HÖGSKOL AN I SKÖVDE

PROGRAM
F R E DAG 17 M A R S 2 0 17

ÖPPET

HUS

AKTIVITETER SOM PÅGÅR MELL AN KL 09.00–12 .00
I HUVUDENTRÉN I HUS G:
Högskolans studie- och karriärvägledare svarar på frågor
Guidad tur på Högskolans område, varje halvtimma
■ Så funkar det med studentbostad – Högskolans bostadskoordinator och Skövdebostäder är på plats
■ Information om möjligheter att studera utomlands
■
■

Passa även på att besöka Hälsotorget på våning 3 i hus G, där
finns all information om våra utbildningar inom vård och folkhälsovetenskap.
I programmet hittar du ett antal informationspass, vissa pass
återkommer under dagen men en del genomförs bara vid ett tillfälle så kika gärna igenom programmet så att du inte missar det
som du verkligen vill gå på.

INF OPA SS 1 KL 09.15–09.45
INF OPA SS 2 K L 10.00–10.30
INF OPA SS 3 KL 10.45–11.15
INF OPA SS 4 K L 11.30–12.00
I NF Ö R D I TT N Ä STA ST E G
Skillnader - likheter mellan högskolestudier och gymnasiestudier. (hus G, sal 106)
I NGEN JÖR OCH TEK N I K
Hela samhället byggs på teknik och det är ingenjörerna och
tekniker som sköter detta. Vill du spela en stor roll av betydelse i framtidens utveckling och tycker du om att hitta nya
lösningar till intressante ärenden kan du vara rätt person till en
av våra ingenjörs- eller teknikerutbildningar.
Nyfiken om vad vi erbjuder? Vi berättar mer och besvarar dina
frågor. (hus G, sal 109)
VÅRD OCH H Ä LS A
Sjuksköterskeprogrammet, studenter och lärare visar vårt
kliniska träningscenter, där studenter tränar vårdmoment i en
verklig vårdmiljö. (hus G, våning 3)
Du har också möjlighet att ställa frågor till programansvariga
för sjuksköterskeprogrammet, barnmorskeprogrammet och
våra specialistsjuksköterskeprogram: Diabetessjuksköterska,
Distriktssköterska och Äldresjuksköterska. (hus G, våning 3)
”Folkhälsovetenskap – kom och lyssna på varför det finns
skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället samt vilka
faktorer som påverkar hälsoutvecklingen i befolkningen. Inom
ämnet Folkhälsovetenskap finns tre utbildningsprogram;
Hälsocoach 120 hp, Folkhälsovetenskapligt program 180 hp
och magisterprogram folkhälsovetenskap: smittskydd och
vårdhygien 60 hp (hus G, våning 3).

B E TE E N D E VE TE N S K AP
Kognitiv neurovetenskap – tillämpad positiv psykologi är ett
unikt tvärvetenskapligt program där hjärnan och välbefinnande studeras. Studierna innebär också att man lär sig tillämpa
sina förvärvade kunskaper i form av individuella samtal.
(hus G, sal 207)
B IOVE TE N S K AP
Information om programmet: Biovetenskap – biologiska resurser och hållbar utveckling. Hur förvaltar du jordens resurser?
Testa ditt ekologiska fotavtryck. Kan du hitta nötter bättre än
en fågel? Testa jordnötsplockarspelet!? Hur ser små växter och
djur egentligen ut? Välkommen till vår miniutställning där du
kan studera dem i mikroskop och lupp! (hus G, sal 205)
Information om programmet: Biovetenskap – molekylär biodesign. Är du intresserad av att kunna designa framtidens
celler, gener, molekyler och organismer i syfte att skapa bättre
läkemedel och behandlingsmetoder för olika sjukdomar? (hus
G, sal 103)
DATAS P E L S U T VE C K L N IN G
Besök några av Sveriges bästa dataspelsutbildningar – programmering, design, game writing, ljud/musik och grafik.
Få information, ställ frågor och testa studenternas spel. (hus
D, sal 107)
DATA O C H IT
Informationsteknologi – en utbildning i tiden. Information om
olika programinriktningar inom data och IT. (hus D, sal 105).
E KO N O M I
Vill du arbeta som exempelvis ekonom, logistiker, personalvetare eller butikschef – kom och lyssna på studenter som
berättar mer om våra program. (hus G, sal 111)
IN FO RM ATIO N O M U TL AN DSSTU D IE R
(hus G, sal 106)

D-HUSET

Lunch och fika finns att köpa
i restaurang Götasalen.

L U N CH & FIK A

G ÖTA S A L E N

E N T R È /I N FOTORG

G-HUSET

DATA S PE L

CAM PU SK ARTA

