Velkommen til Åpen dag ved
NMBU 7. mars 2019
Campus Ås

Program Åpen dag
Fra kl. 8.30: Registrering, Bioteknologibygget
Kl. 9.30:
Velkommen til NMBU! Felles informasjon om NMBU og
programmet for dagen, Aastveits Aud, BT1A07
Kl. 10:15 – 11:00 og kl. 11:15 – 12:00 Informasjon om studiene
Bli kjent med våre bachelor- og 5-årige masterprogram. Studenter og studieveiledere
fra våre fakulteter presenterer de ulike studiene. Det blir holdt to like presentasjoner
etter hverandre.
Bygg/rom

Studier

Bioteknologibygningen
– Biblioteket

Bioteknologi (bachelor)
Kjemi (bachelor)
Kjemi og bioteknologi (master)
Matvitenskap og ernæring (bachelor)

Bioteknologibygningen
–BT3A16
– Rossings sal, 3.etg.

Plantevitenskap (bachelor/sivilagronom)
Husdyrvitenskap (bachelor/sivilagronom)
Biologi (bachelor)

TF-bygget
– TF1-102

Anvendt robotikk (siv.ing.)
Byggeteknikk og arktektur (siv.ing.)
Datavitenskap (siv.ing.)
Energi og miljøfysikk (bachelor)
Geomatikk-kart,satelitter og 3D- modellering (bachelor)
Geomatikk-kart,satelitter og 3D-modellering (siv.ing.)
Industriell økonomi (siv.ing.)
Maskin, prosess-og produktutvikling (siv.ing.)
Miljøfysikk og fornybar energi (siv.ing.)
Vann og miljøteknikk (siv.ing.)
Lektorutdanning i realfag (master)

Urbygningen
– U203, 2. etg.

Økologi og naturforvaltning (bachelor)
Skogfag (bachelor)
Fornybar energi (bachelor)
Miljø- og naturressurser (bachelor)
Ettårig grunnstudium

Urbygningen
– U122, 1. etg.

International Environment and Development Studies (bachelor)

Tårnbygningen
– T434, 4. etg.

Landskapsarkitektur (master)
Landskapsingeniør (bachelor)
By- og regionplanlegging (master)
Eiendomsfag (master)

Tårnbygningen
– Kinosalen TU101
(underetasje)

Økonomi og administrasjon (bachelor)
Samfunnsøkonomi (bachelor)
Entreprenørskap og innovasjon (master)

2-årige masterstudier:
Vil du vite mer om 2-årige masterstudier? Spør studieveiledere på stands i
Bioteknologibygningen.

Stands i foajeen i bioteknologibygningen:
Informasjon om alle studieprogrammene vil du også finne på stands i foajeen i
Bioteknologibygningen mellom kl. 9:00 og 14:30. Her vil studieveiledere og
studenter kunne svare deg på spørsmål om studier, opptak, utveksling,
studentboliger, idrett og om hvordan det er å være student.

Veterinær- og dyrepleierstudiet NMBU
Omvisning i de nye veterinærbyggene på
Campus Ås. NB! Egen påmelding.

For de som også vil besøke
Campus Adamstuen vil det bli satt opp
buss fra Campus Ås kl. 11:30 fra Smia.
Buss fra Adamstuen tilbake til Ås kl.
15.30.
Se eget program for Campus
Adamstuen

Foredrag i Urbygningen

Foredrag i Urbygningen

Tid/Rom:

Foredragsholder:

Tittel:

Tid/Rom:

Foredragsholder:

Tittel:

Kl. 12.15
Rom: U120

Dosent
Kathrine Strøm,
Institutt for
landskapsarkitektur,
Fakultet for
landskap og
samfunn
LANDSAM

Likheten mellom dataspill og yrkeslivet som
byplanlegger eller landskapsarkitekt?
Design av gater, torg, parker, skolegårder og
idrettsanlegg har stor påvirkning på livet til
folk som bruker områdene. Dataspillet Cities
Skylines simulerer en virkelig by, og viser med
skatteinntekt, smilefjes og surefjes hvordan
livskvaliteten til innbyggeren blir påvirket av
hva som finnes av tilbud i nærmiljøet.

kl. 12.15
Rom: U215

Universitetslektor
Thore Larsgård,
Handelshøyskolen
HH

Økonomi + klima = sant?
Verdenssamfunnet står overfor mange
og alvorlige utfordringer. Klima, kunstig
intelligens og fattigdom er bare noen av
disse. Hvordan kan bedrifter best bidra til
å håndtere disse utfordringene og samtidig
tjene penger?

kl. 12.40
Rom: U215

Kl. 12.40
Rom: U120

Førsteamanuensis
Kristian Hovde
Liland
Fakultet for
realfag og teknologi
REALTEK

Hva kan datavitenskapen bidra med?
Datavitenskap ved NMBU er en døråpner
til jobber i mange fagfelt. Vi tar en titt på
maskinlæring, dyplæring og big data, og viser
eksempler på aktuelle fordypninger innen
blant annet robotikk og automasjon, fysikk,
og geomatikk.

Førsteamanuensis
Jonathan Coleman
Fakultet for
miljøvitenskap og
naturforvaltning
MINA

Hvordan man kan fikse ødelagte
naturområder?
Menneskelige aktiviteter påvirker i dag all
natur på kloden. Hvordan kan vi reversere
noen av de negative påvirkningene? Her får
du et lite innblikk i forskning som handler om
hvordan man kan gjenskape et fungerende
økosystem.

kl. 12.15
Rom: U203

Stipendiat
Ingrid Marie
Håkenåsen
Fakultet for
biovitenskap
BIOVIT

Kan grisen spise grantrær?
Her på NMBU utvikler vi framtidas fôr for
husdyr. En bærekraftig husdyrproduksjon
krever at vi utnytter de ressursene som ikke
kan benyttes som menneskemat. Her kan du
få vite litt mer om hvordan skogen kan bli en
slik ressurs.

Kl. 12.40
Rom: U203

Førsteamanuensis
Kathrine Frey Frøslie
Fakultet for
kjemi, bioteknologi
og matvitenskap
KBM

Rett og vrangt om vaksiner
Vaksinering gjør at stadig flere kan forvente
å leve et langt liv. Vaksinering har blitt så
effektivt at mange har glemt hvor farlige de
smittsomme sykdommene faktisk var, og
velger å ikke vaksinere seg. Hva må til for
at de smittsomme sykdommene skal holdes
under kontroll? Dette har Kathrine heklet og
strikket.

Kart over NMBU, som viser vei til:
1

Ås Gård

Bioteknologibygningen: Registrering, felles informasjon, stands
og studieorientering

2 Urbygningen (bygning med Ur): Studieorientering og foredrag
3 Tårnbygningen (bygning med grønt tårn): Studieorientering
4 TF-bygget: Studieorientering
Til Ås Gård

Omvisninger husdyr- og planteforskning:
Det er egen påmelding til disse omvisningene.
Oppmøte i Bioteknologibygget kl.13.15
Forutsetningen for deltagelse er at du ikke har
vært i utlandet de siste 48 timene før besøket.

P
Byggesone NMBU
ferdig 2020

Omvisninger på Campus Ås:

2

Mellom kl. 11:15 og 14:30 får du mulighet til å
bli med på guidede turer på campus.
Oppmøte ved registrering/infopunkt i
Bioteknologibygningen.
Erfarne studenter vil guide dere – benytt
sjansen til å spørre om alt du lurer på.

1
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Buss

Buss

4
Buss

Buss

P
Gangvei til Urbygningen og Tårnbygningen
fra Bioteknologibygningen

nmbu.no

Kontakt oss: Telefon 67 23 00 00
Besøk oss: Campus Ås, Universitetstunet 3, 1433 Ås

banebryter.no

