9 November 2018

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Uppsatstävlingsvinnare och disciplinärenden
Ja, vad har då hänt den här veckan?
En del nya litteraturlistor har kommit inför våren, på termin 2
och en del för kurser på avancerad nivå. Ni hittar dem här.
Och så pågår det uppsatstävlingar. Institutionen har just
nominerat bra uppsatser till tidningen Socionomens
uppsatstävling. Vi får de som mynnar ut i något pris för dem.
För två studenter som skrev uppsats våren 2017 kom det
dock ett pris i en tävling om uppsatser om brottsoffers
situation. De skrev en mycket spännande och bra uppsats om
hur det känns för föräldrar som blir utsatta för våld av sina
barn. Handledaren Carolina Överlien rekommenderar den också varmt. Länk och mer
info hittar du längre ner.
Sedan har vi, i vanlig ordning :-(, varit i disciplinnämnden. Veckans fall var litet
annorlunda än de tidigare eftersom det handlade om en student som farit med
osanning i samband med att hen begärde omprövning av sitt betyg. Även det
betraktas som "avsiktligt vilselsedande vid examination". Kan vara bra att veta.
Medan vi ändå är inne på disciplinärenden så hade vi också en student som däremot
inte blev fälld av nämnden. Det handlade om en eventuell fusklapp som hen hade haft
med sig, men eftersom nämnden såg att det fanns en liten möjlighet att lappen inte
kom från den berörda studenten så blev det inga konsekvenser. Det här känns bra att veta att disciplinnämnden utreder saker noggrant och att de inte fäller någon om
de inte är helt helt säkra på att det rört sig om någon form av fusk. Även vi lärare
gillar rättssäkerhet. Såklart.
I övrigt: Ha det fint i höstmörkret!

Silvia Escalante och Ronja Svensson - en studie om brottsoffer
Silvia Escalante och Ronja Svensson har vunnit Brottsoffermyndighetens tävling om
bästa uppsats om brottsoffer. Vi önskar dem varmt grattis och hoppas få dem som
forskarkolleger i framtiden. Läs mer om studien

Workshop i karriärplanering H18
Karriärservice erbjuder en workshopserie i karriärplanering med tre tillfällen. Se
medföljade fil.
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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.
Karriärdag öppen för alla studenter
Syftet med dagen är att ge studenterna tillfälle att, på plats i
Studenthuset, träffa representanter för företag, myndigheter och
organisationer för samtal och tips om jobb, karriär, profilering och
nätverkande. Mer information
Lunchföreläsning: Så får du ordning på skrivprocessen
Studie- och språkverkstaden ger sina bästa tips om att skriva uppsats,
rapport eller självständigt arbete.
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TJÄNSTER OCH UPPDRAG
Vill du arbeta extra som sjukhuskurator vid sidan av dina studier?
Arbetsuppgifter. Dina arbetsuppgifter är framförallt psykosocialt arbete i form av
exempelvis samtal av stödjande karaktär till patienter och närstående, samverkan
mellan andra vårdgivare och samhällets övriga aktörer. En annan stor del i arbetet är
att bistå med rådgivning kring vad olika instanser i samhället kan bidra med.
Om oss. Vi är två sjukhuskuratorer som arbetar på geriatriken, avdelningar för äldre.
De allra flesta patienter är över 65 år, men yngre förekommer då multisjuklighet är
mer avgörande för en plats på geriatriken. Vi samarbetar regelbundet med läkare,
sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietist och
logoped. Vi erbjuder dig ett team med högt i tak och du får en individanpassad
introduktion.
Kvalifikationer. Vi söker en socionomstudent som går sista eller näst sista terminen
på socionomutbildningen. Önskvärt är att du har gjort en praktik, gärna som kurator
eller inom socialtjänsten som biståndshandläggare för äldre. Har du erfarenhet av
arbete inom sjukvården är det ett plus. Vi välkomnar även dig att söka som har
snarlika kvalifikationer. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Viktigt
är dock att du har god samarbetsförmåga men även klarar av att arbeta självständigt.
Du arbetar med fokus på patientens bästa och är en bra arbetskamrat som bidrar till
en god arbetsmiljö.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Timanställning, vid behov.
Sysselsättningsgrad: Enligt överenskommelse.
Kontaktperson Capio, Dalens sjukhus
Maila gärna in din ansökan till:
Ann-Kristin Lindstrand, Paramedicinsk chef, Capio Geriatrik Dalen.
Mail: Ann-Kristin.Lindstrand@capio.se
Tel: 070-484 32 44
Välkommen med din ansökan!

Kuriosa: Såhär såg det ut utanför institutionen för precis två år sen

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
sanna.tielman@socarb.su.se.
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