KOE KAMPUS.
Tervetuloa LUT-yliopiston ja Saimaan ammatti
korkeakoulun yhteiseen korkeakoulupäivään
Skinnarilan kampukselle.

Tarjolla on päivän aikana 17 erilaista mielenkiintoista tutustumiskohdetta, joissa pääset esimerkiksi ratkomaan pulmia,
rakentamaan tuulivoimalan, tekemään mehujään, kokeilemaan
hoitotyötä ja testaamaan kuntoasi.
Ohjenuoranasi päivään toimii kampuspassi, joka johdattaa sinut
kiinnostaville kierroksille tutustumaan yliopiston ja ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan.
Palauta leimattu passisi päivän päätteeksi ammattikorkeakoulun Olohuoneeseen tai yliopiston pääaulan messualueelle
(infopiste). Vähintään kolmella leimalla saat mukaasi pienen
yllätyksen!

OHJELMA
9:30–10:15

Tervetuloa LUT-yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun kampukselle – yleisinfo ja ohjeet
päivään.

10:30–15:00 Tutustu koulutukseen yliopiston ja
ammattikorkeakoulun rasteilla
HAKUINFOT OPISKELIJOILLE – Saimaa-Sali
11:00
haku ammattikorkeakouluun
11:30
haku yliopistoon
13:00
haku yliopistoon
13:30
haku ammattikorkeakouluun
12:00–13:00 Opoinfo – Opiskelijavalinnat nyt ja
tulevaisuudessa (Saimaa-Sali)
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KAMPUSPASSISI

GO WITH SCIENCE.
Ohjelma LUT-yliopistossa
Lähdöt rasteille klo 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 ja 14.00 yliopiston pääaulan
messualueelta. Kierrosten kesto: noin 45 minuuttia. Varaa paikkasi haluamillesi kierroksille
koulutusohjelmien ständeiltä.
1. Tutustu käytännön mekaniikkaan ja J. Hyneman Center -protopajaan
Konetekniikan rastilla pääset tutustumaan Myytinmurtajista tunnetun, LUTin kunniatohtori
Jamie Hynemanin tukemaan protopajaan. Samalla ratkaistaan käytännössä mekaniikan pulmia.
2. Kuinka toimii ydinvoimalaitos?
Osaisitko rakentaa ydinvoimalan? Energiatekniikan rastilla pääset kokeilemaan tätä palapelin
muodossa. Opit samalla ydinvoimalaitoksen pääkomponentit ja niiden tehtävät.
3. Opiskelijaprojekti: konenäköohjattu portaalirobotti
Sähkötekniikassa opiskelu on paljon muutakin kuin luentoja. Erilaisilla projektikursseilla pääset
toteuttamaan omia ja ryhmän visioita. Rastilla tutustut yhteen projektityöhön sekä sähkötekniikan
opetukseen ja tutkimukseen LUTissa.
4. Kestävä yhdyskunta
Ympäristötekniikka ratkoo ihmiskunnan suuria haasteita, kuten ilmastonmuutosta, edistämällä
kestäviä kulutus- ja tuotantotapoja. Rastilla pääset ratkomaan näitä haasteita rakentamalla kestävä
yhdyskunta -palapeliä.
5. Maailman parhaaksi: Rakenna tuulivoimala
Tarvitsemme yhteistyötä ilmastonmuutoksen taklaamiseen! Rastilla kuulet, miten LUTissa tekniikan
eri aloilla ratkaistaan ympäristöhaasteita. Rakennat ryhmätyönä tuulivoimalan, ja kisaat siitä,
minkä tiimin voimala tuottaa sähköä tehokkaimmin.
6. Erota, puhdista ja hyödynnä kaikki!
Mistä saadaan metallit uusiin älylaitteiden akkuihin ja näyttöihin? Entäpä voisiko jätevedet puhdistaa
ja kierrättää juotavaksi? Kuinka hyödynnämme myös jätevirrat? Kemiantekniikan rastilla tutustut
erotustekniikan saloihin ja pääset lopuksi tekemään itsellesi herkullisen mehujään kemian keinoin.
7. Miten tulevaisuuden haasteita ratkaistaan matematiikan ja fysiikan keinoin?
Miten robotit saadaan näkemään pimeässä ja mitä ne näkevät? Voiko juna kulkea ilmassa? Miten
ultranopealla laserilla voi selvittää Alzheimerin taudin syntymekanismia? Miten valon taipuminen ja
3-ulotteinen kuva liittyvät toisiinsa? Laskennallisen tekniikan rastilla tutustut tulevaisuuden ratkaisuihin.
8. Ideoista bisnesmalleiksi
Mistä hyvät bisnesideat syntyvät? Mistä yritystoiminnan suunnittelu aloitetaan?
Mistä tekijöistä muodostuu menestyvä bisnesmalli?
Kauppatieteiden rastilla pääset testaamaan luovuuttasi ja kykyäsi rakentaa uusia liiketoimintamalleja.
9. Sorsatehdas Oy
Miten yritys toimii ja kuinka se saadaan toimimaan entistä tehokkaammin? Miten tuotantoa ja
materiaalivirtoja ohjataan tai rakennetaan menestyviä yritysverkostoja? Haluatko olla tulevaisuuden
liiketoiminnan haasteiden ratkaisija? Tule osaksi Sorsatehdasta, ja tutustu tuotantotalouteen!
10. Tietotekniikkaa, yritysyhteistyötä ja luovuuden vapauttamista
Tule kokemaan opiskelun yritysyhteistyö omakätisesti tulevaisuuden tietotekniikka- & virtuaalitodelli
suusrastillemme! Pääset kokemaan miten kehitetään sujuvampaa käyttäjäkokemusta sekä kuinka
sovelluksia kuten kännykkäappeja ylipäänsä rakennetaan. Jos pelinteon kansainvälinen miljardibisnes
kiinnostaa, tule kurkistamaan pelimoottorin konepellin alle tietotekniikan rastille.
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KÄYTÄNNÖNLÄHEISTÄ
KOULUTUSTA VIIDELLÄ ERI ALALLA
Ohjelma Saimaan ammattikorkeakoulussa
Lähde liikkeelle Olohuoneesta.
Saimaan ammattikorkeakoulun Olohuone sijaitsee ensimmäisen kerroksen aulassa pääovien
luona. Olohuoneesta lähdetään rasteille ja se on myös paikka, jossa voit hengähtää. Paikalla on
myös Saimaan amk:n opiskelijoita, joilta voit kysellä oikeasta opiskeluarjesta.
Rasteille pääset tutustumaan opiskeluun Saimaan ammattikorkeakoulussa. Lähdöt rasteille
olohuoneesta klo 10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 ja 14.15.
1. Robotikkaa, 3D-tulostusta ja työkoneen ajosimulaattori
Insinöörien rastilla näet läpileikkauksen rakennustekniikan, konetekniikan ja mechanical
engineering –koulutuksen opinnoista: tarjolla robotiikkaa, 3D-tulostusta ja –mallinnusta,
työkonesimulaattori, Minecraft-pelin sovellus ja erilaisia kilpailuja.
2. Pykäliä vai somekampanjoita?
Tradenomilla on mistä valita: yritysjuridiikkaa, laskentatoimea, markkinointia, ohjelmointia
vai kansainvälistä businesta? Mikä liiketalouden suuntautumisvaihtoehto on sinulle oikea?
Tule testaamaan paikan päälle!
3. Tuntuuko pulssi? Miksi vauva itkee?
Haluatko hoitotyön asiantuntijaksi? Sairaanhoidon, ensihoidon ja terveydenhoidon rastilla
pääset tutustumaan hoitotyön opiskeluun ja kokeilemaan toimenpiteiden tekoa käytännössä.
4. Apua ja tukea arkeen
Sosionomit ovat sosiaalityön asiantuntijoita, jotka kulkevat mukana ihmisten arjessa.
Tule kokeilemaan, millaista sosionomien arki on!
5. Selkä suoraksi!
Tule testaamaan, missä kunnossa kroppasi on! Fysioterapian rastilla tutustut oman kehosi
kuntoon ja saat vastauksen myös siihen, kuinka monta tuntia fysioterapiaopiskelijoiden viikosta
kuluu jumppasalilla.
6. Luo oma smoothie
Hotelli- ja ravintola-alan rastilla pääset valmistamaan herkulliset smoothiet ja kuulet,
millaisiin työpaikkoihin restonomit sijoittuvat – niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
7. Kynä käteen ja piirtämään
Kuvataiteilijat voivat erikoistua maalaukseen, valokuvaukseen, grafiikkaan, kuvanveistoon ja
korutaiteeseen. Tervetuloa tutustumaan ja kokeilemaan, kuinka kynä pysyy kädessäsi!
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