
         

Terminsstartsprogram höstterminen 2019
 Alla nya studenter hälsas välkomna att delta i Södertörns högskolas terminsstartsaktiviteter

MÅNDAG 2 SEPTEMBER:
10.00-10.45  Välkomstceremoni

Du hälsas välkommen av rektor, studenter och personal.

Plats: Aulan, Moas båge

TISDAG 3 SEPTEMBER:
11.30-12.10 Biblioteksintroduktion med guidad tur 
 Lär dig hitta bland bibliotekets alla resurser.

Plats: Bibliotekets lounge, plan 5

ONSDAG 4 SEPTEMBER:
11.30-12.10 Biblioteksintroduktion med guidad tur 
 Lär dig hitta bland bibliotekets alla resurser.

Plats: Bibliotekets lounge, plan 5

TORSDAG 5 SEPTEMBER:
11.30-12.10 Biblioteksintroduktion med guidad tur 
 Lär dig hitta bland bibliotekets alla resurser.

Plats: Bibliotekets lounge, plan 5

13.00-14.00 Träffa Funka!
Har du behov av stöd i studierna? Kom och träffa  
Funka-samordnarna för kort information och frågestund  
om att studera med stöd. Vi bjuder på smoothie!  
För mer info om stöd, se sh.se/funka

Plats: MC 516, Moas båge

MÅNDAG–FREDAG, 2–6 SEPTEMBER:
10.00–12.00 Studieverkstan i biblioteket 
  Ta med dina frågor om att studera på högskola!  
 Ingen fråga är för liten eller för dum!  
 För öppettider se sh.se/studieverkstan och  
 bibliotekets elektroniska anslagstavla. 

 Plats: Biblioteket, UB 516, plan 5

STUDIETIPSET, KL 12.15–12.45 I BIBLIOTEKETS LOUNGE:
Måndag 9/9 Kom igång med studierna  
  Hur fungerar det på högskolan? Vi går igenom det du behöver veta för att dina studier ska fungera bra.

Tisdag 10/9 Studieteknik 
  Hur ska du plugga effektivt på högskolan? Här får du råd om hur du planerar dina studier, förbereder  
 dig inför tentor och hanterar studiestress.

Onsdag 11/9 Att läsa akademisk text  
  Hur ska du planera läsningen av din kurslitteratur? Om strategier för att läsa akademisk text.

Torsdag 12/9 Att förstå tentafrågor  
  Hur tolkar du anvisningarna i tentan? Vad är skillnaden mellan att referera, analysera och diskutera?

Måndag 16/9 Att skriva akademisk text 
  Vad är en akademisk text? Vi diskuterar den akademiska textens uppbyggnad och språkliga stildrag.

Tisdag 17/9 Citera och referera rätt 
  Hur ska du citera och referera och undvika plagiat? Så arbetar du med referenshantering.

Onsdag 18/9 Stresshantering 
  Här får du tips på verktyg för att hantera stress och skapa balans i tillvaron.

Torsdag 19/9 Academic writing in English 
  To write an academic text: We discuss some important features of the language of academic writing. 

Måndag 23/9 Att skapa effektiva grupparbeten   
  Hur får man grupparbetet att fungera? Så skapas ett bra gruppklimat och ett effektivt samarbete.

Tisdag 24/9 Varva ner 
  Meditera och släpp alla tankar för en stund. Testa ett konkret verktyg för att förebygga stress. 

 

 Informationspassen fortsätter senare under hösten.  
 Hela programmet finns på sh.se/studieverkstan


