
                     
 

23.10.2018 
BÄSTA STUDIEHANDLEDARE! 
 
På våren meddelade vi per e-post om Åbo Akademis och Yrkeshögskolan Novias årligen återkommande UniYH-
dagar. Nu återkommer vi med en inbjudan och program för dagarna.  UniYH-dagarna 2019 är alltså: 
 

 fredag 18.1 kl. 10-14, Åbo 

 fredag 25.1 kl. 10-14, Vasa 

 fredag 8.3 kl. 10-14, Åbo 
 
Januaridagarna riktar sig i första hand till studerande som våren 2019 avslutar sina studier på andra stadiet. 
Marsdagen är i sin tur riktad till studerande som ännu har ett till två år kvar till examen. Vi hoppas att skolorna deltar 
hela dagen kl. 10–14.   
 
Program 
Programmen finns bifogade samt tillgängliga på adresserna https://www.abo.fi/studera-hos-oss/traffa-oss/ 
och https://www.novia.fi/studiehandledare. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Gå in på sidorna i början av januari 
respektive mars för att kontrollera eventuella ändringar. Bifogat finns också kartor över campusområdena. Det 
kommer att finnas personer på campus som hjälper besökarna att hitta mellan de olika byggnaderna. I Vasa ordnas 
busstransport.  
 
Nyheter för 2019 är 

 ÅA och Novia ersätter busskostnaderna till och från UniYH-dagarna (50% ÅA och 50% Novia).  
Mera information om hur det här fungerar i praktiken kommer att finnas på våra webbsidor  
(länkarna finns här ovan) 

 En ny anmälningsblankett som underlättar er anmälan till UniYH- dagarna 

 ”Studera vid ÅA och Novia”, paneldiskussion med studerande 

 Presentation om Novias nya ingenjörsutbildning inom lantmäteriteknik  
 
Studiehandledarinfo med lunch 
Som ett alternativ till ämnespresentationerna ordnas för studiehandledare ett info- och lunchtillfälle kl. 10:30-13.30 i 
Arken i Åbo och  i Academill i Vasa. Vi samlas kl. 10:30 i aulan och håller först ett informationstillfälle kl. 10:30-12:00. 
Lunchen är kl. 12:00-13:30. Anmälan till studiehandledarinfo och lunch görs via länken nedan. 
 
Anmälan 
I år fungerar anmälan så att studerande själva anmäler sig till dagarna via länkarna nedan. Studerande får en 
bekräftelse till sin e-post då anmälan har tagits emot. Efter att anmälningstiden gått ut skickas en sammanställning 
över skolans deltagare ut till respektive studiehandledare. Vi bjuder på lätt lunch under dagarna och det är därför 
viktigt att studerande uppger eventuella specialdieter i anmälan så att rätt lunch finns på rätt ställe. 
 
Anmälningsformulär: 
Åbo 18.1:   https://network.novia.fi/Events/56/Apply 
Vasa 25.1: https://network.novia.fi/Events/47/Apply 
Åbo 8.3: https://network.novia.fi/Events/57/Apply 
Studiehandledarinfo och lunch: https://network.novia.fi/Events/48/Apply 
 
Om du har frågor om anmälningsformulären kan du vända dig till jannika.bertlin-sjoblom@novia.fi  
 
Vi vill ha era bindande anmälningar till UniYH-dagarna i januari senast onsdagen den 12.12.2018.   
Ifall ni önskar anmäla er till 8.3.2019 (Marsdagen) är sista anmälningsdag 12.2.2019. 

 
Varmt välkomna på UniYH-dagar 2019! 

 
Mari Nyman-Suikki    Jannika Bertlin-Sjöblom 
Studiesekreterare     Marknadsföringskoordinator 
Åbo Akademi     Yrkeshögskolan Novia 
studinfo@abo.fi      jannika.bertlin-sjoblom@novia.fi 
tfn (02) 215 4817     tfn 044 780 5301  
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