STUDIEORIENTERING 2020: MAGISTERPROGRAMMET I FÖRETAGSEKONOMI
Uppdaterat 14.8.2020
Tid

Måndag 24.8

Tisdag 25.8

Onsdag 26.8

Torsdag 27.8

Fredag 28.8

Du kan delta i torsdagens och fredagens program från aud. Panorama (B301) i Arkenbyggnaden tillsammans med din tutorgrupp, alternativt hemifrån via din egen dator.

Kl. 8-9

Du hittar länken till webbinarierna och live-streamsessionerna här.

Kl. 9-10

Välkommen till
magisterprogrammet i företagsekonomi!
Kl. 10-11

Studieorienteringen ordnas på onsdagen i ASA-huset,
Fänriksgatan 3, Åbo

9:15-10:00 Info om studierna
och veckans program

Digitala studiemiljöer, biblioteket och
säkerhet/trygghet

Studierådgivare Minna Lostedt
Lilla auditoriet (C122), ASA-huset

Lyssna i förväg på:
• Introduktion till ÅAs digitala studiemiljöer
• Åbo Akademis bliotek
• IT-stöd och datasäkerhet
• Säkerhet/trygghet på campus

Lyssna i förväg på:
• Välbefinnande i studier
• Campussport om motionsmöjligheter
• Studenthälsan - allmän presentation
• Studenthälsan - ergonomi i studierna
• Trakasseriombud vid ÅA

https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redanstuderar/studieinformation/studieorientering/

https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redanstuderar/studieinformation/studieorientering/

9:30 Träff med tutorerna

9:30 Träff med tutorerna

Diskussion för att förbereda frågor kring de
presentationer du har lyssnat på i förväg.

Diskussion för att förbereda frågor kring de
presentationer du har lyssnat på i förväg.

10:00-11:00 Delta i webbinariet med
frågor och svar.

10:00-11:00 Delta i webbinariet med
frågor och svar.

Du kan ställa frågor i chatten kring
ovannämnda teman.

Du kan ställa frågor i chatten kring
ovannämnda teman.

10:15-11:00 Träff med
tutorerna
Tutorerna
Lilla auditoriet (C122), ASA-huset

På torsdag och fredag har du möjlighet att delta i
programmet från aud. Panorama (B301) i Arken-byggnaden,
Fabriksgatan 2 tillsammans med din tutorgrupp, eller om du
vill kan du följa med webbinarierna och
välkomsthälsningarna hemifrån via din egen dator

Rektors välkomsthälsning
11:00-11:30 Inför sessionen - välkomna

LUNCHPAUS (1 h 15 min)

kl. 11-12

Studieförmåga och välmående

LUNCHPAUS (2 h)

att hämta kaffe med tilltugg för tutorer och
alla nya studerande

11:30-12:00 Rektors välkomsthälsning

kl. 12-13

kl. 13-14

kl. 14-15

kl. 15-16

Din egenlärare kommer att kontakta dig per e-post
med information om en egenlärarträff via Zoom
för alla nya studerande inom din inriktning (ditt
huvudämne).

12:15-14:00 Rundvandring på
campus

Träffen är planerad att ordnas på måndag eller
tisdag.

(ÅA-nyckel kan samtidigt hämtas från
Axelia och ÅA-bibliotekskort från
Arken)

Lyssna i förväg på:
• Språkcentret om språkstudier
• Åk på utbyte
https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redanstuderar/studieinformation/studieorientering/

Tutorerna
Tutorerna meddelar startplats

13:00-13:30 Delta i webbinariet med
frågor och svar.

Du kan hämta din ÅA-nyckel
utanför Axelia-byggnaden
(Biskopsgatan 8) och ditt
ÅA-bibliotekskort från
Arken-byggnadens
innergård (Fabriksgatan 2)
på tisdag, onsdag och
torsdag kl. 11-14.
Ta med ID!

Språkstudier och utbyte i studierna

Du kan ställa frågor i chatten kring ovannämnda

Finansiering av studierna
13:45-14:15 Finansiering av studierna
Live-stream - ställ frågor i chatten

14:15-16:00 Studieplanering
och kursanmälan
Studierådgivare Minna Lostedt
PC-klass Stansen (B121), ASA-huset

12:00-12:30 Live-stream:
Studentkårens välkomthälsning

