Program för dig som deltar i studieorienteringen på distans.

STUDIEORIENTERING 2020 FÖR NYA STUDERANDE VID UTBILDNINGARNA I VASA
Zoom-länken låter dig ta del av programmet som erbjuds på plats på campus. Förhandsinspelade videor (märkta med *) visas via Zoom,
men vid tekniska problem kan du se dem via direktlänkarna nedan.

Måndagen följer en ämnesindelning och du deltar det klockslag som tabellen visar för din utbildning.
MÅNDAG 24.8.2020 ÄMNESVIST PROGRAM
Klicka på huvudämnets namn för Zoom-länk (Zoom-länkar inaktiverade efter studieorienteringen)
Tid
Zoom (Akademisalen)
Zoom (Auditorium Bruhn)
Zoom (Rum E610)
9.00-10.45

Pedagogik, klasslärare

Specialpedagogik

11.00-12.45

Pedagogik, lärare inom småbarnspedagogik

Statsvetenskap

13.00-14.45

Hälsovetenskaper

Allmän pedagogik och vuxenpedagogik

15.00-16.45

Socialvetenskaper

Hushållsvetenskap

Slöjdvetenskap

Programmet under varje ovanstående pass är följande:
* Välkomsthälsning av rektor för Åbo Akademi i Vasa, Lisbeth Fagerström
5 min
* Välkomsthälsning av utbildningskoordinator vid FPV, Susanne Nylund-Torp
5 min
60 min
20 min

Information om utbildningen
* Introduktion till Åbo Akademis digitala miljöer, pedagogisk utvecklare Anna Granberg
(Tutorträff på campus efter de utbildningsvisa informationspassen)

Under tisdagen ordnas programmet för alla i Akademisalen och streamas ut till övriga utrymmen som används i Academill samt till distansdeltagare.
PROGRAM
TISDAG 25.8.2020

Klicka här för Zoom-länk för hela dagen
10.00-11.15
11.20-11.50
11.50-13.30
13.30-13.45
13.45-14.45

Akademiska studier och studieplanering, studierådgivare Anna Smedlund
Obligatoriska och valfria språkstudier, amanuens Kristina Granstedt-Ketola
LUNCHPAUS
Information om biblioteket, informatiker Linda-Marie Evertson
Läsa, tänka, lära: introduktion till vetenskapliga studier, dekanus Fritjof Sahlström

Onsdagens egenlärarträff sker på distans för alla studerande!
Eftermiddagens program i Academill streamas ut via Zoom kl. 13.00-14.10 till övriga utrymmen som används i Academill samt till distansdeltagare
ONSDAG 26.8.2020
PROGRAM
Egenlärarträff via Zoom med den egna egenläraren, klicka på din utbildning och ev. gruppindelning nedan för Zoom-länk (zoomlänkar inaktiverade efter studieorienteringen)
10.00-11.30

Allmän pedagogik /
vuxenpedagogik

Speciallärare

Lärare i småbarnspedagogik

Socialvetenskaper

Statsvetenskap

Klasslärare inrikt. språkbad +
Småbarnspedagoger inrikt. språkbad

Hälsovetenskaper
Klasslärare, grupp 2

Klasslärare, grupp 1
Klasslärare, grupp 3 +
Slöjdvetenskap

11.30-13.00

LUNCHPAUS

13.00-13.10
13.10-13.25
13.25-13.35
13.35-13.55
14.00-14.10

ÅAs trakasseriombud Anita Sundman
ÅAU Sports och ergonomi i studierna, idrottsinstruktör Anki Stenkull-Aura
* Info om SHVS Studenthälsan, hälsovårdare Tina Lagström och Linda Ulenius
* Studiepsykologerna Daniel Ventus och Klara Schauman-Ahlberg
* Info om utbytesstudier, koordinator Harriet Klåvus

Klasslärare, grupp 4

Klicka här för Zoom-adress för resten av dagen

Under torsdagen ordnas programmet i Akademisalen och streamas ut till övriga utrymmen som används i Academill samt till distansdeltagare.
TORSDAG 27.8.2020 PROGRAM

Klicka här för Zoom-adress för hela dagen
10.00-10.45
10.50-11.15
11.20-11.40
11.40-12.00
12.00-12.10
12.10-13.30
13.30-15.00

Kursstart av den i kandidatexamen obligatoriska kursen Akademiska studiefärdigheter, 5 sp koordinator Anita Sundman
* Information om stipendier och finansiering av studier, koordinator Rebecca Karlsson
Säkerhet, trygghet och arbetsskydd i studierna, överexpeditionsmästare Roland Nylund
* IT-stöd och datasäkerhet, digimentor Dan Holm
Information om restaurangerna i Academill, restaurangchef Sune Glader
LUNCHPAUS
ÅAS Studentkåren och ämnesföreningar

Se skilt program för deltande på campus.

