KTH bjuder på fika!

Gäller till värde av 40 kronor på KTH Stories. Giltig endast under
Öppet hus 16 mars 2019. Ej tillåtet att ta med fika in i bibliotekshallen.

För- och efternamn:

(krävs för redovisning)

Följ med på rundvandring

Följ oss

Få en känsla för campusmiljön genom att följa med studenter
på rundvandring på campusområdet. Du kommer få se
föreläsningssalar, undervisningsmiljöer, biblioteket och
kårhuset. Samlingsplatsen är utanför KTH Bibliotekets entré
11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30.
Rundvandringen tar cirka 30 minuter.

Du hittar även KTH i våra andra digitala kanaler
– Studentbloggen och såklart Alvas vlogg på Youtube!

Boka in studievägledarsamtal
Vet du inte vad du ska välja för utbildning? Besök studievägledningen och boka ett drop-in-samtal. Kom gärna så
snart som möjligt eftersom tiderna kan ta slut.

Fika med studenter
Ta en fika och mingla med studenter på ett avslappnat sätt
i entréområdet. I vår fikahörna kan du också få reda på
mer om studentlivet och KTH:s andra campusområden.
I programbladet hittar du din fikakupong.

Hitta den utbildning du är
intresserad av
I bibliotekshallen finns studenter på plats från KTH:s
utbildningsprogram. Ställ dina frågor direkt till de som
pluggar här och hitta den utbildning som är rätt för dig.

Missa inget om KTH!
Registrera din mailadress på www.kth.se/oppethus
för att få uppdateringar och senaste nytt om hur det är
att plugga på KTH.

Följ Aleks och Agnes rapportering på
Instagram
Känner du någon som inte kan vara på plats eller vill du
delta online? Ingen fara, våra instagrammare Agnes och
Aleks kommer liverapportera om vad som händer under
dagen. Följ Agnes och Aleks på Instagram @kthstudent
och ställ dina frågor eller tagga oss!

youtube.com/
KTHstudent

kth.se/
studentbloggen

Intresserad av utbildningar inom medicinsk teknik eller
hållbar produktion? Besök gärna KTH under Öppet hus
KTH Flemingsberg 25 mars och Öppet hus KTH Södertälje
26 mars. Du kan anmäla dig på www.kth.se/oppethus.

@KTHstudent

Öppet hus
Lördag den 16 mars 2019

1

Ämnesområde: Arkitektur, samhällsbyggnad och
byggteknik
Arkitektutbildning 300 hp
Byggproduktion 120 hp
Byggteknik och design 180 hp
Fastighet och finans 180 hp
Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling 180 hp
Samhällsbyggnad 300 hp

2

Ämnesområde: Energi och miljö
Energi och miljö 300 hp

3

Ämnesområde: Elektroteknik, teknisk fysik och
tillämpad matematik
Elektroteknik 300 hp
Elektroteknik 180 hp
Teknisk fysik 300 hp

4

5

Ämnesområde: IT och datateknik
Datateknik 300 hp
Datateknik 180 hp Flemingsberg
Datateknik 180 hp Kista
Elektronik och datorteknik 180 hp
Informationsteknik 300 hp
Information and Communication Technology 180 credits
Medieteknik 300 hp
Ämnesområde: Medicinsk teknik
Medicinsk teknik 300 hp
Medicinsk teknik 180 hp

6

Ämnesområde: Maskinteknik, industriell teknik
och ekonomi
Design och produktframtagning 300 hp
Farkostteknik 300 hp
Industriell ekonomi 300 hp
Industriell teknik och hållbarhet 300 hp
Industriell teknik och produktionsunderhåll 180 hp
Maskinteknik 300 hp
Maskinteknik 180 hp

7

Ämnesområde: Materialvetenskap
Materialdesign 300 hp

8

Ämnesområde: Kemi- och bioteknik
Bioteknik 300 hp
Kemiteknik 180 hp
Teknisk kemi 300 hp

9

10

11

Ämnesområde: Teknik och lärande
Civilingenjör och lärare 300 hp
Ämneslärarutbildning med inriktning
mot teknik, årskurs 7-9, 270 hp
Ämnesområde: Öppen ingång och behörighetsgivande
utbildningar
Teknik och ekonomi 180 hp
Tekniskt basår 60 fup
Tekniskt basår, termin 2 30 fup
Öppen ingång 300 hp
Stöd inför och under studierna
Studievägledning
Antagningsinformation
Stöd vid funktionsnedsättning
Bibliotekservice

Hitta rätt på Öppet hus 2019
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Café KTH Stories

Här kan du ta en fika och mingla
med våra studenter

ENTRÉ
Rundvandring

