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UniYH-dagen i Åbo är i höst utformad på ett annat sätt än vanligen. Antalet programpunkter är det 
samma som tidigare, men de är indelade i tre pass med två programpunkter var. 

Du väljer vilken byggnad du deltar i per pass och sedan vilket program du deltar i som ordnas i 
byggnaden under de två programpunkterna. 

Pass 1 
Kl. 10:00-11:15 
 
Programpunkt 1: 10:00-10:30 
Programpunkt 2: 10:45-11:15 
 

Pass 2 
Kl. 11:30-12:30 
 
Programpunkt 3: 11:30-11:55 
Programpunkt 4: 12:05-12:30 
 

Pass 3 
Kl. 12:45-14:00 
 
Programpunkt 5: 12:45-13:15 
Programpunkt 6: 13:30-14:00 
 

Som anmäld bjuds du på en lättlunch, men 
du väljer själv ifall du ersätter programpunkt 
3, 4 eller 5 med en lunchpaus. Du väljer alltså 
själv när du äter lättlunch, men lunchen finns 
framställd mellan kl. 11:30 och 13:30. 

Samlingsplatsen i början av dagen är vid 
Åbo domkyrka, från vilken våra guider visar 
dig vägen till rätt byggnad. För att hinna i 
god tid ska du infinna dig allra senast kl. 09:45 
vid domkyrkan. 

Information för studiehandledare och lärare: 
Ett infotillfälle för studiehandledare och lärare ordnas som vanligt i samband med UniYH-dagen, kl. 
10:30-12:00. Infotillfället hålls i föreläsningssal Panorama i Arken. Efter infotillfället ordnas en lunch för 
studiehandledare och lärare i Café Arkens kabinett. 

Som vanligt står Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia för skolornas transporter till och från 
UniYH-dagen, så att kostnaderna faktureras vardera högskola 50–50 %. För att hålla kostnaderna 
och klimatavtrycket nere ber vi skolor från samma regioner att så långt det är möjligt samåka med 
gemensam transport. 

Faktureringsuppgifterna är följande: 

Åbo Akademi: 
EDI-kod: 003702463121 
Nätfakturaoperatör: CGI 
Förmedlarkod: 003703575029 
Referens: 2806121/28100741/Snellman 

Yrkeshögskolan Novia: 
EDI-adress: 003720599102 
Operatör: Basware Oyj 
Operatörens förmedlarkod: BAWCFI 22 
Referens: Jenny Svartsjö/10101 

Anmälan för studerande: 
uniyh.fi/anmalning-studerande-abo 

Anmälan för studiehandledare och lärare: 
uniyh.fi/anmalning-studiehandledare-abo  

https://uniyh.fi/anmalning-studerande-abo
https://uniyh.fi/anmalning-studiehandledare-abo
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Adresser: 
Arken: Fabriksgatan 2 

ASA: Fänriksgatan 3 

Aurum: Henriksgatan 2 

Novia Henriksgatan: 
Henriksgatan 7 

Åbo domkyrka: 
Domkyrkogatan 1 

Buss till Aboa Mare: 
Biskopsgatan 8 
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Pass 1 (10:00-11:15) 
 

10:00–10:30 
• Psykologi 
• Logopedi 
• Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi 

o Arbetslivsorientering 
• Utbildningslinjen för språk 

o Engelska 

Yrkeshögskolan Novia: 
• Bioanalytiker (YH); Röntgenskötare (YH) 
• Formgivare (YH), grafisk design; Formgivare 

(YH), inredningsarkitektur 
• Sjukskötare (YH); Hälsovårdare (YH); 

Barnmorska (YH) 

10:45–11:15 
• Teologi 
• Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi 

o Konstvetenskap 
o Kulturanalys 
o Litteraturvetenskap 

• Utbildningslinjen för språk 
o Franska 
o Ryska 
o Tyska 

• Pedagogik och välfärdsstudier (Vasa) 
o Klasslärare & speciallärare 
o Hälsovetenskaper 
o Lärare inom småbarnspedagogik 

Yrkeshögskolan Novia: 
• Bioanalytiker (YH); Röntgenskötare (YH) 
• Formgivare (YH), grafisk design; Formgivare 

(YH), inredningsarkitektur 
• Sjukskötare (YH); Hälsovårdare (YH); 

Barnmorska (YH) 

ARKEN 

Pass 2 (11:30-12:30) 
 11:30–11:55 

• Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi 
o Filosofi 
o Genusvetenskap 
o Historia 
o Musikvetenskap 
o Religionsvetenskap 

• Utbildningslinjen för språk 
o Engelska 
o Finska 
o Svenska 

• Pedagogik och välfärdsstudier (Vasa) 
o Socialvetenskaper 

Yrkeshögskolan Novia: 
• Formgivare (YH), grafisk design; Formgivare 

(YH), inredningsarkitektur 
• Ingenjör (YH), lantmäteriteknik; Ingenjör (YH), 

el- och automationsteknik 
• Sjukskötare (YH); Hälsovårdare (YH); 

Barnmorska (YH) 

12:05–12:30 
• Teologi 
• Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi 

o Konstvetenskap 
o Kulturanalys 
o Litteraturvetenskap 

• Utbildningslinjen för språk 
o Franska 
o Ryska 
o Tyska 

• Pedagogik och välfärdsstudier (Vasa) 
o Hälsovetenskaper 
o Klasslärare & speciallärare 
o Pedagogiskt ledarskap och 

utvecklingsarbete 
Yrkeshögskolan Novia: 
• Agrolog (YH); Skogsbruksingenjör (YH) 
• Bildkonstnär (YH), bildkonst; Bildkonstnär (YH), 

fotografering 
• Ingenjör (YH), lantmäteriteknik; Ingenjör (YH), 

el- och automationsteknik 
• Musiker (YH); Musikpedagog (YH); 

Scenkonstpedagog (YH) 
• Informationsteknik (YH) 

Pass 3 (12:45-14:00) 
 12:45–13:15 

• Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi 
o Filosofi 
o Genusvetenskap 
o Historia 
o Musikvetenskap 
o Religionsvetenskap 

• Utbildningslinjen för språk 
o Finska 
o Svenska 

• Pedagogik och välfärdsstudier (Vasa) 
o Lärare inom småbarnspedagogik 
o Socialvetenskaper 
o Slöjd- & hushållsvetenskaper 

13:30–14:00 
• Logopedi 
• Psykologi 
• Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi 

o Arbetslivsorientering 
• Pedagogik och välfärdsstudier (Vasa) 

o Slöjd- & hushållsvetenskaper 
o Pedagogiskt ledarskap och 

utvecklingsarbete 



  

Pass 1 (10:00-11:15) 
 

10:00–10:30 
• Ekonomi 
• Juridik 
• Samhällsvetenskaper 

10:45–11:15 
• Inspirationsföreläsning i ekonomi 
• Inspirationsföreläsning i juridik 
• Inspirationsföreläsning i 

samhällsvetenskaper 

ASA 

Pass 2 (11:30-12:30) 
 11:30–11:55 

• Ekonomi 
• Juridik 
• Samhällsvetenskaper 

12:05–12:30 
• Inspirationsföreläsning i ekonomi 
• Inspirationsföreläsning i juridik 
• Inspirationsföreläsning i 

samhällsvetenskaper 

Pass 3 (12:45-14:00) 
 12:45–13:15 

• Ekonomi 
• Juridik 
• Samhällsvetenskaper 

13:30–14:00 
• Inspirationsföreläsning i ekonomi 
• Inspirationsföreläsning i juridik 
• Inspirationsföreläsning i 

samhällsvetenskaper 



  

Pass 1 (10:00-11:15) 
 

10:00–10:30 
• Utbildningsprogrammen i biovetenskaper & 

farmaci 
• Utbildningsprogrammet i kemi- och 

processteknik 
• Dekryptering (pågår till 11:00) 
• Fysikshow (pågår till 10:35) 
• Liv i havet 
• Se det osynliga – celler och molekyler 
• Vilka alternativ har vi för att åstadkomma ett 

hållbart samhälle? (pågår till 11:00) 
• Rundvandring i Aurum 

10:45–11:15 
• Utbildningsprogrammet i informationsteknologi 
• Utbildningsprogrammet i naturvetenskaper 
• Fysikshow (börjar 10:40) 
• Liv i havet 
• Se det osynliga – celler och molekyler 
• Rundvandring i Aurum 

AURUM 

Pass 2 (11:30-12:30) 
 11:30–11:55 

• Utbildningsprogrammen i informationsteknologi 
• Utbildningsprogrammet i naturvetenskaper 
• Dekryptering (pågår till 12:30) 
• Fysikshow 
• Liv i havet 
• Se det osynliga – celler och molekyler 
• Vilka alternativ har vi för att åstadkomma ett 

hållbart samhälle? (pågår till 12:30) 
• Rundvandring i Aurum 
• Rundvandring: Time Trek (pågår till 12:30) 

12:05–12:30 
• Utbildningsprogrammet i kemi- och 

processteknik 
• Utbildningsprogrammen i biovetenskaper & 

farmaci 
• Fysikshow 
• Jobba som ämneslärare i ma/fy/ke/biologi 
• Liv i havet 
• Se det osynliga – celler och molekyler 
• Rundvandring i Aurum 

Pass 3 (12:45-14:00) 
 12:45–13:15 

• Utbildningsprogrammen i biovetenskaper & 
farmaci 

• Utbildningsprogrammet i kemi- och 
processteknik 

• Dekryptering (pågår till 13:45) 
• Fysikshow (pågår till 13:20) 
• Jobba som ämneslärare i ma/fy/ke/biologi 
• Liv i havet 
• Se det osynliga – celler och molekyler 
• Vilka alternativ har vi för att åstadkomma ett 

hållbart samhälle? (pågår till 13:45) 
• Rundvandring i Aurum 
• Rundvandring: Time Trek (pågår till 13:45) 

13:30–14:00 
• Utbildningsprogrammen i biovetenskaper & 

farmaci 
• Utbildningsprogrammet i informationsteknologi 
• Utbildningsprogrammet i naturvetenskaper 
• Fysikshow (börjar 13:25) 
• Liv i havet 
• Se det osynliga – celler och molekyler 
• Rundvandring i Aurum 



 

Pass 1 (10:00-11:15) 
 

10:00–10:30 
• Byggmästare (YH); Ingenjör (YH), 

byggnads- och samhällsteknik 

10:45–11:15 
• Ingenjör (YH), maskin- och 

produktionsteknik; Ingenjör (YH), 
produktionsekonomi 

NOVIA 
HENRIKSGATAN 

Pass 2 (11:30-12:30) 
 11:30–11:55 

• Socionom (YH); Estenom (YH) 
12:05–12:30 
• Socionom (YH); Estenom (YH) 
• Rundvandring i Novia Henriksgatan 

Pass 3 (12:45-14:00) 
 12:45–13:15 

• Tradenom (YH), företagsekonomi 
13:30–14:00 
• Tradenom (YH), företagsekonomi 
• Rundvandring i Novia Henriksgatan 

Pass 3 (12:45-14:00) 
 12:45–14:00 

• Rundvandring och presentation vid 
Aboa Mare (sjöfart) 

ABOA MARE 


	 Teologi
	 Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi
	o Konstvetenskap
	o Kulturanalys
	o Litteraturvetenskap

	 Utbildningslinjen för språk
	o Franska
	o Ryska
	o Tyska

	 Pedagogik och välfärdsstudier (Vasa)
	o Hälsovetenskaper
	o Klasslärare & speciallärare
	o Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete
	Yrkeshögskolan Novia:
	 Ingenjör (YH), lantmäteriteknik; Ingenjör (YH), el- och automationsteknik
	 Musiker (YH); Musikpedagog (YH); Scenkonstpedagog (YH)
	 Informationsteknik (YH)

	 Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi
	o Filosofi

	 Utbildningslinjen för språk
	o Engelska

	 Pedagogik och välfärdsstudier (Vasa)
	o Socialvetenskaper
	Yrkeshögskolan Novia:
	 Formgivare (YH), grafisk design; Formgivare (YH), inredningsarkitektur
	 Ingenjör (YH), lantmäteriteknik; Ingenjör (YH), el- och automationsteknik
	 Sjukskötare (YH); Hälsovårdare (YH); Barnmorska (YH)

	 Teologi
	 Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi
	o Konstvetenskap
	o Kulturanalys
	o Litteraturvetenskap

	 Utbildningslinjen för språk
	o Franska
	o Ryska
	o Tyska

	 Pedagogik och välfärdsstudier (Vasa)
	o Klasslärare & speciallärare
	o Hälsovetenskaper
	o Lärare inom småbarnspedagogik
	Yrkeshögskolan Novia:
	 Bioanalytiker (YH); Röntgenskötare (YH)
	 Formgivare (YH), grafisk design; Formgivare (YH), inredningsarkitektur
	 Sjukskötare (YH); Hälsovårdare (YH); Barnmorska (YH)

	 Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi
	o Filosofi

	 Utbildningslinjen för språk
	 Pedagogik och välfärdsstudier (Vasa)
	o Lärare inom småbarnspedagogik
	o Socialvetenskaper
	o Slöjd- & hushållsvetenskaper

	 Logopedi
	 Psykologi
	 Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi
	o Arbetslivsorientering

	 Pedagogik och välfärdsstudier (Vasa)
	o Slöjd- & hushållsvetenskaper
	o Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete

	 Psykologi
	 Logopedi
	 Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi
	o Arbetslivsorientering

	 Utbildningslinjen för språk
	o Engelska
	Yrkeshögskolan Novia:
	 Bioanalytiker (YH); Röntgenskötare (YH)
	 Formgivare (YH), grafisk design; Formgivare (YH), inredningsarkitektur
	 Sjukskötare (YH); Hälsovårdare (YH); Barnmorska (YH)

	 Inspirationsföreläsning i ekonomi
	 Inspirationsföreläsning i juridik
	 Inspirationsföreläsning i samhällsvetenskaper
	 Ekonomi
	 Juridik
	 Samhällsvetenskaper
	 Ekonomi
	 Juridik
	 Samhällsvetenskaper
	 Inspirationsföreläsning i ekonomi
	 Inspirationsföreläsning i juridik
	 Inspirationsföreläsning i samhällsvetenskaper
	 Inspirationsföreläsning i ekonomi
	 Inspirationsföreläsning i juridik
	 Inspirationsföreläsning i samhällsvetenskaper
	 Ekonomi
	 Juridik
	 Samhällsvetenskaper
	 Utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik
	 Utbildningsprogrammen i biovetenskaper & farmaci
	 Fysikshow
	 Jobba som ämneslärare i ma/fy/ke/biologi
	 Liv i havet
	 Se det osynliga – celler och molekyler
	 Rundvandring i Aurum
	 Utbildningsprogrammen i informationsteknologi
	 Utbildningsprogrammet i naturvetenskaper
	 Dekryptering (pågår till 12:30)
	 Fysikshow
	 Liv i havet
	 Se det osynliga – celler och molekyler
	 Vilka alternativ har vi för att åstadkomma ett hållbart samhälle? (pågår till 12:30)
	 Rundvandring i Aurum
	 Rundvandring: Time Trek (pågår till 12:30)
	 Utbildningsprogrammet i informationsteknologi
	 Utbildningsprogrammet i naturvetenskaper
	 Fysikshow (börjar 10:40)
	 Liv i havet
	 Se det osynliga – celler och molekyler
	 Rundvandring i Aurum
	 Utbildningsprogrammen i biovetenskaper & farmaci
	 Utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik
	 Dekryptering (pågår till 11:00)
	 Fysikshow (pågår till 10:35)
	 Liv i havet
	 Se det osynliga – celler och molekyler
	 Vilka alternativ har vi för att åstadkomma ett hållbart samhälle? (pågår till 11:00)
	 Rundvandring i Aurum
	 Utbildningsprogrammet i informationsteknologi
	 Utbildningsprogrammet i naturvetenskaper
	 Fysikshow (börjar 13:25)
	 Liv i havet
	 Se det osynliga – celler och molekyler
	 Rundvandring i Aurum
	 Utbildningsprogrammen i biovetenskaper & farmaci
	 Utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik
	 Dekryptering (pågår till 13:45)
	 Fysikshow (pågår till 13:20)
	 Jobba som ämneslärare i ma/fy/ke/biologi
	 Liv i havet
	 Se det osynliga – celler och molekyler
	 Vilka alternativ har vi för att åstadkomma ett hållbart samhälle? (pågår till 13:45)
	 Rundvandring: Time Trek (pågår till 13:45)
	 Tradenom (YH), företagsekonomi
	 Tradenom (YH), företagsekonomi
	 Socionom (YH); Estenom (YH)
	 Rundvandring i Novia Henriksgatan
	 Socionom (YH); Estenom (YH)
	 Byggmästare (YH); Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik
	 Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik; Ingenjör (YH), produktionsekonomi
	 Rundvandring och presentation vid Aboa Mare (sjöfart)

