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Högskolans avgångsstuderande presenterar sina examensarbeten

Högskolans avgångsstuderande presenterar sina examensarbeten på Alandica Kultur & Kongress
onsdagen den 14 maj och på Högskolan Norra fredagen den 16 maj.

Tolv studerande från utbildningsprogrammen elektroteknik (ET) och maskinteknik (MT) presenterar
sina slutarbeten i auditoriet på Alandica Kultur & Kongress onsdagen den 14 maj med start kl. 9.00.
Bland annat berättar blivande elingenjörerna Simon Bengtz och Oskar Hellstrand (ET) om sin
ombyggda elbil under rubriken ”Åland som elbilssamhälle och ombyggnad till elbil”. Simon och Oskar
har på uppdrag av Paf konverterat en gammal VW hippiebuss till en elbil. Paf kommer att använda
bilen i reklamsyfte.
Se Simon och Oskar berätta om projektet på YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=Qogz9LZZubg
Sammanlagt sexton studerande på utbildningsprogrammen för företagsekonomi (FE) och
informationsteknik (IT) presenterar sina slutarbeten i auditoriet på Högskolan Norra, Neptunigatan
17, fredagen den 16 maj med start kl. 9.00.
Mia Grönlund, studerande på företagsekonomi, har gjort sitt examensarbete om ”Business
Intelligence (BI) på Åland – kartläggning och beskrivning av BI hos fem åländska organisationer inom
tjänstesektorn”.
Mia har tagit reda på hur organisationer löser hanteringen av ständigt växande informationsmängder
via BI. Hon har gjort en fallstudie av fem organisationer inom tjänstesektorn på Åland - samtliga med
erfarenhet av olika BI-verktyg. Mia konstaterar att nyttan med BI är att organisationerna upplever att
de får rätt information i rätt tid så att de kan fatta bättre och mer kvalitativa beslut.
IT-studerande Kenny Eriksson har från grunden byggt ett ”Web Interface Storage System”, ett
portabelt lagersystem, för ett åländskt företag. Med kostnadsfria verktyg byggs ett flexibelt och
intuitivt system upp där användaren kan låna och följa upp olika artiklar.
Se presentationsprogrammen för onsdag 14.5 och fredag 16.5 >>
(http://www.ha.ax/files/presentationer_vt2014.pdf)
För mera information, kontakta
Simon Bengtz, studerande (ET), tfn 0457 343 3053, simon.bengtz@ha.ax
Oskar Hellström, studerande (ET), oskar.hellstrom@ha.ax
Mia Grönlund, studerande (FE), tfn 0457 313 5562, mia.gronlund@ha.ax
Kenny Eriksson, studerande (IT), tfn 0457 344 7445, kenny.eriksson@ha.ax
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Ronny Eriksson, vicerektor för sjöfakulteten, tfn 040 720 6201, ronny.eriksson@ha.ax
(svarar på frågor om ET och MT)
Sven Schauman, vicerektor för landfakulteten, tfn 537 766, sven.schauman@ha.ax
(svarar på frågor om FE och IT)
Fakta om
Högskolan på Åland, www.ha.ax, har sju utbildningsprogram; elektroteknik, företagsekonomi, Hospitality
Management, informationsteknik, maskinteknik, sjöfart (sjökapten) och vård (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, se
http://www.ha.ax/text.con?iPage=1038&m=1836 och är sökbara i bibliotekskatalogen bibliotek.ax.
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