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Studerande från yrkesgymnasiet besöker högskolan
Studerande som går sista året på Ålands yrkesgymnasium besöker Högskolan på Åland och får
information om högskolestudier och högskolans utbildningar, besöka högskolans simulatorer och
tillfälle att ställa frågor till lärare och studerande på högskolan.
För tredje året i rad har högskolan bjudit in alla som läser sista året på Ålands yrkesgymnasium till en
”högskoleeftermiddag”. Tanken med studiebesöket är att ge de åländska gymnasiestuderandena
information om högskolans utbildningar, samt en möjlighet att se lokalerna och ställa frågor till
studiehandledare, lärare och högskolestuderande.
Gårdagens tillfälle lockade ca 80 studerande från yrkesgymnasiet, ungefär hälften besökte Högskolan
Norra och hälften Högskolan Södra.
Besök inleddes med information om högskolan, utbildningarna och högskolestudier i största
allmänhet. Efteråt var det rundvandring på högskolan, där de studerande fick besöka olika stationer
runt om på högskolan för att se programmens lokaler, prata med lärare och nuvarande studerande.
Närvårdarstuderande besökte sjukskötarprogrammets metodrum och får prova på att lyssna på
simulatordockans hjärtljud i stetoskop. Lektor Erika Boman undrar hur de tycker att dockans andning
låter, och ler när studerande hoppar till då dockan börjar hosta. Efteråt får studerande ställa frågor
till Erika och till Greta Antman, som studerar på sjukskötarprogrammet.
Andra stationer på Högskolan Norra är automationslabbet, maskinrumssimulatorn, it‐labbet och
”robotrummet” där arbete med projektet Åland Sailing Robot pågår.
För mera information, kontakta
Sven Schauman, vicerektor, +358 (0)18 537 766, sven.schauman@ha.ax
Kristina Svedmark, studiehandledare, +358 (0)18 537 705, kristina.svedmark@ha.ax

Högskolan Norra hade besök av studerande från utbildningarna i byggteknik, fordons‐ och transportteknik,
el‐ och datateknik, verkstads‐ och produktionsteknik, sjöfart, närvårdare och samhälleliga och sociala
sektorn. Och Högskolan Södra hade besök av studerande från utbildningarna i företagsekonomi, frisör,
hotell och restaurang, media och kommunikation och sjöfart.
Högskolan på Åland har sju utbildningsprogram. På Högskolan Norra finns utbildningsprogrammen för
elektroteknik, maskinteknik, it och sjukskötarprogrammet. På Högskolan Södra finns
utbildningsprogrammen för företagsekonomi, Hospitality Management och sjöfart/sjökapten.
Under 2013 antogs 144 nya studerande till Högskolan på Åland, 50 % eller 73 av dem har en examen från
en åländskt gymnasieskola.
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