Studievägledning vid Institution för språk och litteraturer
Här på vår institution är vi fyra studievägledare. Vi har fördelat ämnen och program mellan
oss för att vi ska ha bättre detaljkunskaper om dessa men vi svarar även på mer övergripande
frågor.

Ibland är det väldigt konkreta svar du söker:
När går omtentan?
Kan jag använda den här kursen i en examen?
Hur ska jag klara den här tentan som är ett förkunskapskrav för nästa kurs?
Vilken kurs är det jag ska söka?
Hur kan jag ta igen moment som jag tidigare inte klarat?
Vilka kurser kan vara bra att kombinera för en examen?
Jag vill åka på utbytesstudier, hur gör jag?
Om du känner dig osäker på vem som kan besvara din fråga så kan du alltid börja med att
vända dig till en av oss.
Om inte vi kan hjälpa dig så vet vi oftast vem vi kan hänvisa dig vidare till.

Ibland vet man inte vad man vill fråga
Alla samtal utgår givetvis utifrån dina frågor och funderingar och omfattas av tystnadsplikt.
Du kan boka tid för ett vägledningssamtal där du får sitta ner i lugn och ro med en
neutral och opartisk studievägledare för att få lyfta dina tankar och prata med någon
som inte har en färdig uppfattning om vad du ”borde” göra.
Att fundera över sina studier, vad man kan använda sina studier till, hur man kan tänka
runt val av kurser kan ibland vara svårt att göra på egen hand.
Det kan också vara så att du känner dig osäker om du ska fortsätta studera eller att
du känner att du inte riktigt hänger med i dina studier och inte vet hur eller vad du behöver göra – kom till oss eller skicka en epost så diskuterar vi din situation.

Vad kan du förvänta dig av din studievägledare?
En studievägledare lyssnar, sammanfattar, ställer frågor, utmanar och vidgar dina perspektiv.
Du får en vägledare som kan lyssna på dina funderingar som rör studier och framtida arbete.
Du kan få svar på många av dina studierelaterade frågor.
Du kan få hjälp att hitta verktyg och redskap som hjälper dig att fatta beslut som passar för just dig
och din situation.
Du kanske kan få nya idéer och uppslag på möjliga vägar utifrån dina intressen och drömmar.

Välkommen till oss!

