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Hej!

Välkommen till marsnumret av 
Vägledarinfo. Öppet hus har precis 
genomförts och nedan finns lite information 
om det.

Detta nummer är som vanligt fyllt med 
information kring alla våra evenemang för 
både anställda och studenter. Vidare finns 
tips för studenter om utlysningar för 
utbytesstudier och utlandspraktik samt 
Studie- och språkverkstadens Uppsatskväll 
för alla era uppsatsstudenter.

Jag önskar dig en trevlig och intressant 
läsning!

Hälsningar,
Disa Karlsson
Redaktör Vägledarinfo

Behov av tryckta foldrar - En lyckad terminsstart och A Smooth Start?
Behöver din institution tryckta terminsstartsfoldrar inför H18? I så fall kan du beställa 
dessa senast 16/4 via denna länk: https://goo.gl/forms/StKcUtpTP8GFp06z2

De kommer att levereras i början av augusti och de kommer att finnas utlagda på webben 
i slutet av juni på sidorna:
• En lyckad terminsstart
• A Smooth Start



Uppsatskväll 24 april
Studie- och språkverkstaden håller i samarbete med biblioteket 
återigen uppsatskväll i Studenthuset för alla studenter som 
skriver uppsats, självständigt arbete eller examensarbete. Då 
bjuder vi på korta seminarier med gott om tips och råd, samt 
snabbhandledning för studenter med kortare frågor.

Läs mer om uppsatskvällen på Studie- och språkverkstadens 
webb

Informationsmöten om utlandsstudier och utlandspraktik genom centrala 
avtal och nätverk
Tipsa gärna era studenter om studentavdelningens informationsmöten om utbytesstudier 
och utlandsstudier som sker följande datum:

• Informationsmöte om utbytesstudier genom Stockholms universiet:
tisdag 20 mars kl. 15.30 i Ekosalen, Studenthuset (Betahuset).

• Informationsmöte om utlandspraktik:
tisdag 10 april kl. 12-13 i Galleriet, Studenthuset, bredvid Infocenter.

Utöver information om utbytesmöjligheter genom Stockholms universitet kommer även 
studenter som varit på utbyte eller praktik berätta om sina erfarenheter.

• Informationsmöte för alla studenter som blivit nominerade till utbytesstudier HT18
genom något utbytesavtal vid Stockholms universitet (inkl. Erasmus+):
onsdag 16 maj kl. 15 i Ekosalen, Studenthuset (Betahuset)

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

Öppet hus 14 mars
Årets Öppet hus har precis genomförts, stort tack till alla er som medverkade!

Besökarna kunde botanisera bland ett 
sjuttiotal utställare på mässan och välja 
mellan närmare 40 olika prova på-
föreläsningar/informationspass samt gå en 
guidad tur med Studentkåren. Totalt hade 
passen i Södra huset, Geovetenskapens 
hus samt Ekosalen ca 1400 åhörare. På 
den första guidade turen deltog ca 60 
personer. På den sena turen trotsade ca 
25 personer kylan och upptäckte campus.

Ett reportage från dagen finns att läsa på su.se/oppethus.



En utvärdering skickas via mejl till alla som medverkat på mässan, vi är tacksamma för att 
få ta del av alla synpunkter för fortsatt utveckling av evenemanget.

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.

19 april: Tema Innovation
Integrera innovationstänk i ditt arbete?
Innovationskontoret berättar om vad 
innovation är och hur man arbetar på 
Stockholms universitet för att bidra till ökad 
innovation inom forskning och utbildning. 
Dessutom får vi besök av Drivhuset som 
arbetar med ”innovationscoaching” mot 
studenter på Stockholms universitet.

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

Stresshanteringskurs

Studenthälsans kurs riktar sig till studenter som har börjat fundera 
över vad stressen betyder i deras liv. Kan man påverka sin 
förmåga att hantera stress? Olika tekniker presenteras.

Kursen ges i Studentpalatset och omfattar tre tillfällen:

Onsdag 18 april, 25 april och 2 maj, kl 16.30-18.30.

För den som vill, kan kursen avslutas med ett individuellt 
hälsotest.

För mer information och anmälan: Kontakta kursledare Elisabeth 
Jeppsson telefon 08-674 77 05.

Utlysningar om utbytesplatser och utlandspraktik
Tipsa gärna dina studenter om följande möjligheter till utbytesstudier och utlandspraktik:

Utlysning av platser genom centrala avtal VT19
Ansökningsperiod: 1 - 31 mars 2018



Nu kan studenter ansöka om nominering till utbytesplatser i länder utanför Europa genom 
de centrala avtalen VT19. Deadline är 31 mars.

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.

Utlysning av platser i Norden med stipendier genom Nordlys 2018/2019
Ansökningsperiod: 1 och 31 mars. Sista ansökningsdag är den 31 mars 2018.

Studenter som inte har tillgång till ett ämnesnätverk via sin institution eller vill studera i 
något annat ämne vid ett nordiskt universitet kan ansöka om utbyte genom Nordlys. Alla 
studenter som blir antagna till ett partneruniversitet inom Nordlys-nätverket kan ansöka 
om ett Nordlysstipendium.

Mer information om utlysningen finns på hemsidan.

Utlysning av Minor Field Studies-stipendier (MFS)
Ansökningsperiod: 3 april – 2 maj 2018

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 för en kandidat-, magister- eller masteruppsats. För att kunna genomföra 
fältstudien tilldelas studenten ett stipendium på 27 000 kr. Stipendiet är inte heltäckande 
utan ska ses som ett bidrag för att kunna utföra studien. Målet med MFS är att förbereda 



studenter att verka i globala sammanhang och organisationer. MFS genomförs under 
handledning i Sverige och med en kontaktperson i värdlandet.

Observera att fältstudien måste vara genomförd och helst rapporterad (deltagarrapport) 
senast den 1 december 2018.

Mer information om ansökan, behörighet, urval, och informationstillfällen finns på 
hemsidan:
Svenska: su.se/mfs
Engelska: su.se/english/mfs

MFS Frågor?
Om studenten har frågor kring programmet, kontakta Studentavdelningen via e-post 
mfs@su.se. Gäller frågorna studentens projekt, kontakta heminstitution.

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

4 april
Försäkringskassan som arbetsgivare
Försäkringskassan har över 14 000 medarbetare och nya talanger söks för att bidra till 
samhällsutvecklingen. De informerar mer om verksamheten och om hur 
Försäkringskassan är som arbetsplats och arbetsgivare.

25 april
WaterAid - your future employer?
WaterAid's vision is a world where everyone has access to water and sanitation. WaterAid 
informs about the global work for clean water, but also what job opportunities there are.



Du hittar hela programmet för vårterminen på följande länk (Karriärseminarier våren 2018) 
alternativt via universitetets karriärportal MyCareer: su.se/mycareer/events eller här: 
su.se/utbildning/arbete-karriar

Studie- och språkverkstaden
Studie- och språkverkstaden har en mängd olika föreläsningar, seminarier, m.m. Nedan 
finns de som är aktuella den närmsta månaden. Ett fullständigt och aktuellt program för 
terminen med eventuell information om anmälan finns på följande länk: 
su.se/sprakverkstaden

Skriver era studenter på engelska?
På Academic Writing Service finns nu Daniel Yencken som handleder i engelska. Han 
kommer också att hålla skrivgrupper från och med den 13 februari. Läs mer: 
su.se/english/education/student-services/academic-writing-service

Akademiskt skrivande

Föreläsning: Att skriva uppsats
19/3 kl. 14-16 i Ekosalen, plan 2 i Studenthuset (hus Beta)

Föreläsning: Så sammanfattar du och refererar till källor
20/3 kl. 10-12 i Ekosalen, plan 2 i Studenthuset (hus Beta)

Lunchseminarium: Akademisk språk - vad är det?
21/3 kl. 12-13 i Kårsalen, plan 1 i Studenthuset (hus Alfa)

Föreläsning: Skriv färdigt din uppsats!
3/4 kl. 10-12 i Ekosalen, plan 2 i Studenthuset (hus Beta)



Skrivgrupp för uppsatsstudenter
5/4, 12/4 och 19/4 kl. 14-16 i sal 156, plan 1 i Studenthuset (hus Beta). OBS! Deltagare 
förväntas närvara vid samtliga tillfällen.

Föreläsning: Så skapar du en röd tråd i din text
10/4 kl. 10-12 i Ekosalen, plan 2 i Studenthuset (hus Beta)

Studieteknik

Snabbhandledning i akademiskt skrivande och studiestrategier
20/3 kl. 14-15 bakom infodisken i Frescatibiblioteket
17/4 kl. 14-15 bakom infodisken i Frescatibiblioteket

Svenska som andraspråk

Öva din svenska grammatik 3 - meningen
22/3 kl. 14-16 i sal 156, plan 1 i Studenthuset (hus Beta)

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 Studie- och språkverkstaden här.

Snabbhandledning och bokade besök
Studie- och språkverkstadens erbjuder snabbhandledningar som under terminstid sker på 
tisdagar kl. 14-16 vid Studie- och språkverkstaden i Studenthuset.
En gång per månad sker även snabbhandledning i Frescatibiblioteket, bakom infodisken 
(20/3, 17/4 och 15/5 kl. 14-15).

Förutom snabbhandledning finns även möjligheten att boka handledning i skrivande och 
studieteknik.

• Länk till bokningssida på svenska
• Länk till bokningssida på engelska



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, Andreas Wagner och Annie Spratt från Unsplash.com, 
Emmie Berg (utbytesstudent), Therese Jonsson och Disa Karlsson.

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