
 
 
 Tipsa en vän om Vägledarinfo!  

  

 
 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare » 
 Nr 3, mars 2016  
  Hej,

Nu börjar våren sakta komma igång med mer
solsken och vintergäck som blommar utanför Gröna
villan här på Frescati.

Detta nummer innehåller tips på aktuella seminarier
och föreläsningar. Vidare information kring
uppdatering av foldrar och aktuella utlysningar av
utbyteststudier som ni kan tipsa era studenter om.

Trevlig läsning!

Hälsningar,
Disa Karlsson
Redaktör Vägledarinfo

 

 
  
Saknas någon information i
Studenthandboken?
Universitetets studenthandbok uppdateras just
nu inför det nya läsåret HT16/VT17. Om du har
några synpunkter eller idéer på om någon
information fattas i den kontakta då gärna
Studentavdelningens informatör på e-post:
karin.warvlin@su.se.

Handboken hittar du här: su.se/om-
oss/fakta/informationsmaterial/studenthandbok-
f%C3%B6r-l%C3%A4s%C3%A5ret-ht15-vt16-
1.98375.

Den uppdaterade digitala versionen beräknas
vara klar i mitten av juni och finnas nytryckt
from 8/8 i Studenthuset.

  

 
  

 Beställa tryckta
terminsstartsfoldrar?
Snart kommer vi påbörja arbetet med att uppdatera
terminsstartsfoldrarna ”En lyckad terminsstart” och ”A
Smooth Start”. Vi kommer att mejla er dessa foldrar i
PDF-format plus lägga ut dem på webben ungefär runt
den 15/6, men vi undrar också om ni är i behov att
tryckta foldrar?

I så fall ska ni fylla i detta formulär så snart som
möjligt dock senast den 23/3:
https://docs.google.com/forms/d/1eQvGu-
0BmJI9fS7XOjlmEnSqjOVIZFKjwEzJpDCyrRo/viewform?
c=0&w=1&usp=mail_form_link

 

 
  
Förbättrad sökfunktion i SISU
Utbildningskatalogens förbättrade sökfunktion lanserades för
några dagar sedan.
Här kan ni se hur den ser ut: sisu.it.su.se

Ni kan läsa mer om den här:
www.su.se/medarbetare/studieadmin/f%C3%B6rb%C3%A4ttrad-
s%C3%B6kfuntion-i-sisu-lanseras-8-mars-1.272390

  

 
  

Arvodesblanketter
Arvodesblanketter från personer som arbetar med olika uppdrag som berör studenter
med funktionsnedsättning och som beviljats stöd, 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.

Kontaktperson är Anne Jansson. Du når Anne på e-post: anne.jansson@su.se

 
  



 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.

17 mars: Tema Studie- och
yrkesvägledande samtal med unga
i migration
Åsa Sundelin, adjunkt på Institutionen
för pedagogik och didaktik, presenterar
sin avhandling ”Att skapa framtid”. En
studie av interaktionen i studie- och
yrkesvägledande samtal med unga i
migration. I studien har hon analyserat
vägledande samtal med nyanlända
elever på gymnasieskolans
Språkintroduktion. Utifrån studiens
resultat kommer vi att tillsammans tala
om vägledningens möjligheter och
utmaningar vad gäller att stödja
nyanländas karriärprocesser i det
svenska samhället.

21 april: Tema
Internationalisering–
studentmobilitet
Internationell mobilitet vid
Studentavdelningen presenterar vikten
av internationalisering. Våra
internationella koordinatorer informerar
oss om statistiken och fokuserar på
utresande studenter i sin presentation.
Sandra Fagerlund, internationell
koordinator vid Juridiska institutionen,
presenterar hur hon har fått en ökning
av utresande studenter vid institutionen.

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
 
  
 

Utlysning av utbytesplatser genom centrala avtal VT17
och genom nätverket Nordlys läsåret 2016/2017

 

Just nu är det möjligt att söka utbyte
genom centrala avtal för vårterminen
2017 och genom nätverket Nordlys för
HT16 eller hela läsåret 2016/2017.
Utbyte genom Nordlys berättigar till ett
stipendium.

Utlysningarna finns på:
www.su.se/utlandsstudier

Sista ansökningsdag för båda
ansökningarna är 31 mars 2016.

 

 
  
 

   

 
  
 



Karriärseminarier

Vårterminens karriärseminarier är i gång. Tid och plats är alltid onsdagar kl. 15–16.30
i Ekosalen, hus Beta, Studenthuset.

20 april: Traineeships at the EU institutions (seminar in English)
Get general information and practical advice on how to get a (paid) traineeship at an
EU institution! A splendid opportunity for a future career and to make a difference for
more than half a billion people. A seminar where both Swedish and international
students are welcome.

27 april: I huvudet på en rekryterare
Den viktigaste länken mellan dig och din framtida karriär är rekryteraren.
Vi gästas av Adecco, världens största HR-partner. Under deras föreläsning får du
konkreta tips på hur du lyckas övertyga rekryteraren.

11 maj: Så lyckas du i första löneförhandlingen
Vässa dina argument inför första löneförhandlingen!
Juseks (fackförbund för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare,
kommunikatörer och samhällsvetare) undersökningar visar att de som själva begär
lön får mer på första jobbet. Juseks förhandlare Linda Agetoft ger dig användbara råd
om hur du får en bra start på din löneutveckling.

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, hus Beta i Studenthuset.

Akademiskt skrivande
Att skriva på universitetet
Datum 6 april kl. 14–16

Att skriva tentamen
Datum: 13 april kl. 14–16

Att skriva formellt – språk och stil
Datum: 15 april kl. 14–16

Studieteknik
Studiegrupp 3 (Deltagande förväntas under alla tre tillfällen)
Måndag 21 mars kl. 14–15.30
Måndag 4 april kl. 14–15.30
Måndag 11 april kl. 14–15.30

Föreläsningar
Samtliga föreläsningar ges i Ekosalen, hus Beta, plan 2 i Studenthuset

Akademiskt skrivande
Att skriva uppsats
Datum: 18 mars kl. 14–16

Appar, datorprogram och tillägg
Läsa, översätta och förstå
Datum: 21 mars kl. 14–15.30

Skriva text och anteckna
Datum: 11 april 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 och Studentavdelningen.

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