
Öppet hus

ltu.se

onsdag den 10 oktober 2018

Skandinaviens nordligaste tekniska universitet
Forskning & utbildning i världsklass



10.00 Samling och inledning 
– se tider och gruppsal nedan

D550 Aula Aurora

10.30  
Inledning för 

11.15-14.00
Föreläsningar, utställningar och information i  
A, B och E-huset

14.00-14.30 
Avslutning med spex och studentpanel  
i B192

D550 Aula Aurora

A117 LKAB-salen

B192

Program

Tornedalsskolan
Anderstorpsgymnasiet
Björknäsgymnasiet

Älvsbyns Gymnasium
Lapplands Gymnasium –  Gällivare, Välkommaskolan
Luleå Gymnasieskola – Industritekniskaprogrammet
Luleå Gymnasieskola – Bygg och anläggnings- 
programmet /VVS och fastighetsprogrammet

Luleå Gymnasieskola, kv. Lärkan/Örnen
Luleå Gymnasieskola, kv. Hackspetten  
(Agne Renbergs grupp)

B192

Furuhedsskolan
Lapplands gymnasium Pajala
Sandbackaskolan
Lapplands gymnasium Jokkmokk
Hornavanskolan
Lapplands Lärcentra VUX och SFI
Baldergymnasiet

Hjalmarlundbohmsskolan, SA16 + LK 51143
Gränsälvsgymnasiet
Kalix Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen i Piteå
Luleå Gymnasieskola, kv. Hackspetten 
Luleå gymnasieskola, TE-programmet, kv. Kungsfågeln 
Luleå Gymnasieskola, kv. Kungsfågeln
Sunderby folkhögskola



Rektor hälsar välkommen
CIRKA 15 000 STUDENTER LÄSER IDAG vid 
Luleå tekniska universitet. Studenterna finns 
på fyra olika orter: Skellefteå, Piteå, Luleå och 
Kiruna. Dessutom finns ett antal utlokaliserade 
utbildningar.

På alla fyra studieorter ligger bostäder, före- 
läsningssalar, restauranger med mera samlade  
på ett universitetsområde. Det betyder att du 
har nära till studiekamrater, lärare/forskare  
och till ett rikt studentliv. 

Studenterna från hela Sverige trivs här.  
Universitetet är ett välkänt forskningslärosäte 
ute i världen och miljön är internationell. Här 
studerar och jobbar mer än 70 nationaliteter.  
Av den totala omsättningen på 1,6 miljarder, 
går nästan hälften till utbildning resten till 
forskning. 

Under ”Öppet hus” sjuder hela universitets- 
området i Luleå av aktiviteter.  Vi vill under 
dagen ge dig möjlighet att möta studenter och 
lärare och forskare, att ställa frågor om studier 
och ta del av olika aktiviteter som är kopplade 
till våra utbildningar och vår forskning.

Praktisk Information
Varmt välkommen till Öppet hus. Idag kom-
mer du att träffa representanter från hela 
universitetet. Dagen till ära finns studenter 
och personal från Musikhögskolan i Piteå 
och utbildningarna i Skellefteå på plats i 
Luleå. 

Frågor 
I B-huset finns en reception för Öppet hus.  
Den är öppen mellan kl 09.00-14.30.  
Studentvärdar känner ni igen på blå tröjor, 
eller utomhus med orange mössor/par-
aplyn, dessa svarar gärna på dina frågor 
och hjälper dig att hitta. 

Lunch
Från klockan 10.30 till 13.30 kan du som har 
lunchkupong välja att äta i Centrumrestau-
rangen (B-huset) eller Kårhusrestaurangen 
STUK (C-huset). 

Tips! Ät innan kl 11.45 eller efter kl 12.15 
för att undvika långa köer.



A-HUSET Ingång Regnbågsallén 4
Här träffar du bland annat representanter från Lärarutbildningen samt Musik-  
och medieutbildningarna. 

Besökare bjuds på sång och musik av studenter från Musikhögskolan vid  
Luleå tekniska universitet.

Prova att sända radio!

A-HUSET Ingång Universitetsvägen 1 och Vintergatan 3 
Här träffar du bland annat flera olika ekonomiprogram: Civilekonom; Ekonomi, kandidat; 
Internationell ekonomi, kandidat; Fastighetsmäklare (2-år).

Samhällsvetenskapliga program: Psykologi, kandidat; Rättsvetenskap, kandidat; Sociologi, 
kandidat; Statsvetenskap, kandidat.

Hälsovetenskapliga program: sjuksköterskeprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet, 
arbetsterapeutprogrammet, fysioterapeutprogrammet och hälsovägledarprogrammet.

Aktiviteter och utställningar
Här träffar du bland annat representanter från alla samhällsvetenskapliga program och ekonomiprogram 

samt representanter från våra hälsovetenskapliga program. Ta chansen att lyssna på olika berättelser 

om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Gör vår quiz inom hälsovetenskap! 

Föreläsningar i A117
11.15 – 11.35 E-handelns arbetsplatser

11.55 – 12-15 Välj rätt ekonomiprogram  
för dig! 
Information om våra ekonomiutbildningar.

12.35 – 12.55 The Trump Effect  
Hur Donald Trump påverkar världen

13.15 – 13.35 It’s Your Life,  
Your Education – Choose Wisely 
Föreläsningen hålls på engelska.

Föreläsningar i A109
11.15 – 11.35 Människan i fokus

13.15 – 13.35 Människan i fokus 

Föreläsningar i A3101c
11.15 – 11.35 Gillar folk fake news?

11.55 – 12-15 Journalist, javisst! 
Aldrig förr har vi publicerat så mycket som nu, 
men vem borgar för kvalité i det som publiceras.

12.35 – 12.55 Lärare gör skillnad!  
Utbildning på campus och distans.

Här träffar du bland annat representanter från följande utbildningar; Lärarutbildningen, Musik- och me-
dieutbildningarna med flera. Samt Vägledning och antagningen vid universitetet.

A-HUSET Ingång A1 och A3 



B-HUSET Ingång Regnbågsallén 8 och Regnbågsallén 10
Här finner du receptionen för Öppet hus. Den är öppen mellan kl 09.00-14.30.  
Studentvärdar i blå tröjor svarar gärna på dina frågor och hjälper dig att hitta.

Här finns också Centrumrestaurangen där du som har lunchkupong kan välja att  
äta mellan klockan 10.30-13.30. Det andra lunchalternativet för kuponger är STUK  
i C-huset. 

Tips! Ät innan kl 11.45 eller efter kl 12.15 för att undvika långa köer. 

Här träffar du bland annat representanter från följande utbildningar; Lärarutbildningen, Musik- och me-
dieutbildningarna med flera. Samt Vägledning och antagningen vid universitetet.

A-HUSET Ingång A1 och A3 

Aktiviteter och utställningar
Här träffar du representanter från Studentbostadservice, Friluftssektionen,  
Alpina sektionen, StiL, Studievägledningen och Antagningen, representanter från 
Teknologkåren och Luleå Studentkår, och International Office. I-sektionen,  
M-sektionen och Geosektionen finns också representerade.

C-HUSET Ingång C9 och C11
Här finns STUK där du som har lunchkupong kan äta mellan kl 10.30 – 13.30. STUK är 
en samlingspunkt för våra studenter både på dag och kvällstid, som restaurang, pub 
och nattklubb. 



E-HUSET Ingång Regnbågsallén 9
Här träffar du bland annat studentföreningar och representanter från följande utbildningar; 
Arkitektur, Bilsystemteknik, Brandingenjör, Bygg och anläggning, Datateknik, Datornätverk,  
Datorspelsutveckling, Digital tjänsteutveckling, Energiteknik, Elkraftteknik, Industriell ekono-
mi, Hållbar process- och kemiteknik, Internationell materialteknik, Maskinteknik, Natur-
resursteknik, Rymdteknik, Samhällsbyggnad, Systemvetenskap, Tekniskt basår, Teknisk 
design, Teknisk fysik och elektroteknik, Underhållsteknik, Väg- och vattenbyggnad samt 
Öppen ingång. Du kan även träffa utbildningarna på Bergsskolan en del av Luleå tekniska 
universitet, Ingenjörer utan gränser, Sveriges ingenjörer och PEPP. 

Aktiviteter och utställningar
n	 	Arktis bygger - Testa din kreativitet tillsammans med Civilingenjör arkitektur

n	 	Bygg en bro - Kan du bygga en bro som är stabil och står av sig själv? Testa och se med Civilin-
genjör Väg-och vattenbyggnad

n	Robotar - Se våra flygande och terränggående robotar som själva kan navigera i tuffa miljöer

n	 	Designa en pryl - Vi visar hur du kan konstruera och skriva ut en enkel 3D-modell

n	 	Utmana hjärnan - Spela kort och tärning med hjälp av sannolikhetslära

n	 	Luftmotorrace - Kör med studenternas egenbyggda fordon på en utmanande teknikbana

n	 	Rädda-Larma-Släck: Kan du slå brandingenjörens tid att rycka ut?

Föreläsningar i E231
11.15 – 11.35 Plugga till högskoleingenjör 
Student(er) berättar om sig själv, sina studier 
och studentlivet

11.55 – 12.15 Tjejer och teknik Med gäst-
föreläsare Monica Normark, Sveriges ingenjörer 

12.35 – 12.55 PEPP: Mentorskapsprogram 
för tjejer som vill veta mer eller funderar på en 
ingenjörsutbildning

13.15 – 13.35 Tjejer och teknik Med gäst-
föreläsare Monica Normark, Sveriges ingenjörer 

Föreläsningar i E632
11.15 – 11.35 Vad gör en ingenjör? * 
En tidigare student berättar om sin karriär

11.55 – 12.15 Vad gör en ingenjör? * 
En tidigare student berättar om sin karriär

12.35 – 12.55 Vad gör en ingenjör? * 
En tidigare student berättar om sin karriär

13.15 – 13.35 Vad gör en ingenjör? * 
En tidigare student berättar om sin karriär

*Olika föreläsare vid olika tillfällen.

Föreläsningar i E234
11.15 – 11.35 Får det lov att vara,  
ett digitalt samhälle?

11.55 – 12.15 Hur man gör ett datorspel 
Datorspelsproduktion har många utmaningar 
med spännande lösningar

12.35 – 12.55 Samhällets utveckling i  
digitaliseringens spår

13.15 – 13.35 Varför är datorer snabba?

´Föreläsningar i E243
11.15 – 11.35 Plugga till civilingenjör * 
Student(er) berättar om sig själv, sina studier 
och studentlivet

11.55 – 12.15 Plugga till civilingenjör * 
Student(er) berättar om sig själv, sina studier 
och studentlivet

12.35 – 12.55 Plugga till civilingenjör * 
Student(er) berättar om sig själv, sina studier 
och studentlivet

13.15 – 13.35 Plugga till civilingenjör * 
Student(er) berättar om sig själv, sina studier 
och studentlivet



Sammanställning av alla föreläsningar

*Olika personer föreläser vid informationspassen med samma namn

TID A117 A109 A3101c E231 E234 E243 E632

11.15-
11.35

E-handelns 
arbetsplatser
 

Människan  
i fokus

Gillar folk  
fake news?

Plugga till  
högskoleingenjör
Student(er) berät-
tar om sig själv, 
sina studier och 
studentlivet

Får det lov att 
vara, ett digitalt 
samhälle?

Plugga till  
civilingenjör *
Student(er)  
berättar om sig 
själv, sina studier 
och studentlivet

Vad gör en 
ingenjör? *
En tidigare 
student berättar 
om sin karriär

11.55-
12.15

Välj rätt  
ekonomi- 
program för dig!
Information om 
våra ekonomi-
utbildningar

 Journalist, javisst!
Aldrig förr har 
vi publicerat så 
mycket som nu, 
men vem borgar 
för kvalité i det 
som publiceras.

Tjejer och teknik
Med gäst-
föreläsare Monica 
Normark
Sveriges  
ingenjörer 

Hur man gör ett 
datorspel
Datorspels-
produktion har 
många utmaningar 
med spännande 
lösningar

Plugga till  
civilingenjör *
Student(er)  
berättar om sig 
själv, sina studier 
och studentlivet

Vad gör en 
ingenjör? *
En tidigare 
student berättar 
om sin karriär

12.35-
12.55

The Trump  
Effect:  
Hur Donald 
Trump påverkar 
världen

Lärare gör  
skillnad!  
Utbildning på 
campus och 
distans

PEPP: Mentor-
skapsprogram för 
tjejer som vill veta 
mer eller funderar 
på en ingenjörs-
utbildning

Samhällets 
utveckling i 
digitaliseringens 
spår

Plugga till  
civilingenjör *
Student(er)  
berättar om sig 
själv, sina studier 
och studentlivet

Vad gör en 
ingenjör? *
En tidigare 
student berättar 
om sin karriär

13.15-
13.35

It’s Your Life, 
Your Education 
–Choose Wisely
Föreläsningen  
hålls på  
engelska.

Människan  
i fokus

Tjejer och teknik
Med gäst-
föreläsare Monica 
Normark
Sveriges  
ingenjörer 

Varför är datorer 
snabba?

Plugga till  
civilingenjör *
Student(er)  
berättar om sig 
själv, sina studier 
och studentlivet

Vad gör en 
ingenjör? *
En tidigare 
student berättar 
om sin karriär



Karta över campus
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