
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Pressinbjudan 

Examenshögtid med Luleå studentkår 
 
Examenshögtiden ”Islossning” arrangeras kommande helg av Luleå tekniska universitet  
och Luleå studentkår. Det innebär festligheter för de studenter som slutar vid LTU, där  
studenter och gäster medverkar. Under festligheterna bjuds det bland annat på tal, musik  
och utdelning av olika utmärkelser.  

 

I morgon lördag samlas studenter och anhöriga, traditionsenligt till examensfestligheter 

i Aula Aurora. Det bjuds bl a på sång av Snapsakademien och tal av universitetets prorektor  

Birgitta Bergvall-Kåreborn liksom av Luleå Studentkårs ordförande Willhelm Rendahl.  

Det blir även utdelningar av LTU-nål, diplom, brosch till sjuksköterskorna samt priser för bästa 

hälsoprojekt och för bästa examensarbete. Examenshögtiden, som äger rum lördagen den 26 maj 

består av tre olika cermonier i Aula Aurora och media inbjudes att delta. (Bifogar program samt 

upprops- och placeringslistor.) 

 

Vid den första sittningen, klockan 10:00 i Aula Aurora deltar Lärarutbildningarna, 

Systemvetenskap, Sociologi, Psykologi, Master Säkerhet och Hälsovägledare samt deras gäster.  

 

Vid den andra sittningen, klockan 12:00 i Aula Aurora deltar Internationell ekonomi, Ekonomi 

kandidat, Civilekonom, Fastighetsmäklare, Rättsvetarprogrammet (kandidat), Rättsvetenskap magister 

miljörätt, Politik och samhällsutveckling/Statsvetenskap, Arena jordens resurser (statsvetenskap) och 

Internationell affärsverksamhet master. 

 

Vid den tredje sittningen, klockan 14:00 i Aula Aurora deltar Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster och 

Sjuksköterskor. 

 

           Islossningen avslutas med bankett på kvällen i Ljusgården, hus Akademica (C-huset) 

 
För mer information kontakta  
 
Åsa Hugosson, handläggare Studentservice, Luleå tekniska universitet. 0920-49 20 28,  
070–637 6725 asa.hugosson@ltu.se 

Luleå, 2012-05-25 
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