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Pressmeddelande
Mariehamn, 1 december 2015

Presentation av examensarbeten vid Högskolan på Åland
Högskolans avgångsstuderande presenterar sina examensarbeten i Högskolan Södra,
Navigationsskolegränd 2, torsdagen den 3 december och fredagen den 4 december.
Fjorton studerande från utbildningsprogrammen företagsekonomi, Hospitality Management och
informationsteknik presenterar sina slutarbeten i auditoriet i Högskolan Södra, torsdagen den 3 december kl.
915 och femton studerande från utbildningsprogrammet sjöfart (sjökapten) presenterar sina examensarbeten
fredagen den 4 december kl. 912. Exempel på presentatörer/presentationer är:
Natalie Josefsson
, studerande på ITprogrammet, har skrivit sitt slutarbete om Utveckling av webbplats för
Ålands guider r.f.
Mattias Nyberg 
på utbildningsprogrammet företagsekonomi presenterar sitt examensarbete Skidtunnel på
Åland  En investeringskalkyl.
Från utbildningsprogrammet Hospitality Management kommer bl.a. 
Therese Bergholm
att berätta om sitt
examensarbete Receptionslösa hotell och 
Simon Dahlström
om sitt Alkohol och hälsa.
På fredagen är det sjökaptensprogrammet som presenterar sina examensarbeten. Då talas bl.a. om Ett decennium
av sjöbefälsstuderande. En uppföljningsstudie av examensåren 20002010. De som skrivit och presenterar det är
Emelie Goetzinger
tillsammans med 
Viktor Karlsson Mantel
. 
Marcus Nordberg
och 
Jonathan Ekholms
slutarbete handlar om SARsamarbetsplan för Rederiaktiebolaget Eckerös passagerarfartyg.
Se hela programmet för 
examenspresentationerna 3 december
och 
presentationerna 4 december
.

För mera information kontakta
Sven Schauman
, vicerektor för landfakulteten, tfn 537 766, sven.schauman@ha.ax
Ronny Eriksson
, vicerektor för sjöfakulteten, tfn 040 720 6201, ronny.eriksson@ha.ax
Epostadresser till studerande: fornamn.efternamn@ha.ax

Fakta
Högskolan på Åland, 
www.ha.ax
, har sju utbildningsprogram; elektroteknik (ET), företagsekonomi (FE), Hospitality Management (HM),
informationsteknik (IT), maskinteknik (MT), sjöfart (SK, sjökapten) och vård (VA, sjukskötare).
I samtliga utbildningsprogram ingår ett examensarbete där den studerande ska visa att hen kan tillämpa kunskaper och arbetsmetoder
inom sitt yrkesområde. Avgångsstuderande vid Högskolan på Åland presenterar sina examensarbeten vid seminarier i maj och december
varje år. Seminarierna är öppna för allmänheten.
Godkända examensarbeten publiceras i fulltext på 
högskolans webbplats
och är sökbara i bibliotekskatalogen på 
bibliotek.ax
.
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