13:00

13.30

14.00

MB503

MB505

MB416

Program eller fristående kurs? Bygg
din egen unika examen!

Vill du bli lärare?

Nytt program: Kulturanalys med
inriktning hållbar utveckling

Studenter och studie- och
karriärvägledare berättar olika vägar till
examen.
Fem studietips för nya studenter

Studenterna Jens och Mattias berättar
om hur det är att plugga till lärare.

Maria Vallström, lektor informerar om vårt
nya kandidatprogram

Studenter berättar

Religion, sexualitet
och identitet i filmen 300

Studieverkstan informerar om vilken
hjälp som finns på högskolan
Personalvetarprogrammet och
Socionomprogrammet

Journaliststudent informerar och
svarar på frågor om hur det är att
studera på högskolan

Prova-på-föreläsning med Lena Roos,
professor i religionsvetenskap.
Textanalys: praktisk övning

14.30

Studenter berättar
Utbytesstudier- hur funkar det?

Prova-på-seminarium med Lina Nyroos,
lektor i svenska.
Polisutbildningen vid Södertörns högskola

15.00

Internationella handläggare informerar
och svarar på frågor
IT, medier och design

Martin Bergqvist, utvecklingschef på
polisutbildningen informerar
Turismprogrammet

Mimmi och Saga, studenter på
programmet informerar och svarar på
frågor om livet som student.
Entreprenörskap Innovation och
marknad

Göran Andersson, ämnessamordnare för
Turismvetenskap informerar om Kandidatoch magisterprogram i Turismvetenskap.
Hur påverkas ungdomarnas
utbildningsresultat av deras
fritidsaktiviteter?

15.30

16.00

16.30

Tommy Larsson Segerlind, lektor i
företagsekonomi och Hafsa, student,
informerar och svarar på frågor om
programmet.
Logistik och ekonomi,
kandidatprogram
Pejvak Oghazi, professor i
företagsekonomi informerar och svarar
på frågor om programmet
Spelprogrammet och Medieteknik
Studenter berättar om sina program och
svarar på frågor om livet som student.

17.00

Medievetarprogrammet och
studentliv
Studenter berättar och svarar på frågor
om sina utbildningar

17.30

18.00

Prova-på-föreläsning med Alireza Behtoui,
professor i sociologi.
Program eller fristående kurs? Bygg
din egen unika examen!
Studenter och studie- och
karriärvägledare om olika vägar till
examen.
Nytt program: Kulturanalys med
inriktning hållbar utveckling
Maria Vallström, lektor informerar om
vårt nya kandidatprogram
Entreprenörskap
Inspirationsföreläsning med Aron
Podavka från Drivhuset

Europaprogrammet och IMERInternationell migration och etniska
relationer.

Utveckling och internationellt
samarbete samt Miljö och
utveckling

Petra Garberding, docent i Etnologi och
studenterna Tom och Hanna berättar
och svarar på frågor om utbildningen
Internationella ekonomprogrammet

Studenter inom miljövetenskap
berättar och svarar på frågor.

Studenterna Alma och Karolina
informerar och svarar på frågor om
programmet

Studentföreningen Södertörns Förenade
Ekonomer berättar om vad studentlivet
innebär på Södertörns högskola.

Att studera estetik
Åsa Arketeg, lektor och ämnessamordnare
informerar om estetikprogrammet och dess
möjligheter
Polisutbildningen vid Södertörns högskola
Martin Bergqvist, utvecklingschef på
polisutbildningen informerar om programmet
Nytt program: Kandidatprogram i Liberal
Arts
Anders Burman, professor i idéhistoria
informerar om programmet, dess upplägg och
drivkrafterna bakom.
Drivhusets verksamhet
Joakim Magnusson, affärsutvecklare
informerar om Drivhusets verksamhet

SÖFRE

Öppet hus 13 mars 2019
Guidade turer pågår hela dagen med start varje hel- och halvtimma från aulafoajén.
Informationsstationer med representanter från flera av högskolans utbildningar finns på plats mellan 13 - 19.
I MC4 och ME2 finns inspelningsstudios där studenter från Medieteknik, IT och journalistik visar upp projekt.
Rekryteringsmyndigheten informerar om antagning och prövning till polisutbildningen.
Studentkåren, TUG och SÖFRE, Södertörns högskolas största studentförening finns också på plats.

