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Hej!
Nu har vi haft några härligt soliga och 
krispiga novemberdagar.

I detta nyhetsbrev har vi fyllt på med 
matnyttig information för både medarbetare 
och studenter kring bland annat vår nya 
jämlikhetssamordnare, inför nästa 
terminsstart och utlysningar för 
studentutbyte. Vidare finns som vanligt 
uppdaterad information kring 
torsdagskonferenser, karriärseminarier 
samt Studie- och språkverkstadens event.

Jag önskar dig en trevlig och intressant 
läsning!

Hälsningar,
Disa Karlsson
Redaktör Vägledarinfo

Den nya Utbildningskatalogen för 2018/2019 är här
Den finns att hämta vid Infocenter i Studenthuset och kan
beställas samt läsas digitalt på webben: su.se/bestallkatalogen

Ny jämlikhetssamordnare
Parasto Rosencrantz är ny jämlikhetssamordnare vid Studentavdelningen sedan 9 
november. Parasto kommer senast från ett arbete som studentombud på Stockholm 
universitets studentkår. Parasto är utbildad jurist och har tidigare även arbetat med 
konkurs- och skuldsaneringsfrågor på myndighet.

Läs mer om jämlikhetssamordnarens arbete här: su.se/jamlikhet

Välkomstdagen 12 januari

Nya studenter bjuds in till en eftermiddag i 
Aula Magna med information och 
inspiration inför studietiden. Obs! 
Lärarstudenter har en egen 
introduktionsdag samma dag och får därför 
en separat inbjudan. Viktigt att ni 
informerar om och länkar till rätt event till 
era studenter. All information om 
Välkomstdagen uppdateras på 
su.se/valkomstdagen.



Kontakt: Therese Jonsson 
therese.jonsson@su.se

Tips för studievägledare och informatörer
Använda gärna universitets centrala puffar för Schemafunktionen.
På svenska finns puffen på utbildningsingångens första sida (su.se/utbildning) och länken 
leder tillföljande sida: schema.su.se/?lang=sv.
På engelska finns puffen på Education-ingångens första sida (su.se/education) och länken 
leder till följande sida: schema.su.se/?lang=en

En lyckad terminsstart och A Smooth Start
Behöver din institution tryckta terminsstartsfoldrar? I så fall har du fortfarande chans att 
beställa dessa senast 16/11 via denna länk: https://goo.gl/forms/9geQ2ndFMwIlvc4N2

Om du har beställt leverans av 
terminsstartsfoldrarna inför VT18 kommer 
dessa börja levereras i inledningen av 
december. De kommer även göras 
tillgängliga via webben på sidorna nedan:

• En lyckad terminsstart

• A Smooth Start

Studenthälsans öppettider kring jul- och nyårshelgen
8 december till 8 januari har Studenthälsans mottagningar stängt.

Telefontiden är stängd 15 december till 8 januari.
8 till 15 december är telefontiderna för:

• Medicinsk rådgivning (08 674 77 00) tisdag – torsdag 13–15
• Psykologisk rådgivning (08 674 76 99) tisdag – torsdag 15–16

Läs mer på:su.se/studenthalsan

Öppet hus 2018
Nästa Öppet hus äger rum onsdagen den 
14 mars 2018 kl. 14–18. Mer information 
kommer längre fram, via mejl.

Kontaktperson är Therese Jonsson: 
therese.jonsson@su.se

Arvodesblanketter
Arvodesblanketter från personer som arbetar med olika uppdrag som berör studenter med 
funktionsnedsättning och som beviljats stöd, ska skickas till: Särskilt pedagogiskt stöd, 
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 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.

7 december: Tema –
The Academic Value of Mobility
EU har satt som mål att 20 procent av 



Sveriges högskolestudenter ska läsa delar 
av sin utbildning utomlands år 2020. Idag 
ligger den siffran på cirka 14 procent. 
Projektet "The Academic Value of Mobility" 
bygger vidare på det arbete som 
genomfördes av UHR tillsammans med 
lärosäten mellan 2014 och 2016 - ett 
projekt som kallades "Det akademiska 
värdet av mobilitet".

14 december: Tema – Tillgodoräkning
Presentation av de riktlinjer som SU tagit 
fram när det gäller tillgodoräkning. Hur 
arbetar institutioner med det idag? Vi får 
även en presentation från en institution 
som berättar om hur de arbetar med 
tillgodoräkning.

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 Minor Field Studies-stipendium 2017/18
Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program som riktar sig till studenter på 
kandidat-, magister- och masternivå inom alla ämnesområden. Det innebär att man under 
minst 8 sammanhängande veckor befinner sig i ett utvecklingsland där man samlar in 
underlag till sin examensuppsats. För att kunna genomföra fältstudien tilldelas studenten 
ett stipendium på 27 000 kr.

Målet med MFS är att förbereda studenter 
att verka i globala sammanhang och 
organisationer. MFS genomförs under 
handledning vid heminstitutionen och med 
en kontaktperson i värdlandet.

Utlysningen är öppen mellan den 13 
november och den 8 december.
Ytterligare en utlysning äger rum i början 
av 2018.

Informationsmöte kommer hållas den 20 november kl 16-17, anmälan krävs och görs via 
länken https://goo.gl/forms/oTn2KxYgjGqJv2962.

För mer information, se su.se/mfs eller mejla mfs@su.se.

Studentutbyte

Utlysning av platser genom centrala avtal 2018/2019
Nu kan studenter ansöka om nominering till utbytesplatser i länder utanför Europa genom 
de centrala avtalen HT18 eller hela läsåret 2018/19.
Sista ansökningsdag är den 5 december 2017.



Alla studenter kan söka oavsett vilket ämne 
de läser då avtalen inte är knutna till ett 
särskilt ämne. Dock kan det finnas vissa 
restriktioner vid en del lärosäten vad gäller 
ämne eller studienivå.

Mer information och utlysningen finns på 
hemsidan: su.se/utbildning/studera-
utomlands/aktuella-utlysningar/utlysning-
av-utbytesplatser-ht18-eller-lasaret-2018-
2019-1.273717

Utlysning av platser med stipendier genom north2north nätverk 
2018/2019
Ansökningsperiod: Ansökan kommer att öppnas i början av december.
Sista ansökningsdag är den 15 februari 2018.

North2north är ett nätverk inom University 
of the Arctic där universitet och högskolor 
som ligger runt polcirkeln samarbetar. 
Studentutbytesprogrammet erbjuder 
stipendier och studieplatser för en eller två 
terminer på ett av programmets 
partnerlärosäten i USA (Alaska), Kanada, 
Ryssland, Island, Grönland, Färöarna, 
Danmark, Finland och Norge. För de som 
åker genom north2north finns möjlighet att 
samtidigt ansöka om ett stipendium från 
Svenska institutet.

su.se/utbildning/studera-
utomlands/aktuella-utlysningar/utlysning-
av-platser-med-stipendier-genom-
north2north-natverk-2018-2019-1.353319

Informationsmöten om utlandspraktik och utlandsstudier genom centrala 
avtal och nätverk

Under hösten 2017 håller 
Studentavdelningen i informationsmöten 
om utlandspraktik och utlandsstudier 
genom centrala avtal och nätverk.

På mötena informerar vi om vad det finns 
för möjligheter till utlandsstudier och praktik 
genom Stockholms universitet och 
studenter som varit på utbyte berättar om 
sina erfarenheter.

Information om tid och plats för 
informationsmötena finns på hemsidan: 
su.se/utbildning/studera-
utomlands/informationstillfallen-om-
utlandsstudier/informationstillfallen-om-
utlandsstudier-1.124853

Karriärseminarier
Välkommen till höstterminens karriärseminarier. Tid och plats är kl.15–16.30 i Ekosalen, 
hus Beta, plan 2, Studenthuset.

22 november
Att jobba på Röda korset och FIAN
Karriärvägar och arbetsroller inom Röda Korset och människorättsorganisationen FIAN.
Att jobba i en människorättsorganisation – hur är det och hur når jag dit?
Johanna Persdotter från Röda Korset och Maja Magnusson från 
människorättsorganisationen FIAN berättar om sina arbetsroller, karriärval och vägar för 
att nå sina jobb.

29 november
SCB – din framtida arbetsgivare?
SCB besöker oss och berättar om framtida rekryteringsbehov och om hur SCB är som 



arbetsgivare. Intressant inte bara för statistiker. På SCB arbetar inte bara statistiker utan 
en rad olika akademikerkategorier såsom systemvetare, ekonomer, jurister och 
kommunikatörer.

Karriärseminarier på engelska

6 december
Pfizer - Your future employer?
Career opportunities at one of the world’s leading biopharmaceutical companies!
Pfizer is one of the global operators in the world of pharmaceuticals and very active in 
Sweden, not least since the acquisition of Pharmacia, with over 80,000 employees 
worldwide of which more than 400 are based in Sweden. There are career opportunities in 
many different areas such as R&D, business, marketing, statistics and HR.

Du hittar hela programmet för höstterminen antingen via universitetets karriärportal 
MyCareer: su.se/mycareer/events eller här: su.se/utbildning/arbete-karriar

Studie- och språkverkstaden
Har en mängd olika föreläsningar, seminarier, m.m. för studenter. Nedan finns de som är 
aktuella under den närmsta månaden.

Ett fullständigt och aktuellt program för terminen med eventuell information om anmälan 
finns på su.se/sprakverkstaden

Föreläsningar

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

Akademiskt skrivande
Skriv färdigt din uppsats!
Datum: 20/11 kl. 14-16

Seminarier

Samtliga seminarier ges i rum 156, plan 1, hus Beta i 
Studenthuset

Akademiskt skrivande
Så skapar du en röd tråd i din text
Datum: 23/11 kl. 14-16

Så sammanfattar och refererar du till källor
Datum: 30/11 kl. 14-16

Vanliga språkfel - och hur du undviker dem
Datum: 7/12 kl. 14-15

Studieteknik
Bygg ut ditt akademiska ordförråd
Datum: 28/11 kl. 15-16

Svenska som andraspråk
Öva din svenska grammatik 1 - substantiv
Datum: 23/11 kl. 10-12

Öva din svenska grammatik 2 - Syftning och tempus
Datum: 30/11 kl. 10-12



Öva din svenska grammatik 3 - meningen
Datum: 7/12 kl. 10-12

Övriga aktiviteter från Studie- och språkverkstaden

Lunchseminarium
Akademiskt språk - vad är det?
Datum: 22/11 kl. 12-13
Plats: Kårsalen, hus Alfa, plan 1 i Studenthuset

Funka på Studie- och språkverkstaden
Detta är ett seminarieprogram avsett för dig som:

• trivs i mindre grupp (5-8 personer)
• vill ha praktiska råd och träning
• eventuellt har en funktionsnedsättning.

Läs mer om Funka på Språkverkstaden här

Drop-in och individuell handledning
Tipsa gärna dina studenter om Studie- och språkverkstadens drop-in för personlig 
handledning som under terminstid sker på tisdagar kl. 14–16. Vidare om möjligheten att 
boka in besök i skrivande och studieteknik. Läs mer och hitta uppdaterade öppettider på 
su.se/sprakverkstaden

Nyhetsbrevet Vägledarinfo kommer ut tio gånger per år och ges ut av Studentavdelningen 
vid Stockholms universitet.

Redaktör: Disa Karlsson
Foto: Eva Dalin, Niklas Björling, Disa Karlsson, Vilhelm Stokstad, Jasmin Elmi, 
Internationell mobilitet, Unsplash.com och Viktor Gårdsäter.
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