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Högskolans studerande presenterar sina examensarbeten

Högskolans avgångsstuderande presenterar sina examensarbeten på Högskolan Södra torsdagen
den 4 december, kl. 8.00 – 16.15.
Tjugosju studerande presenterar sina slutarbeten i auditoriet på Högskolan Södra,
Navigationsskolegränd 2, torsdagen den 4 december med start klockan 8.00 fram till 16.15.
Sju studerande från Hospitality Management-programmet berättar om sina examensarbeten. Heidi
Eklund har skrivit om jämställdhet inom Hospitality-industrin, ”En litteraturstudie om det osynliga
glastaket i världens mest jämlika bransch”.
Matilda Råbergh, studerande vid företagsekonomiprogrammet, har gjort sitt arbete om
snabblånemarknaden i Finland, ”Skuldsättningsproblematiken på marknaden för snabblån”.
Anna Moliis, studerande vid sjökaptensprogrammet, har undersökt möjligheter till
passagerarbåtstrafik i Umeå i arbetet ”En övergripande undersökning av förutsättningar för
yrkestrafik på Umeälven”. Sebastian Risberg har tagit reda på hur VTS fungerar, Vessel Traffic
Service, sjötrafikinformation och service till sjötrafiken i hårt trafikerade eller miljökänsliga områden.
Hans arbete har rubriken ”Kommunicera med VTS – svåra situationer kräver enkelt språk”.
Madeleine Hägerlid och Otto Ohlson, också studerande vid sjökaptensprogrammet, har skrivit om
”Båtbygge i Sailing Robot projekt”, som en del av Åland Sailing Robots-projektet.
Se programmet med samtliga presentationer torsdag 4.12 >>
http://www.ha.ax/calendar.con?iPage=224&iLan=1&m=12&y=2014&id=917
För mera information, kontakta
Ronny Eriksson, vicerektor för sjöfakulteten, tfn 040 720 6201, ronny.eriksson@ha.ax
(svarar på frågor om ET, MT och SK)
Sven Schauman, vicerektor för landfakulteten, tfn 537 766, sven.schauman@ha.ax
(svarar på frågor om FE och HM)
Heidi Eklund, studerande, tfn 040 754 6785, heidi.eklund@ha.ax
Matilda Råbergh, studerande, tfn 0400 322 346, matilda.rabergh@ha.ax
Anna Moliis, studerande, tfn 0457 343 8968, anna.moliis@ha.ax
Sebastian Risberg, studerande, tfn 0457 5706 402, sebastian.risberg@ha.ax
Otto Ohlson, studerande, tfn +46 7 3433 5535, otto.ohlson@ha.ax
Mera information om
Åland Sailing Robots-projektet, se http://www.sailingrobots.ax/
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Fakta om
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, se
http://www.ha.ax/text.con?iPage=1038&m=1836 och är sökbara i bibliotekskatalogen bibliotek.ax.
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