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1. Tutor Q&A 
 
Hurdan ska en tutor vara? Är det svårt att vara tutor? Hur blir man en internationell 
tutor...? 
 
Välkommen med på Gulnäbbsutskottets (GU) och Internationella utskottets (IU) tutor 
Q&A där du har chansen att fråga både våra nationella och internationella tutorer frågor 
om verksamheten eller om vad som helst du har på hjärtat! Eller häng bara med och 
lyssna! 
 

Mötet sker via zoom den 3.2 kl.16! Länken publiceras i evenemanget på Facebook senare. 
Kom ihåg att tutoransökan är fortfarande öppen till 12.2! 

 

2. Online-träff om välmående för Soc&kom-studenter 2.2.2021 

 
Soc&kom ordnar en online-träff för Soc&kom-studenter om välmående tisdagen 2 
februari kl. 16.00-17.00.  

Studiepsykolog Susanne Tiihonen påminner om hur du kan förbättra ditt välmående 
och du har också möjlighet att berätta om hur studierna på distans har fungerat för din 
del. Prorektor Anna Henning och den pedagogiska universitetslektorn Åsa Mickwitz 
deltar också. 

Varmt välkomna! 

Länken till träffen hittar du här: 

https://helsinki.zoom.us/j/61519495246?pwd=VHkvRG9UdVR1V1MzUkd2QXRNRHI0dz09 

 

 

 

 

https://helsinki.zoom.us/j/61519495246?pwd=VHkvRG9UdVR1V1MzUkd2QXRNRHI0dz09


3. Fyrk.fi - stipendier 
 

Fyrk.fi är en hemsida som hjälper dig navigera bland stipendier och understöd. Där 
hittar du information om privata fonder och stiftelser, statliga och regionala 
understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering. 

Flera stipendier och understöd kan nu redan ansökas om. Ta en titt! 

https://fyrk.fi/  

 

4. Contact Forum 
 
Nästa vecka (27-28.1) ordnas Contact Forum, en rekryteringsmässa för 
högskolestuderande och nyexaminerade på distans. Där kan man bl.a. bekanta sig med 
arbetsgivaren ansikte mot ansikte, utveckla sitt CV och lyssna på intressanta 
gästtalare!  
 
Registrera dig nu så får du chansen att vinna S-gruppens presentkort värda 50€ och 
100€: https://hopin.com/events/contact-forum-2021  
 

5. Inledande sitsen - save the date! 
 
Snart är det dags att torka bort dammet från sångboken för den 5.2 smäller den 
inledande sitsen igång!  
Evenemang och information dyker upp senare. 
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