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10.30-
10.50 

Hur kan 
matematiken 
förändra världen? 
Om kärlek till ett 
ämne.  
 
Linköpings universitet 

Språkförståelse 
mellan grannspråk: 
spanska och franska 
 
Stockholms universitet  

För vägledare: 
Nytt i antagningen 
 
Studera.nu | 
Antagning.se 

Jobba inom reklam 
och PR? Tio tips från 
coachen!  
 
DIK 
 

Allt kommer bli bra 
– Q&A med 
studenter från Umeå 
universitet 
 
Umeå universitet  

 
Öppna dörren till 
något nytt och bli en 
del av något stort  
 
Uppsala universitet  

Bli du på Göteborgs 
universitet 
 
Göteborgs universitet 

Jobbchanser & lön 
 
Saco – din partner i 
studievalet 

Från tö till snö – 
Studera vid Luleå 
tekniska universitet 
 
Luleå tekniska 
universitet 

Utbildningar inom 
idrott, fysisk aktivitet 
och hälsa (se appen 
för detaljerad rubrik) 
 
Gymnastik- och 
idrottshögskolan 

 
Study technology 
 
Your Study Advisor 

Livet som au pair  
i USA 
 
Cultural Care Au Pair 

Plugga utomlands! 
 
Study Abroad 

11.00-
11.20 

Civilekonom –  
ett yrke med många 
valmöjligheter  
 
Linköpings universitet 

Möt framtiden – bli 
förskollärare 
 
Stockholms universitet 

Plugga till 
kiropraktor 
 
Skandinaviska 
Kiropraktor-
högskolan 

Naturvetenskap vid 
Göteborgs 
universitet  
 
Göteborgs universitet 

Språkkurser, college 
och universitet, 
volontärresor och 
arbete utomlands 
 
Avista 

CHALMERS – 31 
kreativa och 
tekniska 
utbildningar  
 
Chalmers tekniska 
högskola 

Fråga oss om 
juristprogrammet  
 
Uppsala Universitet 

Är du redo för en 
större uppgift? 
 
Polismyndigheten 

Så är det att bo och 
studera i 
studentstaden Lund  
 
Lunds universitet 

Utbildningar inom 
idrott, fysisk aktivitet 
och hälsa (se appen 
för detaljerad rubrik) 
 
Gymnastik- och 
idrottshögskolan 

 
Study sport & fitness  
 
Your Study Advisor 

Studera på college i 
Kalifornien 
 
Blueberry College 
och Universitet 

Läkar-, tandläkar- & 
veterinärstudier 
utomlands och 
PreMed-kurser 
 
EduPlanet 

11.30-
11.50 

 
Möt civilingenjörs-
studenter som 
utvecklar framtiden 
 
 
Linköpings universitet 

Naturvetenskap vid 
Stockholms 
universitet 
 
Stockholms universitet 

Att plugga business 
på college i 
Barcelona, London 
och New York  
 
EduPlanet 

Bli internationell 
kock eller konditor! 
 
SEG - Swiss 
Education Group 

Kommunikation och 
PR: en topprankad 
utbildning – ett 
spännande arbetsliv 
 
Mittuniversitet  

LTH – en plats för 
drömmar och 
upptäckter 
  
LTH | Lunds tekniska 
högskola 

Juridik och ekonomi 
på Handels-
högskolan  
 
Göteborgs universitet 

Ett smart studieval – 
steg för steg 
 
Saco – din partner i 
studievalet 

Volontärresor i 
Afrika, Asien & 
Sydamerika  
 
GoXplore 

Utbildningar inom 
idrott, fysisk aktivitet 
och hälsa (se appen 
för detaljerad rubrik) 
 
Gymnastik- och 
idrottshögskolan 

Study game 
development 
 
Your Study Advisor 

Utlandsstudier  
i fem steg 
 
Utlandsstudier.se 
 

Hur hamnade jag 
här? Möt studenter 
från sjuksköterske- 
och röntgen-
sjuksköterske-
programmet 
 
Uppsala universitet  

12.00-
12.20 

Designa din egen 
utbildning – läs 
fristående kurser 
 
Linköpings universitet 

Ekonomi - ett ämne, 
flera möjligheter 
 
Stockholms universitet 

Plugga till 
Biomedicinsk 
analytiker: Sveriges 
viktigaste jobb. 
 
Uppsala universitet 

 
Varför data scientist 
är framtidens yrke  
 
Handelshögskolan 
vid Umeå universitet 
 

7 skäl att studera på 
Mittuniversitetet 
 
Mittuniversitet 

Att bli arkitekt 
 
Sveriges Arkitekter 

Människan i fokus – 
jobba som socionom 
 
Akademiker-
förbundet SSR 

Studenternas guide 
till KTH  
 
KTH – Kungliga 
Tekniska Högskolan 

Vill du bli jurist  
eller advokat? 
 
Jusek 
 

Plugga språk i 
Japan eller 
Sydkorea  
 
Blueberry Språkresor 

Study film & writing  
 
Your Study Advisor 

Torrens University – 
Studera i Australien 
  
STUDIN  

 
Lärare – varför det? 
 
Uppsala Universitet 

12.30-
12.50 

Vad kan du? Hur lär 
du dig att lära och 
förstå dig på 
världen? 
 
Linköpings universitet 

Läs rätt – Läs juridik 
 
Stockholms universitet 
 

Musikstudier på 
college i London, 
Dublin, Berlin, LA 
och Sydney  
 
EduPlanet 

Biomedicin-
programmet –  
en bred medicinsk 
utbildning 
 
Uppsala universitet 

Civilingenjör i 
industriell ekonomi 
 
Uppsala universitet 

Kreativt skapande 

av film, reklam och 

musik i en ny värld  

Högskolan Dalarna 

Vi öppnar vägar – 
ända till Mars 
 
Luleå tekniska 
universitet 

Vässa din 
studieteknik 
 
Saco – din partner i 
studievalet 
 

Jobba & res i 
Australien, Japan, 
Nya Zeeland eller 
Kanada  
 
GoXplore  

Utbildningar inom 
idrott, fysisk aktivitet 
och hälsa (se appen 
för detaljerad rubrik) 
 
Gymnastik- och 
idrottshögskolan 

Study design & 
fashion 
 
Your Study Advisor 

Gastronomisk karriär 
– ett val som leder 
till jobb, ett val som 
ger dig möjligheter 
 
Umeå universitet 

Regents University – 
Studera på ett 
klassiskt brittiskt 
universitet i hjärtat 
av London 
 
STUDIN 

13.00-
13.20 

Roligt studentliv och 
en säker framtid! 
 
 
Linköpings universitet 

Möt framtiden – bli 
lärare 
 
Stockholms universitet 

Din internationella 
karriär börjar här! 
 
SEG - Swiss 
Education Group 

För vägledare: 
Konst- och 
kulturutbildningar 
 
Nyckelviksskolan + 
Stenebysskolan 

CHALMERS – 31 
kreativa och 
tekniska 
utbildningar  
 
Chalmers tekniska 
högskola  

Study in China 

Vart ska du bo? 
 
Hyresgästföreningen  
region Stockholm 

Ingenjör – jag? 
 
Sveriges Ingenjörer 

Öppna dörren till 
något nytt och bli en 
del av något stort 
  
Uppsala universitet 

Psykolog - ett yrke 
med stor spännvidd 
 
Sveriges 
Psykologförbund 

Study music & audio  
 
Your Study Advisor 

Åk på språkresa och 
upplev världen!  
 
Blueberry Språkresor 

Vancouver Film 
School – Praktiska 
yrkesutbildningar 
inom film, TV och 
game design och 3D 
animation 
 
STUDIN 

13.30-
13.50 

Civilingenjör 
industriell ekonomi – 
är det möjligt att 
göra affärer av 
teknik? 
 
Linköpings universitet 

Hollywoodfysik 
Stockholms universitet 

Fysioterapeut som 
yrke och profession 
 
Fysioterapeuterna 

 
Study in Taiwan – 
introduction of a 
great chance to 
explore  
 
Taipei Mission in 
Sweden  

Allt kommer bli bra 
– Q&A med 
studenter från Umeå 
universitet 
 
Umeå universitet  

Bli ekonom –  
en interaktiv resa 
mot framtiden 
 
Handelshögskolan 
vid Umeå universitet 

Livet som 

ingenjörsstudent i 

Uppsala  

 

Uppsala universitet 

Din framtid i 
Försvarsmakten 
 
Försvarsmakten 

Så är det att bo och 
studera i student-
staden Lund 
 
Lunds universitet  
(ej fredag) 

Vad vill du göra med 
livet? 
Biologi, bioteknik, 
bioinformatik och 
miljövetenskap 
 
Uppsala universitet  

Study business & 
management  
 
Your Study Advisor 

Studera på college  
i USA   
 
Blueberry College 
och Universitet 

Studera utomlands 
på universitet, 
college & 
yrkeshögskolor i 
hela världen 
 
STUDIN 

Vägen till makten – 
jobba som 
samhällsvetare 
 
Akademikerförbundet 
SSR (endast fredag) 

14.00-
14.20 

Ta dig ut i världen – 
Ta världen hem till 
dig! 
 
Linköpings universitet 

العربية اللغة ,日本語,   

汉语, 한국어”  

(Lättläst: arabiska, 
japanska, kinesiska, 
koreanska) 
 
Stockholms universitet 

Hälsovetare – yrket 
för dig som brinner 
för att utveckla 
människors hälsa 
 
SRAT 

Utbildningar inom 
ekonomi, juridik, 
samhälle och turism 
 
Mittuniversitet 

Bli framtidens 
problemlösare –  
läs till civilingenjör 
 
Mittuniversitet 

Plugga ekonomi och 
vad händer sen? 
 
Civilekonomerna 

Studera utomlands – 
avgiftsfritt och med 
stipendium 
 
Studera.nu |  
Studera utomlands  

Hur funkar 
studentlivet? 
 
Saco studentråd 

Lärare formar 
framtiden! 
 
Lärarnas riksförbund 

Sjuksköterska & 
röntgen- 
sjuksköterska –  
yrken med 
valmöjligheter! 
 
Region Stockholm 

Study medicine & 
veterinary  
 
Your Study Advisor 

Studera på college & 
universitet över hela 
världen 
 
Blueberry College 
och Universitet 

Få en inblick i 
advokatbranschen –
jobba som 
juniorassistent hos 
oss! 
 
Mannheimer 
Swartling 
advokatbyrå 

14.30- 
14.50 

Värdet av att  
göra militär 
grundutbildning 
 
(ej torsdag) 
 
Försvarsmakten 

Att studera vid 
Stockholms 
universitet 
 
Stockholms universitet 

Kandidatprogram i 
pedagogik och 
folkhälsovetenskap 
 
Stockholms 
universitet 
(ej torsdag) 

Vad gör en tolk? 
Och hur arbetar en 
översättare? 
 
Stockholms 
universitet 

Tips och råd inför 
studievalet 
 
Studera.nu | 
Antagning.se 

 
Study in the UK  

       


