
Studieorienteringsdag 2023 
 

Tirsdag 31. januar: Studentbesøk - Tvedestrand videregående skole  
 

08.20 - 09.05: Presentasjoner i plenum i Kultursalen 
 

Introduksjon: «Dine muligheter videre» 

Utdanningsmuligheter og -valg, utveksling og studentliv, søknad og opptak. 
 

Studentene forteller: «Mitt studiested på 2,5 minutter»  

«Speed-presentasjoner» av studentene fra studiestedene i oversikten under. 

 
09.15 – 09.40: Presentasjoner i klasserom (se romplan) 
 

Studiene ved det enkelte studiested 

Du finner studentene på hvert sitt klasserom, der de forteller mer utfyllende om studiene og 

studentlivet ved sitt studiested, og svarer på spørsmål. 

 

09.50 - 10.15: Presentasjoner i klasserom (se romplan) 
 

Studiene ved det enkelte studiested 

Samme som over. Du velger til sammen to presentasjoner. 

 

10.25 – 10.55: Studentene står på stand i kantina 

Romplan fra kl. 09.40 - 10.40                                      

Universitetet i Agder (UiA) Kultursalen 

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet (NTNU) Øyvind Bjorvatn 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 4013 

Nord universitet (Nord) 4028 

Universitetet i Oslo (UiO) 4064 

Universitetet i Stavanger (UiS) 4067 

Universitetet i Tromsø (UiT) 4072 

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) 4073 

 



Studieretninger som kommer etter lunsj har stand i kantina fra klokka 11.00 - 12.00. 

12.10 – 13.00: Presentasjoner i plenum i Kultursalen 

Studentene forteller: «Mitt studiested på 2-3 minutter»  

«Speed-presentasjoner» av studentene fra studiestedene i oversikten under. 

 

13.10 - 13.35: Presentasjoner i klasserom (se romplan) 

Studiene ved det enkelte studiested 

Du finner studentene på hvert sitt klasserom, der de forteller mer utfyllende om studiene og 

studentlivet ved sitt studiested, og svarer på spørsmål. 

 

13.45 – 14.10 Presentasjoner i klasserom (se romplan) 

Studiene ved det enkelte studiested 

Samme som over. Du velger til sammen to presentasjoner. 

 

14.20 – 15.00: Studentene har stand i kantina 

Romplan fra kl. 13.10 – 14.10                                       

Forsvaret  Kultursalen 

 

Bjorvatten  
Politihøgskolen  Øyvind Bjorvatn 

Fengselsbetjentutdanningen  Møkkalasset 

Folkehøgskolene 4073 

Handelshøyskolen BI  4072  

ANSA  4067 

Ansgar Høgskole  4064 

Høyskolen Kristiania 4054 

Høgskolen i Innlandet 4046 

Høgskolen i Østfold  4049 

NLA Høgskolen 4041 

Fagskolen i Agder 4028 

Pilotutdanningen i Arendal 4024 

Noroff 4023 

Det Teologiske Menighetsfakultet  4019 

Medical studies 4015 

AFS - internasjonal utveksling 4013 

Kragerø Kunstskole 3045 

EduPlanet 2113 
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