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En helt vanlig onsdagsmorgon
Såhär ser en helt vanlig onsdagsmorgon ut. Inget speciellt
händer i korridoren. Kollegerna ramlar in en efter en, men
fortfarande är det rätt tomt. Snart är det dags att gå iväg för
veckans studierektorsmöte, men innan dess ska det hinnas
med litet tillgodoräknandeärenden, litet
handledarfördelningsfrågor, titta på senaste protokollet från
disciplinnämnden och så se om kollegerna har skickat in några
frågor om Athena.
Just Athena sysselsätter många just nu, eftersom vi ska få in
kurserna på termin 2 och termin 4 i Athena i vår. En del av
kollegerna säger glatt "Men Athena, det är ju jättelätt, inga problem att använda
det!". Eftersom jag vet att ingen av dem använt det förut så tittar jag med ett höjt
ögonbryn på dem vid det uttalandet, varefter de fortsätter "Men jag har ju bara
använt det som student, när jag gick den där kursen i våras".
Att använda det som lärare är däremot inte fullt lika enkelt. Men det är bra att de tror
det, för det borde betyda att det faktiskt är hyfsat lättanvänt för er studenter - och
det är ju liksom poängen. Sen kunde man förstås också önska sig att det vore lika lätt
för lärarna. Eller så är det vi lärare som har dammat igen av det gamla Mondo och har
svårt att tänka nytt. Hur det nu är med den saken så kommer alltså Athena att finnas
på termin 2 och 4 i vår, så vi kämpar på med att förstå alla nya finesser.

Vi söker en forskningsassistent
Är du precis klar med utbildningen (eller på väg att bli det) och tycker att det här med
forskning verkar vara Hur Kul Som Helst så kommer här ett tips: Vi söker en
forskningsassistent i socialt arbete. Klicka HÄR för att gå till annonsen.

"För mycket tvång och för litet kompetens på ungdomshem"
DN DEBATT 16/10. De särskilda ungdomshemmen präglas i dag av kontroll och
säkerhetstänkande i stället för vård, skola och behandling. Forskning visar att det
skapar andra och nya problem i stället för att lösa de problem som motiverat
placeringarna. Dagens ungdomsvård behöver mer öppenhet, bättre arbetsmiljö och
mer utbildad personal, skriver sex forskare - bl.a. Maria Andersson Vogel, lektor och
forskare vid institutionen. Läs mer
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Rösträtten - en mänsklig rättighet?
Öppen föreläsning anordnad av Stockholms universitet. Rösträtten – en
mänsklig rättighet? Stadsbiblioteket, Sveavägen, Ludvig Beckman,
statsvetenskap
Informationsmöte om utlandsstudier
Är du nyfiken på att studera utomlands? Kom och lyssna på när
Studentavdelningen berättar om vilka möjligheter som Stockholms
universitet erbjuder när det gäller utbytesstudier.
Lunchföreläsning: Skriva uppsats - så får du ordning på
skrivprocessen
Studie- och språkverkstaden ger sina bästa tips om att skriva uppsats,
rapport eller självständigt arbete i Galleriet i Studenthuset kl.
12.10-12.50. Föreläsningen ges i samband med Kåren som bjuder på
lunchmacka. Först till kvarn ...

Det här är ett nyhetsbrev som skickas ut till alla registrerade kursdeltagare vid
institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Redaktör för veckobrevet är
Sanna Tielman. Om du vill få med information i veckobrevet kan du maila till
info@socarb.su.se
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