
 

 

 

12 februari 2020, 10.00-15.30, SLU Campus Uppsala 

Program 
09.45 Dörrarna till Loftets hörsal öppnas. 

Plats: Loftets hörsal 

10.00 Välkomna. Charlotte Walhed, SLU, och Nina Lindquist, Uppsala 
kommun. 
Plats: Loftets hörsal 

10.10 Mohamad Hassan, ordförande i arbetsmarknadsnämnden, Uppsala 
kommun. 
Plats: Loftets hörsal 

10.30 Studier på universitet och högskola, behörighet och anmälan. Fredrik 
Pettersson, antagningshandläggare, Uppsala universitet. 
Plats: Loftets hörsal 

11.15 Programmet för eftermiddagen och praktisk information. 
Plats: Loftets hörsal 

11.30-14.30 Utbildningsmässa. Fika med en student. Mer information längre ner. 
Plats: Ulls hus, plan 1, nedre entrén 

12.30-14.30 Miniseminarier. Mer information längre ner. 
Plats: Ulls hus, plan 2, sal Q, R, S, T, W 

14.30 Inspirationsföreläsningar. Ehab, student SLU, och Jawid, alumn Uppsala 
universitet, berättar sina historier. 
Plats: Ulls hus, plan 2, sal W 

15.30 Informationsdagen är slut.  



Miniseminarier 
Plats: Ulls hus 

 
Sal Q Sal R Sal S Sal T Sal W 

12.30-
12.50 

Kompletterande 
utbildningar på 
Uppsala 
universitet, och 
information om 
studier på 
forskarnivå 

Tekniskt – 
naturvetenskapligt 
Basår på Uppsala 
universitet 

Information om 
antagning, 
behörighet och 
urval till 
mastersprogram 

Myndigheten 
för Yrkes-
högskolan – 
information om 
yrkeshögskole-
utbildningar 
och hur det 
fungerar 

 

13.00-
13.20 

Tilläggsutbildning 
för utländska 
veterinärer (TU-
VET) på SLU 

Folkhögskolan – 
språkutbildning 
för 
sjukvårdspersonal 

Information om 
antagning, 
behörighet och 
urval till kurser 
och program 

Att studera 
behörighets-
givande kurser 
i svenska på 
Uppsala 
universitet 

Framtidsutsikter 
– vilken 
kompetens 
behövs i 
Uppsala län. 
Region Uppsala 

13.30-
14.50 

Kompletterande 
utbildningar på 
Uppsala 
universitet, och 
information om 
studier på 
forskarnivå 

Naturvetenskaplig 
bastermin på SLU 

Information om 
antagning, 
behörighet och 
urval till 
mastersprogram 

Myndigheten 
för Yrkeshög-
skolan – 
information om 
yrkeshögskole-
utbildningar 
och hur det 
fungerar 

 

14.00-
14.20 

Academicum - 
en bro mellan 
utbildning och 
arbetsliv, 
information om 
bl.a. Korta vägen 

Tekniskt – 
naturvetenskapligt 
Basår på Uppsala 
universitet 

Information om 
antagning, 
behörighet och 
urval till kurser 
och program 

Att studera 
behörighets-
givande kurser 
i svenska på 
Uppsala 
universitet 

Framtidsutsikter 
– vilken 
kompetens 
behövs i 
Uppsala län. 
Region Uppsala 

 

 

Inspirationsföreläsningar 

14.30-15.30 Ehab, student SLU, och Jawid, alumn Uppsala universitet, berättar om sina 
studie- och karriärval. 
Plats: Ulls hus, plan 2, sal W 

 

 

 



Utställare på utbildningsmässan  

Plats: Ulls hus, plan 1, nedre entrén, kl 11.30-14.30 

Vuxenutbildningen i Uppsala, Uppsala kommun 

Uppsala folkhögskola 

Centrala studiestödsnämnden, CSN 

Universitets- och högskolerådet, UHR 

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH 

Uppsala universitet, centrala studievägledningen 

Uppsala universitet, institutionen för nordiska språk 

Uppsala universitet, tekniskt-naturvetenskapligt basår 

Uppsala universitet, kompletterande utbildningar 

Uppsala universitet, lärarutbildningar 

SLU, studievägledare och studenter 

Academicum (korta vägen) 

SIU (Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala) 

Esmeralda - mångfaldsbyrån 

Ingenjörer utan gränser 

 

 

Fika med studenter 

Plats: Ulls hus, plan 1, nedre entrén, kl 11.30-14.30 

Studenter från Uppsala universitet och SLU finns på plats för att svara på frågor och för att 
berätta om hur det är att studera på universitet. 

 

 


