
uppdaterad 8.9.2021

STUDIEORIENTERING 2021 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.

MÅNDAG 30.8.2021  PROGRAM

Tid  Zoom   (Akademisalen)  Zoom   (Auditorium Bruhn) 

9.00-10.45  Hälsovetenskaper  Statsvetenskap

11.00-12.45  Pedagogik, lärare inom småbarnspedagogik  Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete

13.00-14.45  Pedagogik, klasslärare  Specialpedagogik

15.00-16.45  Socialvetenskaper  Slöjdvetenskap  +  Hushållsvetenskap

Programmet under varje pass är följande:

10 min *  Välkomsthälsning av Åbo Akademis rektor Moira von Wright

5 min *  Välkomsthälsning av rektor för Åbo Akademi i Vasa, Lisbeth Fagerström

5 min *  Välkomsthälsning av utbildningskoordinator vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Jenni Vuorenmaa

60 min    Information om utbildningen

20 min *  Introduktion till Åbo Akademis digitala miljöer,  pedagogisk utvecklare Anna Granberg

1 min *  Huvudtutorns hälsning, studerande Amanda Björk

Under tisdagen streamas programmet ut till utrymmena i Academill samt till distansdeltagare.

TISDAG 31.8.2021  PROGRAM   

Ca 30 min På distans: se videor om obligatoriska och valfria språkstudier, Språkcentret vid ÅA 

> klicka här och se videor vilka berör dina språkbehov, länkar under rubriken Språkstudier och utbyte i studierna  på sidans högerkant

Klicka här för Zoom-länk för programmet kl. 12.00-15.05

12.00-13.15 Akademiska studier och studieplanering,  studierådgivare Anna Smedlund  

13.20-13.30 *  Information om biblioteket,  informatiker Linda-Marie Evertson

13.45-14.45 Läsa, tänka, lära: introduktion till vetenskapliga studier, dekan Fritjof Sahlström

14.45-15.05 Social onlineaktivitet

Klicka här för Zoom-länk för programmet kl. 15.10-15.30, gemensamt med Åbo-studerande

15.10-15.30 Q&As om obligatoriska och valfria språkstudier, Språkcentret vid ÅA

Onsdagens egenlärarträff sker på distans för alla studerande!

Eftermiddagens program streamas ut till utrymmena i Academill samt till distansdeltagare.

ONSDAG 1.9.2021  PROGRAM 

Socialvetenskaper Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete

Statsvetenskap Hälsovetenskaper

Speciallärare Klasslärare KK1.1, KK1.2

Lärare inom småbarnspedagogik Klasslärare KK1.3, KK1.4

Slöjdvetenskap Klasslärare inrikt. språkbad + Småbarnspedagoger inrikt. språkbad

Hushållsvetenskap

Klicka här för Zoom-länk för hela dagen (länken inaktiverad efter studieorienteringen)

13.00-13.10 ÅAs trakasseriombud Anita Sundman

13.10-13.25 ÅAU Sports,  idrottsinstruktör Anki Stenkull-Aura (se länken ovan)

13.25-13.35 *  Info om SHVS Studenthälsan    

13.35-13.50 *  Studiepsykologerna Daniel Ventus, Sabina Nickull och Klara Schauman-Ahlberg 

13.50-14.00 *  Info om utbytesstudier, koordinator Harriet Klåvus

Dagens program streamas ut till utrymmena i Academill samt till distansdeltagare.

TORSDAG 2.9.2021  PROGRAM

Klicka här för Zoom-länk för hela dagen (länken inaktiverad efter studieorienteringen)

10.00-10.40 Kursstart av den i kandidatexamen obligatoriska kursen Akademiska studiefärdigheter, 5 sp  universitetslärare Lilly Swanljung

10.50-11.10 *  IT-stöd och datasäkerhet,  projektledare Dan Holm

11.10-11.20 *  Säkerhet och trygghet på campus,  överexpeditionsmästare Roland Nylund

11.25-12.00 Information om stipendier och finansiering av studier,  koordinator Olivia Franck

12.00-13.30 LUNCHPAUS

13.30-15.00 ÅAS Studentkåren och ämnesföreningar  

Måndagen följer en ämnesindelning och du deltar i det pass som tabellen visar för din utbildning. 

Egenlärarträff via Zoom med den egna egenläraren, klicka på din utbildning och ev. gruppindelning nedan för Zoom-länk 

10.00-11.30

                                       Klicka på huvudämnets namn för Zoom-länk (länkarna inaktiverade efter studieorienteringen)

Program för dig som deltar i studieorienteringen på distans. 

https://youtu.be/V9wkzv4ox8g
https://youtu.be/V9wkzv4ox8g
https://panopto.abo.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a24ad94a-e049-46ad-9c72-ad91009c11c5
https://panopto.abo.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a24ad94a-e049-46ad-9c72-ad91009c11c5
https://panopto.abo.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=d18cdaf3-d399-43bc-9f3d-ad94008112d6
https://panopto.abo.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=d18cdaf3-d399-43bc-9f3d-ad94008112d6
https://panopto.abo.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=640fdae2-3174-4564-9643-ad87008da589
https://panopto.abo.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=640fdae2-3174-4564-9643-ad87008da589
https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2021/08/Vasa-huvudtutor-valkomsthalsning.mp4
https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2021/08/Vasa-huvudtutor-valkomsthalsning.mp4
https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan-studerar/studieinformation/studieorientering/
https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan-studerar/studieinformation/studieorientering/
https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan-studerar/studieinformation/studieorientering/
https://panopto.abo.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=e54c74a6-b5e8-423e-b8ff-ad9800e4276f
https://panopto.abo.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=05ee347e-7920-40ac-9000-ad8f00b433ff
https://panopto.abo.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=05ee347e-7920-40ac-9000-ad8f00b433ff
https://panopto.abo.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?tid=c1e48d82-ab4a-45cc-8f65-ad9c00c6637a
https://aboakademi.zoom.us/j/68737772486
https://panopto.abo.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?tid=5e79be41-7001-4684-9a06-ad9c00f61a2b
https://www.youtube.com/watch?v=A4sY0ezJdno&list=PLMDuIUh9oIogUNd6GzMItC0UcqF1VOn_T&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=A4sY0ezJdno&list=PLMDuIUh9oIogUNd6GzMItC0UcqF1VOn_T&index=4
https://panopto.abo.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=826fd907-fd09-48b7-a0d1-ad4b0053abab
https://panopto.abo.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=826fd907-fd09-48b7-a0d1-ad4b0053abab
https://aboakademi.zoom.us/rec/play/75V7dOGrrTo3TtKRtQSDAqB8W464LPqs1iMf8qVZxUywByZVZ1eub-YUZeIW1Kc7gtkl6vuAwQSs9rnT?continueMode=true
https://aboakademi.zoom.us/rec/play/75V7dOGrrTo3TtKRtQSDAqB8W464LPqs1iMf8qVZxUywByZVZ1eub-YUZeIW1Kc7gtkl6vuAwQSs9rnT?continueMode=true
https://panopto.abo.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=7b813c09-9c28-4589-b4ae-ac1600b7d0a4
https://panopto.abo.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=7b813c09-9c28-4589-b4ae-ac1600b7d0a4
https://panopto.abo.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=d93ec3c0-39b8-4240-a9dc-ad940070a1e6
https://panopto.abo.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=d93ec3c0-39b8-4240-a9dc-ad940070a1e6
https://panopto.abo.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a89b0b81-9544-43e6-b52b-ad97012b751d

