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Vägledardagen Linné 2019

Härmed bjuder vi in dig som studievägledare och dig som arbetar
med studievägledande frågor till en informations- och inspirationsdag
vid Linnéuniversitetet onsdagen den 30 januari i Växjö!
Anmälan görs via e-post till: vagledninglinne@lnu.se senast onsdagen den 16 januari.
Begränsat antal plaster, först till kvarn gäller!
Behöver du specialkost anger du det i din anmälan och har du
kollegor som inte har fått en inbjudan så skicka gärna vidare.

Program

Sal: Wicksell, H-huset, Linnéuniversitetet Växjö
09.00–09.30 Fika

09.30–09.45 Välkomnande och praktisk information
09.45–10.45

10.45–11.05

11.05–11.20

11.20–11.40

11.40–12.00

12.00–12.15

SSR
Fackförbundet för samhällsvetare (SSR) lyfter
perspektiv på arbetsmarknaden för socionomer,
beteendevetare och personalvetare.

Socionomprogrammet
Socionom är ett yrke som passar dig som är
intresserad av såväl människor som samhällsfrågor. Som socionom möter du människor i
olika skeden av livet. Programansvarig, Anette
Lundin berättar om programmets innehåll och
studenternas framtidsutsikter.
Paus

12.15–13.15

13.15–13.45

13.45–15.00

Sociologiprogrammet
Sociologiprogrammet ger kunskap och verktyg
för att studera samhället, sociala relationer
och människors handlingar. Programansvarig
Henrik Hultman, universitetslektor, berättar
om programmet.

Programmet för personal och arbetsliv
Personal- och arbetslivsfrågor berör organisation,
ledarskap och utveckling. Programansvarig
Dan Maspers berättar om programmets
innehåll och studenternas framtidsutsikter.

15.00–15.15

Bygg din egen examen genom fristående kurser
Ulrika Ehrenstråhle, examensansvarig vid
Studerandeavdelningen på Linnéuniversitetet,
berättar vad som krävs för att kunna ta ut
en generell examen på grundnivå inom
det beteendevetenskapliga området. Vilka
huvudområden erbjuds lokalt och hur kan ett
examensbevis komma att se ut?
Lunch

Paneldebatt
Vi avrundar förmiddagen med en
paneldiskussion där alla får chans att ställa
frågor till våra föreläsare.

Johannes Rosenlundh (Adlongruppen)
”Jag har något jag måste berätta...”
– en föreläsning om heteronormen och dess
konsekvenser.

Med hjälp av forskning, verkliga berättelser och
sig själv visar Johannes på vikten av att kunna
leva som den en anser sig vara, vad som påverkar
ens möjlighet att göra detta och hur vi kan
hjälpa oss själva och varandra att finnas. Det
handlar om stora rädslor, trånga garderober
och fortfarande alltför mycket smärta.

Avrundning och avslutning av dagen.

