
Anmälan och avbokning
Information om hur du anmäler dig till handledning,
seminarium och föreläsningar finns på vår hemsida,
www.su.se/sprakverkstad.
 

Studie- och språkverkstadens verksamhet vänder sig
enbart till dig som är inskriven vid Stockholms universitet.

Drop in
Har du frågor om studie- och språkverkstaden och hur vi
kan hjälpa dig? Kom på vår drop in! Tisdagar kl. 14 - 16.
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Studie- och språkverkstaden

Behöver du utveckla studievanorna, språket eller
skrivandet? Studie- och språkverkstaden erbjuder
individuell handledning, seminarier och
föreläsningar för dig som är student vid
Stockholms universitet.

Akademiskt skrivande
Tycker du att det akademiska skrivandet är svårt, eller vill du
utveckla dina texter? Vi erbjuder handledning, seminarier och
föreläsningar om akademiskt skrivande och akademiska
texter. Här kan du fördjupa dig i till exempel hur man skriver
hemtenta, hur man skapar röd tråd i texten, eller varför det
akademiska språket ser ut som det gör.

Studieteknik och studievanor
Vill du få ordning på dina studier eller förstå och minnas mer
av din kurslitteratur? Vi erbjuder  handledning, föreläsningar
och seminarier om lässtrategier och studieteknik, till exempel
hur du kan coacha dig själv framåt under studierna.

Skriva uppsats
Ska du skriva uppsats? Kom på vår uppsatskväll och våra
föreläsningar om uppsatsskrivande, eller anmäl dig till vår
skrivgrupp för uppsatsskribenter.

Skriva på engelska
Skriver du texter på engelska? Då kan du vända dig till
Academic Writing Service. Här kan du få handledning av
texter skrivna på engelska, eller gå med i en skrivgrupp
tillsammans med andra som skriver på engelska.

Svenska som andraspråk
Vill du utveckla din akademiska svenska? Vi erbjuder
seminarier, försläsningar och handledning för dig som vill öva
din svenska grammatik, utöka ditt akademiska ordförråd och
hitta strategier för att utveckla din svenska på lång sikt.

Bli en bättre talare
Behöver du öva på att tala i akademiska sammanhang? Vi
erbjuder föreläsningar och kurser där du lär dig mer om
retorikens redskap och får öva på att tala i mindre grupp.

Appar, datorprogram och tillägg
Vill du använda digitala studieverktyg på din dator, telefon
och surfplatta? På våra seminarium om digitala verktyg går vi
igenom appar, datorprogram och tillägg till din webbläsare.

Öppen studio
Vill du komma igång med studieveckan? Välkommen på
öppen studio! Här kan du studieplanera, läsa eller skriva.

Funka på Studie- och språkverkstaden
Funka på Studie- och språkverkstaden erbjuder seminarier för
dig som trivs i en mindre grupp (5 - 8 personer), vill
ha praktiska råd och träning, och eventuellt har en
funktionsnedsättning. Här kan du öva bl. a.  studieplanering,
läsande och social interaktion.

Vad är handledning?
Personlig handledning innebär att du i lugn och ro får
möjlighet att diskutera studieteknik, akademiskt
skrivande eller dina egna texter, tillsammans med en
handledare. Samtalet pågår i 45 minuter.


