Studievägledarbrev från MND
Januari/Februari 2018
Här kommer studievägledarbrevet för Januari/Februari 2018.
En ny terminsstart med nya kurser, och vi välkomnar också 95
stycken nya Grundlärarstudenter årskurs 4-6 samt 19 stycken
nya ForskarKPU-studenter till MND!

Studera utomlands - informationsmöte 30 januari
Funderar du på utlandsstudier eller på möjligheten att göra
VFU utomlands?
Kom och ställ frågor på MND:s informationsmöte den 30/1 kl.
16-17 i Sal E262!

Arbetsmarknadsdagen 14 februari
Varje år anordnas naturvetarnas och matematikernas
arbetsmarknadsdag i Aula Magna och på Matematiska
institutionen i Kräftriket. Utställare, arbetsgivare och alumner
finns på plats och föreläser, knyter kontakter samt ger
besökarna större kunskap om möjligheter på
arbetsmarknaden.
Studenter inom matematik, fysik och astronomi är välkomna
till en hel dag i Kräftriket, mässa kl. 10.00-15.00. Studenter
som läser biologi, geovetenskap, geologi, kemi,
miljövetenskap och meteorologi m.m. är välkomna till en
eftermiddag i Aula Magna, mässa kl.12.00-15.30. Givetvis går
det att vara med på båda utställningarna om man vill.

Öppet hus 14 mars
För er kännedom så kommer Stockholms Universitet att vara
extra välbesökt den 14 mars då vi öppnar upp dörrarna för
Öppet Hus. En dag fylld av information och inspiration till
dem som vill studera på SU. Här får presumtiva studenter
träffa studenter som redan läser på SU, lärare och
studievägledare. Det finns också möjlighet att ta del av
seminarier, gå på prova på-föreläsningar i olika ämnen eller
följa med på rundturer.

Karriärservices seminarieprogram och workshopserie
Nu finns vårens program klara - du hittar både
seminarieprogrammet och inbjudan till workshopserien i
karriärplanering, som bifogade bilagor i mailet där du hittade
detta studievägledarbrev.
I workshopserien ingår praktiska övningar, reflektioner och
diskussioner för att öka självinsikten om kompetens och
potential inför steget ut på arbetsmarknaden. Datumen för
denna är: 9 februari, 16 februari och 9 mars.

Studievägledningen MND
www.mnd.su.se

Lärarrummet - Lunchseminarier för lärarstudenter
Lärarrummet på Gula Villan anordnas av Stockholms
Universitets Studentkår och är en lunchföreläsningsserie
endast för lärarstudenter.
Läsåret 2017-2018 hålls den varje torsdag kl. 12-13.30 i
HumFs lokal Gula Villan. Det bjuds på riktigt lunch som är
gratis, god, vegetarisk och till stor del ekologisk - så långt det
räcker. Tanken med Lärarrummet är att skapa en mötesplats
för lärarstudenter och att erbjuda intressanta föreläsningar,
seminarier, workshops etc. i lärar- och skolrelaterade ämnen
som kanske inte alltid får plats inom lärarutbildningen.
Vårens seminarieprogram är inte riktigt klart än, men du kan
följa Lärarrummet på Facebook för att få Information/
Evenemangsinbjudan. Sök på: "Lärarrummet på Gula Villan,
SU".

Stresshanteringskurs för studenter
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 den 7/2, 14/2 och 21/2 kl. 16.30 – 18.30
För den som vill, kan kursen avslutas med ett individuellt
hälsotest.
För information och anmälan kontakta kursledare Maria
Lundén tel 08-674 77 04.

Extrajobb - Bli mentor till studenter med
funktionsnedsättning
Det perfekta extrajobbet för en lärarstudent, eller vad säger
du...?
Mentorer coachar studenter till att få struktur på studierna,
konkretiserar institutionens förväntningar och stödjer
studenter att komma i gång med arbetsuppgifter. Alla
mentorer ingår i en mentorspool och arbetstiden är cirka en
till två timmar i veckan. I uppdraget ingår utbildning och
inspirationsträffar tillsammans med samordnare av särskilt
pedagogiskt stöd.
Läs mer på su.se/extrajobb och ansök om att bli mentor
senast 12 februari.

Studie- och språkverkstaden
Vässa din studieteknik och slipa ditt skrivande!
Studie- och språkverkstaden finns till för dig som är student
vid Stockholms universitet och här kan du utveckla dina
studiestrategier och ditt akademiska skrivande. Boka
individuell handledning, kom på drop-in på tisdagar kl. 14-16,
eller gå på någon av våra föreläsningar, seminarier eller
skrivgrupper. Du kan också ta del av filmer och tips om
skrivande och studieteknik på webben.
Att besöka verkstaden är gratis och det spelar ingen roll vilket
ämne eller program du läser. Välkommen!
Läs mer på: http://www.su.se/utbildning/studentservice/
studie-och-språkverkstaden

Medieverkstan - en fantastisk möjlighet för
lärarstudenter!
Medieverkstan är en öppen lärandemiljö med IT/IKTpedagoger på plats som erbjuder alla lärarstudenter
pedagogiskt stöd i skapandet av multimediala produktioner
inom ljud, bild, video och text liksom stöd i arbetet med
redovisningar, projekt, digital portfölj samt support med MS
Wordmall i samband med examensarbeten.
Medieverkstan erbjuder även lärarstudenter och
lärarutbildare möjlighet att låna utrustning, främst digital
audio- och videoinspelningsutrustning.
Boka tid i verkstan via telefon eller e-post:
08-12 07 68 03
medieverkstan@su.se
Webbsida:
http://www.su.se/hsd/medieverkstan

Kontaktuppgifter till MND´s Studievägledning
Telefontid:
Måndag kl.13-14
Torsdag kl.13-14.30
Mottagning utan tidsbokning/Drop-in:
Tisdag kl.13-15
E-post:
studievagledning@mnd.su.se
Studievägledare:
Ämneslärarprogrammet och KPU - Nadia Seneby
Grundlärarprogrammet 4-6 - Carolina Ejdne
ForskarKPU, Magister- och Masterprogrammen,
Idrottsstudenter - Maria Backteman

Grundlärarstudenter - Nya regler för
tentamensanmälan och uthämtning av tentor
Tentamensanmälan
Alla som ska skriva tentamen/omtentamen måste anmäla sig
via www.student.ladok.se senast en vecka innan
tentamensdatum. Observera! Har du inte anmält dig får du
inte skriva tentamen.
Aktuella tentamensdatum hittar du på MND´s webb:
http://www.mnd.su.se/utbildning/studieinformation/
tentamen-1.46450
Utlämning av tentamen
Du måste kunna visa upp en giltig ID handling även när du
hämtar ut din tentamen. Alla studenter hämtar ut sin egen
tentamen!
I och med att du hämtar ut din tentamen så går rätten till
omprövning förlorad.

Vart kommer du hitta Studievägledarbrevet
framöver
Studievägledarbrevet kommer du framöver att få via mail
(obs, fortsätt läsa nedan) samt du kan också hitta det på MND
´s hemsida under "Nyheter".
De första mailutskicken du får som ny student kommer till
den mailadress du har angivit på www.antagning.se. När du
har skaffat ett universitetskonto och fått en
studentmailadress vid Stockholms universitet kommer de
allra flesta efterföljande mail rörande dina studier, t.ex. alla
mail som går ut från Mondo, att skickas till din
studentmailadress.
Du kan själv koppla din privata mailadress till studentmailen
på http://www.mitt.su.se . På mitt.su.se går du till
"Kontohantering". Under "Inställningar" hittar du "E-post går
till" där du klickar på "Visa/Ändra". Där anger du vilken epostadress som du vill omdirigera din studentmail till. Spara.
Klart.

