
Kl. 09.30 - 10.00 Kl. 10.15 - 10.45 Kl. 11.00 - 11.30 Kl. 11.45 - 12.15 Kl. 12.30 - 13.00 Kl. 13.15 - 13.45
B1 018 Velkommen som student!

Fellesarrangement for alle
(i) Sykepleie 
(i) Vernepleie – med påfølgende 
omvisning på klinikklab

(f) ”Sykepleie – nå og for 
fremtiden”

Velkommen som student! 
Fellesarrangement for alle

(i) Sykepleie 
(i) Vernepleie – med påfølgende 
omvisning på klinikklab

B1 001 (i) Grunnskolelærerutdanning 
(i) Lektorutdanning (Kl. 9.30 til 10.45)
Omvisning på skolestua og undervisningsverkstedet i etterkant

(i) Studere i utlandet:
Utvekslingsmuligheter

(f) ”Lærerrollen: Hode, hjerte og 
ryggrad”

(i) Grunnskolelærerutdanning 
(i) Lektorutdanning 
(Kl. 12.30 til 13.45) Omvisning på skolestua/undervisningsverkstedet

B1 006 (i) Økonomi og 
administrasjon
(siviløkonom)

(f) ”Hva gjør at en aksje går opp 
eller ned?”

(i) Pedagogikk
(i) Spesialpedagogikk

(f) ”Markedsføring = kreativitet + 
strategi”

(i) Markedsføring og ledelse (i) Økonomi og administrasjon
(siviløkonom)

B1 007 (i) Barnevern (f) ”Hvordan kan digital 
teknologi bidra til et mer 
bærekraftig samfunn?”  
(i) IT og informasjonssystemer

(f) ”Hvordan lykkes som 
student?”

(f) ”Kan styrketrening med lav 
belastning være gunstig for 
styrkeløftere og idrettsprestasjon?”

(i) Idrett 
(i) Frilufsliv

(f) ”Barnevernet som 
arbeidsfelt”

B2 001 (f) ”Matematikk i fyllegangen 
og akskjemarkedet” 
(i) Matematikk 

(i) Naturfag (f) ”Barnehagelærer – mye mer 
enn å passe barn”

(i) Barnehagelærerutdanning (f) ”Vi former fremtiden” 
(i) Byggdesign, ingeniør

B2 003 (i) Ingeniørstudier (f) ”Fornybar energi – bli 
med og forme fremtidens 
energiløsninger”  (i) Fornybar 
energi

(i) Dataingeniør (f) ”Hva er kunstig intelligens?” (f) ”A climate change? A 
sociological perspective on 
climate protest and climate denial”

B2 004 (i) Ernæring (f) ”Tar du kostholdet ditt på 
alvor?”

(i) Religion (i) Samfunnsplanlegging (i) Nordisk språk og litteratur (i) Bioingeniør 

B2 006 (i) Multimedieteknologi og 
-design

(i) Mekatronikk, ingeniør (f) ”Din indre ape – 
Menneskekroppen sett i et 
evolusjonært lys” 

(i) Biologi (f) ”Mange muligheter med 
elektronikk” 
(i) Elektronikk, ingeniør

(i) Ingeniørstudier

B3 001 (f) ”Vi er alle redaktører”   (i) Kommunikasjon (i) Litteratur, film og teater (i) Statsvitenskap (f) ”Hvordan vårt politiske system 
fungerer”

(i) Historie

B3 007 (f) ”Global ulikhet: Hva, 
hvem, hvorfor?”   
(i) Utviklingsstudier

(i) Sosiologi (i) Rettsvitenskap (f) ”Law is all you need” (i) Filosofi (f) ”Sosialt arbeid: Hvorfor bli 
sosionom?”
(i) Sosialt arbeid

B3 008 (i) Barnehagelærerutdanning (i) Folkehelse (i) Fransk, spansk, tysk (i) Oversetting og interkulturell 
kommunikasjon

(i) Engelsk (f) ”Hvorfor har vi to ord for 
oversettelse på norsk?” 

K1 041 (k) Minikonsert med studenter 
på musikk årsstudium 
(i) Musikk, årsstudium

(k) Elektronisk musikk: 
minikonsert og spørsmålsrunde

GU 038 (w) Visuell kunst og formidling

GU 043 (w/i) Samtidsteater: workshop 
og info om studiet

(o) Omvisning studentboligene. 
Møt på Studentsamskipnadens 
stand

(o) Omvisning studentboligene. 
Møt på Studentsamskipnadens 
stand

(o) Omvisning studentboligene. 
Møt på Studentsamskipnadens 
stand

(f ) Forelesning   (i) Informasjonsmøte    (k) Konsert   (o) Omvisning  (w) WorkshopÅpen dag 2020


