Program utbildningsmässa 1 mars
Hålltider för
fm

09.15-09.45

10.00-10.30

10.45-11.15

11.30-12.00

Luleå tekniska universitet - hus B1

SAL
Arbetsterapeut
Hälsovägledare
Röntgensjuksköterska

Lärarutbildningar vid LTU

Arbetsterapeut
Hälsovägledare
Röntgensjuksköterska

Lärarutbildningar vid LTU

Civilingenjör
Arkitektur
Väg och Vatten

Civilingenjör
Industriell miljö och
processteknik
Naturresursteknikinriktning Malm o mineral samt Miljö o
vatten

Civilingenjör
Arkitektur
Väg och Vatten

Civilingenjör
Industriell miljö och
processteknik
Naturresursteknikinriktning Malm o mineral samt Miljö o
vatten

Brandingenjör

Samhällsvet. program
Psykologi
Rättsvetenskap
Sociologi
Politik och
samhällsutveckling

Brandingenjör

B208

Ekonomi/Teknik
Industriell ekonomi
Civilekonom
Ekonomie kandidat
Internationell ekonomi
Teknisk design

B 231

Högskoleing/civ.ing
Datateknik
Datorspelsutveckling

Datorgrafik
Film- och TV scenografi/
attributmakeri

Högskoleing/civ.ing
Datateknik
Datorspelsutveckling

Datorgrafik
Film- och TV scenografi/
attributmakeri

B224

Högskoleingenjör
Maskinteknik
Energiteknik

Högskoleexamen
Datornätverk

Tekniskt basår/Öppen ingång Högskoleingenjör
Elkraftteknik

B227

Högskoleingenjör
Bilsystemteknik
Civilingenjör
Maskinteknik

Civilingenjör
Internationell Materialteknik
(EEIGM)
Hållbar energiteknik

Högskoleingenjör
Bilsystemteknik
Civilingenjör
Maskinteknik

Civilingenjör
Internationell Materialteknik
(EEIGM)
Hållbar energiteknik

B216

Högskoleingenjör
Träteknik
Master Träteknik

Högskoleingenjör
Berganläggningsteknik

Högskoleexamen
Samhällsbyggnad
Bygg o anläggning

Högskoleingenjör
Träteknik
Master Träteknik

B239

B207

Luleå tekniska universitet - Arenan (1 tr ner i Forumhuset)
Vad gör en ingenjör?
Arenan

Vad gör en ingenjör?

Civilingenjör
Rymdteknik

Civilingenjör
Rymdteknik

Studenter från LTU:s utbildningar TV-produktion i nya medier samt Radioproduktion i nya medier finns på plats för att
filma och intervjua. De svarar gärna på frågor om utbildningarna.

Umeå universitet - hus C

SAL

C103

C209

Vårdutbildningar på Umeå
universitet i Skellefteå
Sjuksköterskeutbildning och
Psykiatrisk omvårdnad kan
du läsa i Skellefteå

Studera vård, hälsa och
idrott vid Umeå universitet
Läkar-, Tandläkar-, Tränar-,
Sjukgymnast-,
Biomedicinprogrammet med
flera

Vårdutbildningar på Umeå
universitet i Skellefteå
Sjuksköterskeutbildning och
Psykiatrisk omvårdnad kan
du läsa i Skellefteå

Studera vård, hälsa och
idrott vid Umeå universitet
Läkar-, Tandläkar-, Tränar-,
Sjukgymnast-,
Biomedicinprogrammet med
flera

Matematik, teknik, natur
och IT vid Umeå
universitet
Umeå universitet ger många
högskole- och
civilingenjörsprogram. Här
finns även Designhögskolan
och Arkitekthögskolan med
några av universitetens
mest populära utbildningar

Basåret på Umeå universitet
- Campus Skellefteå
Är du intresserad av
teknik/natur men har inte rätt
behörighet? Hör mer om
tekniskt/naturvetenskapligt
basår som ges i Skellefteå för
blivande civilingenjörer,
högskoleingenjörer och
naturvetare

Matematik, teknik, natur
och IT vid Umeå universitet
Umeå universitet ger många
högskole- och
civilingenjörsprogram. Här
finns även Designhögskolan
och Arkitekthögskolan med
några av universitetens mest
populära utbildningar

Basåret på Umeå universitet
- Campus Skellefteå
Är du intresserad av
teknik/natur men har inte rätt
behörighet? Hör mer om
tekniskt/naturvetenskapligt
basår som ges i Skellefteå för
blivande civilingenjörer,
högskoleingenjörer och
naturvetare

Sida 1

Hålltider för
fm

09.15-09.45

10.00-10.30

10.45-11.15

11.30-12.00

Umeå universitet - hus C

SAL

C205

Läs till lärare på Umeå
universitet
Att arbeta med barn och
ungas utbildning är ett av de
viktigaste yrken som finns.
Studera till ett yrke som ger
dig goda förutsättningar till
jobb.

Läs humaniora på Umeå
universitet
Journalistik, arkeologi,
kulturanalys, filosofi,
manusskrivande och andra
utbildningar inom språk,
kommunikation, media, konst,
historia och religion

Läs till lärare på Umeå
universitet
Att arbeta med barn och
ungas utbildning är ett av de
viktigaste yrken som finns.
Studera till ett yrke som ger
dig goda förutsättningar till
jobb.

Läs humaniora på Umeå
universitet
Journalistik, arkeologi,
kulturanalys, filosofi,
manusskrivande och andra
utbildningar inom språk,
kommunikation, media, konst,
historia och religion

C203

Studera utomlands
När du studerar på Umeå
universitet kan du som en
del i din utbildning åka iväg
som utbytesstudent över
hela världen Träffa XXX
som pluggar i ZZZ

Studera utomlands
När du studerar på Umeå
universitet kan du som en del i
din utbildning åka iväg som
utbytesstudent över hela
världen Träffa XXX som
pluggar i ZZZ

Studera utomlands
När du studerar på Umeå
universitet kan du som en del
i din utbildning åka iväg som
utbytesstudent över hela
världen Träffa XXX som
pluggar i ZZZ

Studera utomlands
När du studerar på Umeå
universitet kan du som en del
i din utbildning åka iväg som
utbytesstudent över hela
världen Träffa XXX som
pluggar i ZZZ

Läs samhällsvetenskap på
Umeå universitet i
Skellefteå
Socionomprogrammet,
Systemvetenskapliga
programmet och
masterprogrammet Cross
media interaktionsdesign
ges här i Skellefteå

Studera samhällsvetenskap
på Umeå universitet
Studera till jurist, psykolog,
civilekonom eller något av
våra andra utbildningsprogram
som exempelvis handlar om
politik, ekonomi, ledarskap,
sociologi, turism, restaurang
och hållbar utveckling

Läs samhällsvetenskap på
Umeå universitet i
Skellefteå
Socionomprogrammet,
Systemvetenskapliga
programmet och
masterprogrammet Cross
media interaktionsdesign ges
här i Skellefteå

Studera samhällsvetenskap
på Umeå universitet
Studera till jurist, psykolog,
civilekonom eller något av
våra andra
utbildningsprogram som
exempelvis handlar om politik,
ekonomi, ledarskap, sociologi,
turism, restaurang och hållbar
utveckling

C210

Forumhuset

KTH - Kungliga tekniska högskolan - Forum foajén
Informerar och inspirerar gymnasieelever till att plugga teknisk utbildning på KTH

Forumhuset

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet - Forum foajén
Vi deltar för att visa upp våra utbildningsalternativ, bland annat veterinär, landskapsarkitekt, agronom, jägmästare.

Forumhuset

Yh - Yrkeshögskolan Vux - Forum foajén
Badmästare/verksamhetsledare för fritidsanläggningar - Demensspecialiserad undersköterska - TRAC-diplomerad
resekonsult - Tekniker tunga maskiner

Forumhuset

Yh - Lernia - Forum foajén
Om utbildningar i norr, produktionstekniker, vindkrafttekniker, järnvägsprojektör

Forumhuset

Yh - Naturbruksgymnasiet - Forum foajén
Skogsmaskinförare/Skogsvårdare

Forumhuset

VUX Skellefteå - Forum foajén

Forumhuset

Edelviks folkhögskola - Forum foajén
Informerar om sina utbildningar

Sida 2

Hålltider för
fm
Forumhuset

09.15-09.45

10.00-10.30

10.45-11.15

11.30-12.00

Medlefors folkhögskola - Forum foajén
Informerar om sina utbildningar

Forumhuset

Solviks folkhögskola - Café Älvy
Musik- och Konstlinjen

Forumhuset

Framnäs folkhögskola - Forum foajén
Visar utbildningar på Framnäs folkhögskola. Allmän linje, Musiklinje, Neurolinje, Personlig assistent, Vitaminkurser och
korta kurser

Forumhuset

Strömbäcks folkhögskola - Forum foajén
Informerar om sina utbildningar

Forumhuset

ITERAB - Forum foajén

Forumhuset

CSN-information om studiestöd - Forum foajén
Allmän information om villkoren för att få studiestöd samt återbetalning av studielån

Forumhuset

Lernia Utbildning - Forum foajén

Forumhuset

Lernia Bemanning - Forum foajén

Forumhuset

Miroi - Forum foajén
Berättar om sin verksamhet och sina utbildningar

Forumhuset

Academic work - Forum foajén
Information om lediga tjänster just nu. Vad passar olika studenter beroende på studieinriktning? Svar på frågor och hjälp
med lättare CV-granskning. För studenternas väg ut i arbetslivet.

Forumhuset

Iris Hadar - Forum foajén
Visar på sina tjänster gällande studiestöd, arbetsplatsanpassning och bemötandeutbildningar. Kartläggningar,
kompenserande och kognitiva hjälpmedel samt särskilt stöd för personer med funktionsnedsättning.

Forumhuset

Arbetsförmedlingen Eures - Forum foajén
Om möjligheter att bo och arbeta i annat EU-/EES-land

Forumhuset

Dataföreningen - Forum foajén

Forumhuset

Räddningstjänsten - Forum foajén

Hus M

Campusbiblioteket - hus M
Hur kan biblioteket hjälpa dig när du studerar?

Forumhuset

Lärcentrum - Forum foajén

Forumhuset

CV, Centrum för vägledning och validering - Forum foajén

Sida 3

