STUDIEORIENTERING 2020 FÖR NYA STUDERANDE VID EKONOMUTBILDNINGEN
Tid

Måndag 24.8

9:30 – 14:00
Att studera vid utbildningslinjen
för ekonomi

Kl. 9-10

Kl. 10-11

Kl. 11-12

Välkommen till
Åbo Akademi,
Fakulteten för
samhällsvetenskaper och
ekonomi,
Utbildningslinjen för
ekonomi!
Studiestarten sker
må 24.8.2020 kl. 13:00
med indelning i tutorgrupper
utanför ASA-huset,
Fänriksgatan 3

kl. 12-13

Kl. 13-14

Kl. 14-15

Under dagen
bekantar du dig med
ekonomilinjens (”Hankens”)
huvudämnen och lärarna vid
ämnena.
Lärarna besöker tutorgrupperna i
egna utrymmen i ASA* enligt skilt
schema som delas ut vid
studiestarten på måndagen.

(Lunch under dagen på ett av
Kårcaféerna)

Onsdag 26.8
9:30 - 14:00
Att studera vid utbildningslinjen
för
ekonomi (forts...)
Rundvandring i tutorgrupper:
Du får bekanta dig med Åbo
Akademis campus, viktiga
byggnader och deras funktioner
och stödenheter samt
studentföreningen Merkantila
Klubben.
Du får hämta bibliotekskort och
nyckel.
Du får i datasal anmäla dig till
kurserna i
studieplaneringsverktyget Peppi,
bekanta dig med lärplattformen
Moodle och kursen
Akademiska studiefärdigheter
(ASF).

Torsdag 27.8
Digitala studiemiljöer, biblioteket
och säkerhet/trygghet
Lyssna i förväg på:
• Introduktion till ÅAs digitala
studiemiljöer
• Åbo Akademis bibliotek
• IT-stöd och datasäkerhet
• Säkerhet/trygghet på campus
https://www.abo.fi/studera-hososs/du-som-redanstuderar/studieinformation/studieori
entering/
9.30 Träff med tutorerna i egna
utrymmen i ASA*
10.00-11.00 Delta i webbinariet med
frågor och svar. Du kan ställa frågor i
chatten om digitala studiemiljöer,
biblioteket och säkerhet/trygghet på
campus.

LUNCHPAUS (& Study in Turku mässan vid
Domkyrkan)

kl 14:00-15:00
Välkomna!
Utbildningslinjeansvariga Barbro
Schauman och studierådgivare Joanna
Anckar hälsar välkommen och informerar
kort om studierna.
Streamas från Stora auditoriet (A120),
ASA
Tutorgrupperna i egna utrymmen i ASA*
15:00-15:30
Studentföreningen Merkantila
Klubben presenterar sig.

Program med tutorerna!
kl 15-16

Tisdag 25.8

Uppdaterat 18.8.2020

(Lunch under dagen på ett av
Kårcaféerna)

Lyssna i förväg på torsdagens och fredagens presentationer.
Du hittar länkarna här:
https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redanstuderar/studieinformation/studieorientering/

15:00 – 16:00
Akuta frågor?
Träffa din studierådgivare i ASAs aula!

Språkstudier och utbyte i studierna
12.30 Lyssna på Språkcentret om
språkkurser och Åk på utbyte och
förbered frågor kring dessa.
13.00-13.30 Delta i webbinarium med
frågor och svar
Finansiering av studierna
13.45-14.15 Finansiering av studierna
Live-stream: Ställ gärna frågor i
chatten!

Fredag 28.8
Studieförmåga och välmående
Lyssna i förväg på:
• Välbefinnande i studier
• CampusSport om
motionsmöjligheter
• Studenthälsan - allmän
presentation
• Studenthälsan - ergonomi i
studierna
• Trakasseriombud vid ÅA

9.30 Träff med tutorerna i egna
utrymmen i ASA*
10.00-11.00 Delta i webbinariet med
frågor och svar. Du kan ställa frågor i
chatten om studieförmåga och
välmående.

11.00-12.00 Rektors välkomsthälsning
11.00-11.30 Inför sessionen - välkomna
att hämta kaffe med tilltugg
11.30-12.00 Rektors livestreamade
välkomsthälsning

12.00-12.30 Studentkårens
välkomsthälsning
12:30 – 14:00
Program med tutorerna. Första
uppgiften i kursen Akademiska
studiefärdigheter.

Vecka 36:
Koll på ÅA och studieplaneringen?
Handledning i grupper, datasal
Stansen:
Tisdag 1.9 kl 14:15-15:15
Tisdag 1.9 kl 15:15-16:15
Tisdag 1.9 kl 16:15-17:15
Torsdag 3.9 kl 14:15-15:15
Torsdag 3.9 kl 15:15-16:15
Torsdag 3.9 kl 16:15-17:15

(Anmälan i Moodle – ASF-kursen)

Tutorgrupperna i egna utrymmen i
ASA*:
Grupp 1,2,3,4: Stora aud (ASA A120)
Grupp 5.6: Mary P Follett (ASA B329)
Grupp 7,8 Långvågen (ASA C218)
Grupp 9, 10: Demos (ASA A 402)
Grupp 11 Mellanvågen (ASA B 129)
Grupp 12: Pipping (ASA A 302)
Grupp 13: Agnes Lundell (ASA A 309)

Du hittar torsdagens och
fredagens webbinarielänkar här!

