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Glad påsk!
Oj, så är det redan påsk. Terminen har
skenat iväg med hiskelig fart och det är
med viss förvåning kollegerna
konstaterar att det är varmt och soligt
ute och bara en och en halv månad kvar
tills terminsslut.
Vi hoppas att ni lyckas ta litet påskledigt
med sena frukostar och inte stressas
alltför mycket av att vårterminen går så
fort.

Välkommen på forskardag om alkohol- och narkotikaproblem!
Tid: 17 oktober 2019, 13:00-16:00
Plats: Aula Svea, Sveavägen 160
Under eftermiddagen den 17 oktober föreläser forskare från
institutionen för socialt arbete om sin forskning inom alkoholoch drogproblem. Deltagande är kostnadsfritt och anmälan
görs via www.socarb.su.se/missbrukforskardag senast
2019-10-10. Där hittar du även forskardagens program.
Se även medskickad bilaga.
Varmt välkommen!

Lärdomar av disciplinärende
Vi har haft ett till disciplinärende som rörde plagiering (vi har även haft fusklapps- och
mobiltelefon-på-tentan-ärenden, men dem hoppar jag över).
Utifrån vad jag kan utläsa av dokumenten verkar det som att studenten på en
hemtenta haft bråttom under arbetet. Hen hade klistrat in delar av någon annans
arbete för att få koll på hur svaren var uppbyggda och sedan glömt ta bort de delar
som kom från en annan student. Detta ledde till ett par månaders avstängning från
studier.
Den student som fått sitt arbete plagierat blev förstås orolig, ledsen och besviken.
Hen löpte egentligen ingen risk att drabbas eftersom sådana här ärenden utreds
ordentligt, men det är ju ändå jobbigt att vara med om innan allt är klart.
Av det här kan vi lära oss:
Det kan hända att andra plagierar även om de egentligen inte velat göra det
och försäkrat dig om att de inte kommer att göra det.
Planera arbetet så att du inte hamnar i tidspress.
Skriv aldrig någonsin av andras texter med ambitionen att sedan "skriva om"
dem.
Grundtipset inför tentor är (utöver den lilla detaljen att utnyttja undervisningen)
istället:
Läs kurslitteraturen.
Förstå kurslitteraturen.
Gör det i god tid. Att förstå saker tar tid.
Notera att det här ovan INTE står "Läs gamla tentor" eller "Förstå gamla
tentasvar". Strunta i dem. Faktiskt. Skit i dem.
Skriv dina texter utifrån ditt eget kreativa och unika huvud, från början till slut.
Att skriva en tenta är en träning i att skriva&tänka, och att skriva av någon
annan är liksom att kasta bort en del av utbildningen. Och jag VET ju att det vill
ni inte. Ni går här för att ni vill bli j-t bra socionomer.
Ibland kan man drabbas av dåligt omdöme och fullständigt hjärnsläpp. Det gäller oss

alla. Men kom ihåg då att andas, kom ihåg varför du håller på med det här, och kom
ihåg att hålla blicken fäst på det STORA målet: Att bli självständig och kunnig på
området. Det är dina framtida klienter värda.

HÄNDER PÅ UNIVERSITETET

I ett av de senaste avsnittet av
universitetsbibliotekets podd Bakom
bokhyllan utlovar vi ångestlindring för
de studenter som skriver uppsats i vår.
Vi får träffa två experter på
självständigt arbete som ger tips om
viktiga verktyg inför uppsatsskrivandet
och så pratar vi med en bibliotekarie om
hur man söker och värderar källor.

Bildningspodden bjuder varannan vecka
på ett timslångt samtal om en historisk
person, epok, idéströmning eller ett
konstnärligt verk. Några av landets
mest kunniga personer ger dig alltifrån
den livsnödvändiga baskunskapen till
den fördjupande överkursen. Inga
förkunskaper krävs för att börja lyssna.
Varför inte förkovra dig i äktenskapets
historia? Eller få veta mer om vem
Nostradamus var?
Läs mer om Bildningspodden

Allra senaste avsnittet handlar om
Amanda, som hamnade i omtentafällan.
Läs mer om Bakom Bokhyllan

ANNAT
Civilsamhällets uppsatsstipendium 2019
Varför ett stipendium för uppsatser om
Civilsamhället?
Civilsamhällets uppsatsstipendium delas
ut för att uppmuntra till forskning om
civilsamhällets roll i
samhällsutvecklingen. Med stipendiet
vill vi bidra till ökat intresse och
kunskap om sektorn.
Den/de som skrivit den främsta
uppsatsen belönas med diplom och en
stipendiesumma på 10.000kr, som delas
ut på en årlig tillställning som äger rum
på den Internationella Frivilligdagen den
5 december.
Se bilaga för mer information.

Offentliga toaletter – stadens skamfläck eller varumärke?
Inbjudan till nätverksträff:

Stiftelsen Tryggare Sverige anordnar inom ramen för Nätverket för Feministisk
Stadsplanering en nätverksträff med fokus på hur offentliga toaletter kan bidra till en
mer inkluderande offentlig miljö. Medverkar gör bland annat Senior Vice President
Ethan Kent (PPS) och finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).
Gå med i Nätverket för Feministisk Stadsplanering och delta i diskussionerna!
Datum: 6 juni 2019
Tid: 13.00-16.00
För fullständigt program och anmälan, tryck på: https://tryggaresverige.org
/offentliga-toaletter-stadens-skamflack-eller-varumarke
Nätverksträffen är gratis och vissa delar kommer genomföras på engelska. Om du inte
har möjlighet att delta på plats i Stockholm kan du kontakta
marika.johansson@tryggaresverige.org för att följa nätverksträffen live via webben.

Plattform för arbete inom
offentlig sektor
Framtidsverket har lanserat en digital
karriärplattform, offentligsektor.nu för
att ge information om offentliga jobb,
arbetsgivare, kontaktmöjligheter för
examensarbeten och mycket annat.
Du hittar plattformen här

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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