
09.30-10.00  
Samling och inledning i LKAB-salen,  
B192, C305, D770 och Aula aurora

10.10-14.00
Aktiviteter, föreläsningar, utställningar
och information i hus A, D, C, E, F

14.00  
Rockkonsert i aula Aurora

14 november 2012

En dag

THE NORTHERNMOST UNIVERSITY
of Technology in Scandinavia

på LTU



Praktisk Information
Vid ingången till varje hus finns en detaljerad karta över aktiviteter och annat som 
pågår i husen. Där finns även en studentambassadör som kan ge stöd och hjälp kring 
programmet. De är klädda i röd pikétröja. I B-huset finns en reception som är beman-
nad av studenter och personal mellan 10.00-14.00, de hjälper dig att få svar på dina 
frågor. 

På baksidan av programmet finns en översiktskarta med föreläsningssalar och res-
tauranger utmärkta. Längst bak hittar du även ett översiktsschema med alla tids-
bestämda aktiviteter och föreläsningar, där anges lokal och tid, samt titel på aktivitet/
föreläsning. 

Lunch
Mellan 10.30 och fram till 14.00 kan du som har lunchkupong välja att äta på följande 
restauranger:
• Centrumrestaurangen (B-huset)
• STUK (C-huset)

Toalett
Toaletter finns i alla hus. Fråga studentambassadörerna vid entrén om vägen dit.

Enkät
Vi hoppas du får en bra dag och vi vill veta vad du tycker, därför har vi gjort en enkät 
som finns att hämta vid ingångarna i husen. Fyll i enkäten och lämna den till ambas-
sadörerna efter kl 14.00 utanför Aula aurora, som tack får du en present.

Rektor hälsar välkommen
17 000 studenter läser vid Luleå tekniska universitet. 
Studenterna finns på fyra campusorter, i Skellefteå, 
Piteå, Luleå och Kiruna, flest i Luleå. Samlat campus, 
stor gemenskap mellan studenterna, närheten till lärare/
forskare samt möjligheten till ett rikt studentliv vid sidan 
av studierna gör att studenterna från hela Sverige trivs 
här. Universitetet är en internationell miljö och ett välkänt 
forskningslärosäte i världen. Här läser och jobbar mer 
än 40 nationaliteter. Av den totala omsättningen på 1,5 
miljarder, går ca hälften till utbildning resten till forskning. 

Under ”En dag på LTU” sjuder hela campus Luleå av aktiviteter. Vi vill under denna 
dag ge dig chans att möta studenter och utexaminerade studenter som jobbar, samt 
universitetets lärare och forskare för att besvara frågor om studier och ta del av olika 
aktiviteter kopplat till utbildningar och forskning.



A-huset vid LKAB-salen
Här träffar du representanter från följande utbildningar
Civilekonom, Datorspelsutveckling, Datorgrafik, Datornätverk, Digital tjänsteutveckling, 
Ekonomie kandidat, Fastighetsmäklare, Film- och TV scenografi/attributmakeri, Indus-
triell ekonomi, Internationell ekonomi, Mo-
bil applikationsutveckling, Rättsvetenskap, 
Politik och samhälle, Sociologi, Psykologi. 

Utställningar/information
•	 Information	från	respektive	ut-

bildning
•	 Visning	av	datorgrafikfilmer
•	 Scenografi-	och	attributmakeris-

tudenter	ställer	ut	miniatyrscener,		
masker	och	skulpturer

Aktiviteter
Upplev	världen!	Studenter från olika länder som valt att läsa program och kurser vid 
LTU presenterar ätliga och visuella smakprov från sina hemländer.
Datorspelet	ImpactO	Kom och testa spelet och träffa studenterna som har skapat 
spelet och som deltog i Swedish Game Awards.

Föreläsningar i LKAB-salen
10:20-10:40 Konsten	att	motivera	sig	själv
10:50-11:10 Så	skapade	vi	datorspelet	ImpactO - vägen till Swedish  
  Game Awards
11:20-11:40 Hållbar	utveckling – Vad, varför och hur?
12:30-12:50 Teknik	och	ekonomi,	en suverän kombination
13.00-13.20  Studenter	berättar	sina	erfarenheter	av	att	ha	varit		
	 	 utbytesstudenter

A-huset vid regnbågsallén
Här träffar du representanter från följande utbildningar
Datateknik, Teknisk fysik och elektroteknik, Rymdteknik och Systemvetenskap

Aktiviteter
Vill	du	bli	instängd	i	Faraday’s	bur? Besök norra Sveriges enda testanläggning för 
elektromagnetisk strålning! Hit kommer företag och forskare för att testa mobiler och 
annan elektronisk utrustning. Hur bra fungerar egentligen din mobil?!
Robotar,	robotar	robotar…Kom och upplev den revolutionerande terränggående 
roboten som kan fjärrstyras i tuffa miljöer. Kolla in andra robotar som kan navigera och 
köra själv på marken och i luften! 
 



Utställningar/information
Skilzi	Spana in bilen våra studenter byggt och som åkte över 67 mil på EN liter bensin 
på tävlingen Shell Eco Marathon, där 212 universitetslag från 27 länder senast deltog 
ihop med oss. 
Intelligenta	vägar? Vad ser du för möjligheter för framtidens trafik och städer? Vi 
utvecklar små smarta sensorer på vägbanan som hjälper trafikanterna med informa-
tion som dyker upp i deras mobiler och på internet. Vad kan man mer göra? Kom och 
brainstorma! 
Löda	i	rymden? Om något går sönder i en rymdstation kostar det miljontals dollar att 
flyga upp ny utrustning, lösning är att reparera på plats. Kruxet är att lödningar i rym-
den blir så dåliga att det i praktiken råder lödförbud. En grupp rymdstudenter i Luleå 
kan ha en lösning på problemet – att löda i vakuum. Kom och möt projekt SOLAR.
Medicinsk	teknik	Från Prostatacancer till Stroke - Visning av utrustning som vi an-
vänder i vår forskning.

C-huset
Studievägledare, Antagning, International office, karriärcoacher, kårrepresentanter, 
bostadsförmedlare, Studentidrotten, Studentföreningar

Utställningar/information
•	 Högskoleinformation	från	antagning,	studentliv	till	examen
•	 Studietips	-	från	studievägledare, Sal: C844, Tider: 10.30, 11.30, 12.30

Aktiviteter
Träningsanläggning	-	Mitt	Livs	StiL Följ med på en rundvandring genom Luleås 
största träningsanläggning med bredast utbud. Alla deltagare får en gratis entrébiljett 
som gäller för ett träningstillfälle. Visning kl 11.00-12.00 - 13.00-14.00.

Föreläsningar i C305
10.20-10.40 Att söka en högskoleutbildning
10.50-11.10 Att läsa till Civilingenjör
12.30-12.50 Framtidens arbetsmarknad - Vad vill arbetsgivare ha?



D-huset
Här träffar du representanter från följande utbildningar
Lärare, Musiker, TV-, Radio- och Upplevelseproducent, Ljudtekniker, Mediedesign, 
Musik- och Danslärare, Journalistik, Hälsovägledare, Sjukgymnast, Sjuksköterska, 
Arbetsterapeut, Röntgensjuksköterska.

Utställningar/information
•	 Information	från	respektive	utbildning
•	 Medicinsk	vetenskap	visar	simulering,	HLR	och	röntgenutrustning	

Aktiviteter
Testa	på	att	köra	rullstol
Testa	på	hur	det	är	att	sjunga	i	ett	rockband.	Under ditt framträdande kommer 
Amanda och Angelica från mediedesign att fota för att sedan sätta dig på en schyst 
affisch som du får med dig som ett minne. 
Lärar-Jeopardy Delta och vinn fina priser, 10:00-13:00

Föreläsningar i D770
10.50-11.10 Vill	du	läsa	till	Förskollärare, Grundlärare eller Ämneslärare
11.50-12.10  Så	här	vann	vi	marknadsföringstävlingen. Josefin som går   
  upplevelseproduktion berättar om spännande projekt de fått 
  planera och genomföra. Bland annat om när de deltog i en mark-  
  nadsföringstävling för Stena Line och vann en resa till Skagen.
12.30-12.50  Hur	är	det	att	studera	på	hälsovägledarprogrammet
13.00-13.20  Utbildningar	och	studentliv

Avslutning
Rockkonsert i Aula aurora 



E-huset
Välkommen att delta i roliga tävlingar med både små och stora priser, träffa studenter 
och gå på spännande föreläsningar. Har du tur kanske du även får träffa en etablerad 
forskare i labbet.
Arkitektur, Bilsystemteknik, Brandingenjör, Bygg&Anläggning, Elkraftteknik, Ener-
giteknik, Hållbar energiteknik, Industriell miljö-och processteknik, Internationell materi-
alteknik, Maskinteknik, Naturresursteknik, Samhällsbyggnad, Tekniskt basår, Väg och 
vatten, Ädelstensteknik och Öppen ingång. 

Aktiviteter/utställningar
•	 Information	från	respektive	utbildning
•	 Brobyggartävling – Ta med dig en kompis och bygg en bro! Hur snabba är ni?
•	 Jenga	med	Arktis – Ta hjälp av en arkitekturstudent och bygg det högsta och 

vackraste Jengatornet.
•	 Rädda	–	larma	–	släck	– Brandingenjörerna testar din stresstålighet.
•	 Reagera	mera	– Glassfabrik i E-huset
•	 Luftmotorrace	– Kör med studenternas egenbyggda fordon på en utmanande 

teknikbana.
•	 Rundtur	i	forskningslab	– med avgång från Baldosbilen 10.30 och 13.00. OBS! 

Begränsat antal platser – Först till kvarn! Under rundturen får du kolla på laser, 
besöka ljudlabbet och kolla hur små saker ser ut i extrem förstoring.

•	 Baldos	– Sveriges bränslesnålaste bil! Kom och hör studenterna som berättar 
om kursen där de byggt bilen. Tävla om ett fulladdat biokort.

Föreläsningar i E231
10:20-10:40 Global	efterfrågan	på	ingenjörer
10:50-11.10 Vad	gör	en	ingenjör?
11.50-12.10 Vad	gör	en	ingenjör?
12.30-12.50	 Den	underbara	matematiken	–	vacker	och	spännande		 	
	 	 matematik	

F-huset
Här träffar du representanter från utbildningen 

Teknisk design

Utställningar/information
Design	och	produktion	är	viktiga	för	hälsa	
och	miljö. I Multistudion visas spännande 
produkter som studenter och forskare gjort, de 
svarar på frågor om utbildningarna civil- och 
högskoleingenjör i Teknisk design.



Sammanställning av alla föreläsningar

10.20-10.40

10.50-11.10

11.20-11.40

11.50-12.10

12.30-12.50

13.00-13.20
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Övriga tidsbundna aktiviteter
•	 Lärar-Jeopardy D-huset kl 10:00-13:00  
•	 Rundtur i forskningslab – med avgång från Baldosbilen  

E-huset kl 10.30 och 13.00
•	 Studietips - från studievägledare C-huset  

kl 10.30, 11.30, 12.30 Sal: C844
•	 Visning av träningsanläggning C-huset 

kl 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
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