) besöker
oss och berättar om företaget samt dess olika karriärvägar.

24 februari: Ditt CV - hur ska det se ut?
Hur kan du öka intresset för din profil och ditt CV? Du får information och tips under
detta seminarium.

2 mars: Intervju – vad bör du tänka på innan, under och efter?
Här får du värdefulla tips till anställningsintervjun!

9 mars: Beteendevetarens yrkesutövning och arbetsmarknad
Thomas Goldberg, ombudsman på Akademikerförbundet SSR, förklarar vad
beteendevetare arbetar med, berättar var de jobbar, om arbetsmarknadsläget och om
jobbsökarprocessen.

Du anmäler dig till seminarierna via universitetets karriärportal MyCareer:
su.se/mycareer/events

Mer information hittar du på webben här

 
  



 
Studie- och Språkverkstadens seminarier och
föreläsningar

Seminarier och kurser
Samtliga seminarier och kurser ges i rum 156, plan 1 i Studenthuset.

Akademiskt skrivande
Att skriva tentamen
Datum: 15 februari kl 13-15

Att skapa en röd tråd
Datum: 29 februari kl 13-15

Att använda andras texter
Datum: 3 mars kl 14-16

Svenska som andraspråk
Grammatikstuga I
Datum: 24 februari kl 10-12

Grammatikstuga II
Datum: 2 mars kl 10-12

Utveckla din akademiska svenska
Datum: 9 mars kl 14-16

Grammatikstuga III
Datum: 10 mars kl 13-15

Studieteknik
Förbättra dina studievanor!
Datum: 19 februari, kl. 13-15

Social kompetens
Sociala rollspel, kursomgång 1 (Deltagande förväntas under alla tre tillfällen)
Tisdag 16 februari kl 9-11
Tisdag 23 februari kl 9-11
Tisdag 1 mars kl 9-11

Föreläsningar
Samtliga föreläsningar ges i Ekosalen, hus Beta, Studenthuset

Appar, datorprogram och tillägg
Söka, strukturera och studera
Datum: 29 februari kl 14-15.30

Mer information kring Studie- och Språkverkstadens evenemang samt hur du anmäler
dig hittar du här: su.se/studieverkstad

 
  
 

   

 
  
 



 

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 och Bing.com.

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

 

  
 Klicka här för att avregistrera dig från Vägledarinfo  

Postman


