
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT) Preliminärt program

Utbildningslinjen för naturvetenskaper

Måndag 24.8 Tisdag 25.8 Onsdag 26.8 Torsdag 27.8 Fredag 28.8
8.30/9.15 9.15-10.00    Se skilt program för to-fre: Se skilt program för to-fre:

Kursanmälan och inloggning i ASF-

kursen i  Axelias pc-klass

GEOLOGI- ämnespresentation         för 

huvudämnes-, biämnesstuderande  

och alla andra intresserade

https://abofi-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/reb

ecca_karlsson_abo_fi/EQpNpyqRHvBCo

_KI5GuivQ8BVXWfh74fXc8J1E99qyH4y

https://abofi-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/reb

ecca_karlsson_abo_fi/EQpNpyqRHvBCo

_KI5GuivQ8BVXWfh74fXc8J1E99qyH4y
Tillsammans med tutorerna                     

8.30 Fysik och matematik                         

9.15 Kemi och Geologi



https://aboakademi.zoom.us/j/672296

82135

10.15 - 11.00 10.15-11.00

Akademiska studiefärdigheter Program tillsammans med tutorerna

Universitetslärare Jan-Erik Lönnqvist    

AudA,Gadolinia

https://aboakademi.zoom.us/j/69393301

377

11.45 -12.15 11.15 - 12.00 11.15 - 12.00

Välkommen till Fakulteten för 

naturvetenskaper och teknik    

FYSIK - ämnespresentation KEMI - ämnespresentation

Dekan Patrik Henelius och 

utbildningskoordinator Heidi Karlsson 

hälsar välkommen                      

För huvudämnes- och 

biämnesstuderande och alla andra 

intresserade

För huvudämnes- och 

biämnesstuderande och alla andra 

intresserade, passcode:398678

https://aboakademi.zoom.us/j/642349

18970 
https://aboakademi.zoom.us/j/67807035

411

https://aboakdemi.zoom.us/j/618 6150 

3656

LUNCHPAUS med tutorerna LUNCHPAUS med tutorerna ** LUNCHPAUS **

13.30 - 14.15 13.30 - 14.15 13.30 - 14.30

Information om studierna MATEMATIK - ämnespresentation
TFIF, TEK, LOIMU och 

Teknologkommisionen presenterar sig

Studierådgivare Kerstin Fagerström,  

AudA,Gadolinia

För huvudämnes- och 

biämnesstuderande och alla andra 

intresserade

https://aboakademi.zoom.us/j/650759

30859

https://aboakademi.zoom.us/j/750 671 

0994 

https://aboakademi.zoom.us/j/657148

10913

14.15 - 14.45

Utbildningslinjen för naturvetenskaper

Utbildningslinjeansvarig Jan-Henrik 

Smått, Aud A

https://aboakademi.zoom.us/j/637538

54105

To-fre 10-11.9 ordnas på distans ämneslärarlämplighetsprov. Den som i sin ansökan till ÅA anmält intresse för ämneslärarutbildningslinjen får via e-post info om den 

exakta individuella tidpunkten. To 17.9 kl. 15-17 ordnas ett KICK OFF-tillfälle för blivande ämneslärare i auditorium Armfelt, Arken.

*** Study in Turku-mässan ordnas 27 augusti klockan 10-14 på Domkyrkotorget. Under lunchen får man gärna gå dit.

**Nycklar, kalendrar och bibliotekskort kan hämtas i samband med lunchpauserna. Öppet ti-to 11-14 utanför Axelia resp Arken.

Studiestart måndag 24.8.2020 

kl 11.30 med indelning i 

tutorgrupper. Träff vid olika 

byggnader enligt ämne:  Fysik i 

Gadolinia, Kemi i Axelia, 

Matematik i Geologicum och 

Geologi i Geohuset *

Introduktion till ÅA's digitala 

studiemiljöer, Åbo Akademis bibliotek, 

IT-stöd och datasäkerhet, Säkerhet och 

trygghet på campus

Välkommen till  Utbildningslinjen 

för naturvetenskaper

* Tutorerna möter er utanför byggnaden. Fysik är i Gadolinia, Porthansgatan 3-5, Geologi i Geohuset, Akademigatan 1, Kemi i Axelia, Biskopsgatan 8 och Matematik 

i Geologicum, Domkyrkotorget 1. 

Studentkåren har pop-up på Arkens gård ti-to 11-14

https://abofi-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/rebecca_karlsson_abo_fi/EQpNpyqRHvBCo_KI5GuivQ8BVXWfh74fXc8J1E99qyH4yQ?e=4o7qPZ
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https://aboakademi.zoom.us/j/69393301377
https://aboakademi.zoom.us/j/69393301377
https://aboakademi.zoom.us/j/64234918970
https://aboakademi.zoom.us/j/64234918970
https://aboakademi.zoom.us/j/67807035411
https://aboakademi.zoom.us/j/67807035411
https://aboakdemi.zoom.us/j/618 6150 3656
https://aboakdemi.zoom.us/j/618 6150 3656
https://aboakademi.zoom.us/j/65075930859
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https://aboakademi.zoom.us/j/63753854105

