Samordnad service för
hela universitetet

Kontaktinformation

Göteborgs universitet genomför en ökad
satsning på service och stöd till studenter,
besökare och personal genom att inrätta ett
flertal universitetsgemensamma Servicecenter
på strategiska platser inom
universitetsområdet.

Ann-Christin Jarl, projektledare
Mobil: 0709-90 49 79
Telefon: 031-786 4979
E-post: anki.jarl@gu.se

Under höst och vår öppnar vi:
• Servicecenter Näckrosen - november
• Servicecenter Vasa - december
• Servicecenter Haga - januari 2011
• Servicecenter Academicum - våren 2011
• Servicecenter Pedagogen - våren 2011
Konceptet för Servicecenter bygger på tre
delar, studentservice, receptionsfunktion och
administration av GU-kortet. Dessa innefattar
en mängd olika arbetsuppgifter och
samordningsfördelarna
är många.

Servicecenter

www.gu.se/servicecenter

Samordnad service för
hela universitetet

Servicecenter

Receptionsfunktion
Service till personal och besökare

Samordnade service- och informationsfunktioner inom Göteborgs universitet

• Information på svenska och engelska
• Allmän information och hänvisning

Administration av GU-kortet

• Hitta på GU och i Göteborg

Produktion, utdelning och service till personal
och studenter

• Kontakt med lokal serviceorganisation
• Övriga receptionstjänster

• Fotografera och tillverka kort
• Användarstöd, support

Studentservice

Utöver grundutbudet kommer Servicecenter
vid behov även att erbjuda:

• Spärra kort

Support, information och hänvisning till
fördjupat stöd/information för studenter

• Försäljning av kompendier, studiematerial och
profilprodukter

• Information på svenska och engelska

• Utlåning av utrustning till personal och
studenter

• Utfärda kort

• Byte av kort
• Behörighetsadministration för vissa
funktionssystem
• Support för GU-konto

• Generell studieinformation (kataloger,
broschyrer, foldrar mm)
• Hitta på GU och i Göteborg

• Lokalbokning
• Gästservice

• Utfärda intyg från Ladok
• Tillgång till studentterminal för ”självhjälp”
• Hänvisning till universitetets stöd- och
servicefunktioner för studenter (t.ex.
Studievägledning, Examensenheten,
Språkhandledning)
• Hänvisning till studentkårerna
GU-kortet är ett multifunktionskort för studenter
och anställda som införs 2010/2011.
Kortet samlar flera funktioner på samma
kort: passerkort, lånekort på UB, utskrifts–
och kopieringskort samt internt ID för studenter
och anställda.

Fler tjänster kan tillkomma.

