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Bli student för en dag
TA CHANSEN ATT PROVA PÅ LIVET SOM STUDENT. Följ en 
student under en vanlig dag på Luletå tekniska universitet. Till-
sammans går ni på lektioner, bläddrar i kurslitteratur, äter lunch, 
träffar lärare och studenter. Passa på att ställa frågor om studier 
och hur det är att vara student vid Luleå tekniska universitet!

Vi erbjuder dig
n   En fantastisk möjlighet att känna på livet som student
n   En student som guidar dig under dagen
n   Viss ersättning för resa och boende
n   Lunch

För mer information gå till ltu/besokoss 



Minikurser
VARJE VÅRTERMIN arrangerar Luleå tekniska universitet Minikurser, 
där du får chansen att prova på kurser och livet som student. 

Vi erbjuder dig
n   Ett smakprov på livet som student 
n   Viss ersättning för resa och boende
n   Frukost, lunch och studentmiddag

Minikurserna pågår från lunch till lunch. Antal platser är begränsat 
och vi välkomnar ansökningar från ungdomar i hela landet.



Exempel på minikurser

Chokladfabriken 
Du jobbar i CAD för att sedan skriva ut en 3D-modell och avslutar 
kursen med avnjuta dina egendesignade godbitar.

Människan i fokus: Vård och omvårdnad
Vad gör egentligen sjuksköterskor? Här får du prova på spännade  
undersökningar och övningar i labb som ingår i utbildningen.

Fatta eld
Tillsammans med studenter och Räddningstjänsten Luleå ser du  
många glödande, brinnande och rykande exempel på vad en  
brandingenjörsstudent studerar.

Pong!
Lär dig göra din egen verison av världens (nästan) första datorspel, 
Pong.

Branding you
Lär dig hur du utvecklar ditt eget varumärke! Du får tips och råd  
om hur du blir bra på arbetsintervjuer och att skriva CV och  
personligt brev. 
 
Läs mer på ltu.se/besokoss



Studiebesök
Vi tar gärna mot besök från grupper och utformar  
program efter era intressen.

Läs mer på ltu.se/besokoss

Vi besöker er!
Svårt att hitta tid för att besöka oss?  Vi kan hjälpa till genom  
att besöka er istället. Vi kommer gärna för att berätta om det  
breda utbud av utbildningar och den speciella atmosfär som 
finns vid Luleå tekniska universitet.

Läs mer på ltu.se/besokoss



Mer information
om studier och antagning,  
se www.ltu.se eller 
kontakta Studenttorget 
0920-49 20 00 
 
 

Fakta

Studenter 15 000 

Anställda 1 600

Professorer, lärare 
och forskare 779

Öppet hus
Varje hösttermin arrangeras Öppet  
hus vid Luleå tekniska universitet. Vi  
ger dig information om det breda utbud 
av program som finns på Luleå tekniska 
universitet, vad du kan arbeta med efter 
din utbildning och hur det är att vara 
student i Luleå. Vill du ställa frågor  
om antagning, bostäder eller kår- 
medlemskap finns rätt personer på  
plats för att svara på alla frågor. 

För mer information gå till  
ltu.se/besokoss


