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AGENDA

§ Kort presentation om LTU
§ Distansutbildning vid LTU
§ Studiestart (innan CoVid-19)
§ Studiestart (hösten 2019)

§ Tid för frågor och diskussion



9,5 tim.

Polcirkeln

3,5 tim.

Luleå tekniska universitet 

Stockholm

Åre



LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET



LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET



VÅRA STUDENTER PÅ GRUNDNIVÅ

Civilingenjör 
(♀26%, ♂74%)

35%

Hälsovetenskap 
(♀82%, ♂18%)

14%

Högskoleingenjör 
(♀13%, ♂87%)

6%

Lärare   
(♀78%, ♂22%)

13%

Musik, media, teater 
(♀42%, ♂58%)

6%

Samhällsvetenskap 
(♀53%, ♂47%)

19%

Övrig teknisk utb 
(♀28%, ♂72%)

7%

(Andel kvinnor ♀, andel män ♂)



DISTANSUTBILDNING

2338 (Helårsstudenter 2019) 

22 
Distansanpassade 

programutbildningar





DISTANSTEKNIK



EXEMPEL ZOOM

§ Februari 2019 – 3438 Zoom möten med 28 880 
deltagare ->1 576 059 mötesminuter

§ April 2019 – 16 580 Zoom möten med 157 788 deltagare 
-> 8 604 322 mötesminuter



Studiestart



NOLLEPERIODEN
CAMPUS/DISTANS

§ Välkommen till LTU (rektor, prorektor, studentkårerna)
§ Information från de olika verksamheterna (biblioteket, 

studenthälsan, ServicePoint m.m)
§ Aktiviteter arrangerade av studentkårerna på de olika 

campusorterna



Studiestart



STUDIESTART PÅ DISTANS

“Cirka en vecka innnan registreringsdatum nedan kommer
du som är antagen till programmet att få ett mail med länk
till ett formulär. Om du vill påbörja utbildningen fyller du i
formuläret senast datum och tid enligt nedan.”

§ Programspecifik information via LTU:s webb



INTRODUKTION DISTANS (EXEMPEL)
Onsdag 26 aug Torsdag 27 aug Fredag 28 aug

08.15-09.45 LTU:s digitala verktyg
(Canvas/Zoom)

(XX)

Presentation av lärarna & 
forskningen inom ämnet

(Lärarkollegiet)
10.15-11.45 Presentation HLV

(Huvudutbildningsledare)
Framgång i distansstudier
(Programråd/Studenter)

Kursintroduktion
(XX)

LUNCH
13.00-14.30 Information 

AT-programmet
(Utbildningsledare)

Framgång i distansstudier
(fortsättning)

Kursintroduktion
(fortsättning)

14.45-16.15 Info om distansstudier
(Utbildningsledare)



STUDIESTART HT2019 …..
§ Rektors besked: ”Vi 

förbereder olika
framtidsscenarier”

§ 31 maj > beslut om 
digital/fysisk studiestart
till hösten

§ Inspelningar produceras i
förebyggande syfte



Digital rundvandring:
https://www.ltu.se/edu/bli-student/Digital-rundvandring-1.197569

Programspecifik info: 
https://www.ltu.se/edu/nystudent/infoprogram
Studenter anlitas och arbetar aktivt med sociala medier I ett försök
att minska den sociala distanseringen.

https://www.ltu.se/edu/bli-student/Digital-rundvandring-1.197569
https://www.ltu.se/edu/nystudent/infoprogram



