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Dags att flytta studierna till ett varmare land?
Det var en stillsam dag förra
onsdagen, men några studenter och
lärare lyckades ändå ta sig till
institutionen (om de lyckades ta sig
därifrån får vi lov att vara osagt).
För er som har synpunkter på
Stockholms stads snöröjning kanske
det kan vara idé att ansöka om att få
göra termin 4 utomlands (de som kan
söka är de som nu går termin 2). Mer
info om utlandsstudier

Vill du vidga dina vyer? För dig som just nu går andra terminen.
I så fall kanske studier utomlands kan vara något att fundera över? Men fundera inte för
länge, för sista datum att ansöka inför läsåret 2017/2018 är den 5 december.
Utlandsstudier inom ramen för socionomprogrammet kan man göra på termin 4. Den som
har hand om arbetet med utbyten hos oss är Ewa Marklund (ewa.marklund@socarb.su.se,
Tel: 08-163253).
Du hittar aktuella utlysningar här: www.su.se/utbildning/studera-utomlands/aktuellautlysningar

Är du klar med grundutbildningen och vill studera interkulturella
relationer?
Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer utslyses
med sista ansökningsdag den 15 januari. Stipendiaten ska:






ha avslutat grundläggande utbildning om minst tre år vid svenskt universitet eller
svensk högskola,
ha konkreta planer för sina interkulturella studier genom att kontakt etablerats
med institution eller universitet i utlandet; kontakten skall dokumenteras med
antagningsbevis och /eller inbjudningsbrev eller motsvarande,
kunna redovisa hur stipendiepengarna har använts senast den 31 mars året efter
mottagandet av stipendiet,
vara beredd att dela med sig av sina erfarenheter till SWEA, t.ex. genom föredrag
för enskild SWEA-avdelning, som då bekostar resa.

Stipendiet delas ut vid SWEA:s årliga Sverigemiddag under sommaren. År 2017 kommer
middagen att äga rum i Helsingborg i juni.
För vidare information http://interkult.swea.org

Pedagogisk idétävling: Hur kan undervisning och lärande i din
utbildning förbättras?
Centrum för universitetslärarutbildning
(CeUL) har tillsammans med Stockholms
universitets studentkår samarbetat för att
uppmana studenter att engagera sig i
pedagogiskt utvecklingsarbete av sin
utbildning. Därför har en pedagogisk
idétävling för universitets studenter utlysts
mellan 11 november och 9 december
2016. De fyra bästa idéerna är meningen
att generera i så kallade ”Student
partnership”-projekt vid aktuella
institutioner. Dessa projekt handlar om att
studenter sätter sig in i kunskap kring ett
specifikt område och utvecklar idéer för
hur undervisning och lärande kan
utvecklas inom sin utbildning. Exempel på
detta kan vara examinationer,
återkopplingsformer, utveckling av
lärresurser eller kring sin egen studiemiljö.
Vi ber om din hjälp att sprida information
om tävlingen till studenter och lärare vid
din institution.
Information om pedagogisk idétävling

Öppen kurs i det akademiska skrivandets konst
Något som verkligen tycks ligga i tiden är
att hjälpa studenter lära sig kommunicera.
Inte minst gäller det akademiskt
skrivande.
Just nu (med start igår) ger Lunds
universitet en distanskurs på området.
Den är gratis och öppen för alla att delta i
och bygger på att kursdeltagarna
kommenterar varandras texter. Bland
annat behandlas språk, textuppbyggnad
och akademisk hederlighet. Så... vad
väntar du på?
Läs mer och anmäl dig här.
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No homo - om mansroller i svensk hiphop
Hur pratar rapartister om teman som rasism, klass, kön och sexualitet i sina
låttexter? Öppen föreläsning om två decennier av svensk hiphop med
sociologen och genusvetaren Kalle Berggren. "Det finns en ambivalens hos
många manliga rappare, mellan att älska sina grabbar men att samtidigt
inte vara homosexuell" säger Kalle Berggren.
Dygnetruntöppet - om att leva i ständigt ljus
Öppen föreläsning om ljuspåverkan, med sömn- och stressforskaren Arne
Lowden, docent vid Stressforskningsinstitutet, som berättar om
dygnsrytmer, ljusbeteende och om sömn. Föreläsningen hålls i anslutning till
Nordiska museets utställning Nordiskt ljus.
SACO Studentmässa
Stockholms universitet kommer att vara på plats i syfte att presentera det
stora utbudet av program och kurser samt svara på besökarnas frågor.
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Seminarium: Coacha dig själv framåt
Ett seminarium om vad du kan ta till när dina studier inte blivit riktigt som
du tänkt dig.
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Grammatikstuga 1
Har du ett annat modersmål än svenska? Kom och träna din svenska
grammatik! Vi repeterar reglerna för hur substantiv böjs i bestämd och
obestämd form och när vi har artikellöshet. Därefter tittar vi tillsammans på
en studenttext och diskuterar brister i bestämdhet och hur de kan rättas till.
Informationstillfälle om utlandsstudier
Kom och lyssna på när Studentavdelningen berättar om vilka möjligheter
som Stockholms universitet erbjuder när det gäller utbytesstudier. Det
kommer även informeras om hur du går till väga om du vill åka på egen
hand.

OM DU VILL JOBBA, PRAKTISERA ELLER HJÄLPA TILL
Timvikarie på HVB hemmet Bromstensgården
Håbo kommun söker biståndshandläggare och socialsekreterare inom följande enheter i
Håbo kommun (Bålsta):





biståndsenheten (kontaktperson Sandra Sabel, enhetschef)
missbruk/socialpsykiatri (kontaktperson Jill Montelius, enhetschef)
ekonomiskt bistånd (kontaktperson Nejad Khadiri, enhetschef).

Annonser och om hur du ansöker om tjänsterna

Biståndshandläggare och socialsekreterare sökes till Håbo kommun
Du kommer att arbeta i barn och föräldrars vardag som behandlingsassistent. Vi utreder
utifrån BBIC. Observation av samspel mellan föräldrar och barn i såväl boendemiljön på
hvb hemmet som under strukturerade former. Som timvikarie finns det möjligheter att
arbeta både dag, kväll, natt och helg. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att
arbeta med barn och unga och är över 25 år.
För vidare information kontakta biträdande enhetschefen Elin Wahlsten
mail: elin.wahlsten@stockholm.se
telefon: 08-50803328
Det här nyhetsbrevet riktar sig till alla studenter vid institutionen för socialt arbete. Om du
har information som du tror vore bra att sprida kan du höra av dig via e-post.
Redaktör: Sanna Tielman

