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Öppet hus på  
Campus Helsingborg
13 MARS 2019 | UNIVERSITETSPLATSEN 2, HELSINGBORG

Liten utbildningsmässa | kl. 15.00–17.00

Högskoleingenjör | kl. 15.00–15.25 
• Byggteknik – järnvägsteknik
• Byggteknik – väg- och trafikteknik
• Byggteknik med arkitektur
• Datateknik
• Elektroteknik med automationsteknik

Modevetenskap | kl. 15.00–15.25 

”Studera i Helsingborg” | kl. 15.30–15.50

Socionomprogrammet | kl. 16.00–16.25

Strategisk kommunikation | kl. 16.00–16.25
• Strategisk kommunikation
• Strategisk kommunikation  

och digitala medier

Service management | kl. 16.30–16.55
• Logistics 
• Health 
• Retail 
• Tourism and Hotel

www.ch.lu.se
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Gridmönster för placering av bilder och plattor finns endast i A5-format och större.

 Inledning 
 13.00 - 14.00 
 Helsingborg – framtidens turiststad  
 Emma Håkansson | Stora hörsalen

 Turism + innovation = sant. Om innovationers  
 betydelse för turismen  
 Malin Zillinger och Jane Widtfeldt Meged | Stora hörsalen 

 Parallella föredrag 
 14.10 - 14.30 
 Miljövänliga och schyssta varor och  
 transporter - hur blockkedjor påverkar  
 vår konsumtion om fem år 
 Henrik Sternberg | E210

 À la mode. Mode mellan konst, kultur  
 och kommers  
 Ida de Wit Sandström och Hanna Wittrock | E218

 Turismen i Sverige: så gör turister när de  
 väljer attraktion  
 Lena Eskilsson och Maria Månsson | E224 

 Medarbetarna - en bortglömd resurs.  
 Om intern kriskommunikation  
 Mats Heide | E230  
  
 14.50 - 15.10 
 Faktaresistens och sociala medier -  
 vem vill veta vad?  
 John Holmberg Runsten och Ellen Fall | E210

  
 
 

Vad är en värdegrund? - möjligheter och  
begränsningar  
Christer Eldh | E218

De kallar oss ”skäggbarn” - ensamkommande  
flyktingbarn och asylprocessens villkor 
Henrik Loodin | E224

Att dela är det nya äga - värdet av att dela  
platser, transporter och grönytor i staden  
Torleif Bramryd och Michael Johansson | E230 
 
15.20 - 15.40  
Skåningarnas attityder till Danmark:      
Öresundsregionen i motvind  
Jesper Falkheimer och Nils Gustafsson | E210

Den cirkulära ekonomin - vad är det?  
Hervé Corvellec | E218

Personligt ledarskap - vad handlar det  
egentligen om?  
Pavla Kruzela | E224 
  
15.50 - 16.10  
Fanns det bara konsuler? Kritiska perspektiv  
på Helsingborgs historia   
Elisabeth Högdahl och Anja Petersén | E210

Tjänstefel - vad är det?  
Lotti Ryberg-Welander | E218

Dyskalkyli eller naturlig variation? En studie av  
elever med låga prestationer i matematik   
Ingmar Karlsson | E224

Campus Open | 16 föredrag 
om aktuell forskning  
på Campus Helsingborg
FREDAGEN DEN 11 NOVEMBER 13.00-16.15 | UNIVERSITETSPLATSEN 2 | FRITT INTRÄDE

www.ch.lu.se



www.lu.se

Lunds universitet grundades 1666 och har under flera år rankats omkring de 100 bästa universiteten i världen. 
Här finns 47 700 studenter och 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att 
förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Upplev Lunds universitet
Hela universitetet sjuder av verksamhet, upplevelser och 
evenemang på Kulturnatten. Vårt program sträcker sig 
från förmiddagen till sena kvällen. Välkommen!

BESÖK MAX IV-LABORATORIET
I drygt 25 år har forskare från hela världen använt 
och utvecklat anläggningen för att undersöka pro-
ver på molekylär nivå. Välkommen att uppleva ett 
nationellt laboratorium där det osynliga görs synligt. 
Möt medarbetarna på laboratoriet och få en inblick 
i den forskning som bedrivs idag, samtidigt som 
du får information om den nya anläggningen som 
byggs ute på Brunnshögsområdet – med invigning 
sommaren 2016.

Obs! Föranmälan krävs till de guidade rundtu-
rerna inne på labbet, anmäl dig på 
visit@maxlab.lu.se redan idag.
Tid: 12.00–19.00
Plats: Ole Römers väg 1
Arrangör: MAX IV-laboratoriet
Läs mer på maxiv.se

NATURVETARSTRÅKET – INSPIRERANDE 
VETENSKAPSFESTIVAL FÖR HELA FAMILJEN 
Se Fysik & lasershow, Biologishowen och Kemi-
showen, delta i mängder av lekfulla experiment på 
Experimentéra-området, gå på planetarievisning 
och filmvisning, sikta fram fossil i sanden, titta på 
hösthimlen i teleskop, lyssna på populärvetenskap-
liga föreläsningar och besök växthusen i Botaniska 
trädgården. Kända vetenskapsgenier som Einstein, 
Curie, Linné, Brahe och Darwin signerar autografer 
och svarar på frågor om allt mellan himmel och jord. 
Välkommen till Naturvetarstråket!
Tid: 10.30–01.00
Plats: Geocentrum II, Fysicum, Astronomihuset  
(Sölvegatan), Vattenhallen (John Erikssons väg 1) och 
Botaniska trädgården.
Arrangör: Naturvetenskapliga fakulteten
Läs mer på 
naturvetenskap.lu.se/naturvetarstraket

SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM
På Språk- och litteraturcentrum blir det teater – 
engelskastudenter spelar ”Romeo och Julia” – samt 
uppläsningar av författarskolans studenter. Dessut-
om erbjuds olika prova på-stationer: nybörjarlektion 
i latin, gissa engelska dialekter och utmaningar i att 
lära sig och undervisa i svenska som andraspråk eller 
som främmandespråk.
Tid: 17.30–21.00 
Plats: Helgonabacken 12 
Arrangör: SOL, Humanistiska och teologiska fakul-
teterna
Läs mer på sol.lu.se 

VATTENHALLEN SCIENCE CENTER LTH
Vattenhallen fyller fem år och bjuder på överrask-
ningar under hela dagen. Alla shower är kostnadsfria 
och biljetter hämtas i Vattenhallens tält 30 minuter 
innan.

Quantumshow – en resa genom vågor, musik, 
energi, ljus, färg och laserljus.

Kemishow – molekyler finns. Gaser, färger, 
ljus, bränder och explosioner. En hisnande resa i 
kemins underbara värld.

Rigmors musikraket – en interaktiv föreställ-
ning som tar dig med på en resa från minsta atom, 
genom solsystemet och ända till Pluto.

Bajsresan – en interaktiv resa där vi till musik 
följer matens väg genom kroppen.

Planetarievisningar var 20:e minut och gui-
dade turer av utställningar och experimentella akti-
viteter. Gör egna jättesåpbubblor, tillverka ditt eget 
slime eller densitetsrör och prova på 4D-frame.
Tid: 12.00 –20.00
Plats: John Ericssons väg 1 
Arrangör: Vattenhallen Science Center, LTH
Läs mer på vattenhallen.lth.se

LTH STUDIECENTRUM  
– TEKNIK I PRAKTIKEN
Spännande teknikexperiment, demonstrationer och 
prova-på aktiviteter för både barn och vuxna. På 
Studiecentrum kan du bland annat provsitta stu-
denternas racerbil och prata med de som bygger 
och tävlar med den i Formula student, experimentera 
med LTH:s julkalender, lära dig programmera samt 
prova på att rita med robotar. 

Passa även på att lära dig mer om 3D-skrivar-
tekniken – upplev utskrivna gitarrer och medicinska 
hjälpmedel, och se på när de skrivs ut. Professor 
Olaf Diegel från Designvetenskaper berättar mer 
om 3D-skrivartekniken (in english). 
Tid: 12.00–18.00
Plats: LTH Studiecentrum, John Ericssons väg 4
Arrangör: LTH
Läs mer på lth.se

GE ETT BIDRAG  
– DONATIONSKAMPANJEN
Kulturnatten är ett lysande tillfälle att bekanta sig 
med den forskning och utbildning som sker vid 
Lunds universitet.

Du har också möjlighet att besöka någon av 
våra upplevelsecentra och viktiga publika kultur- och 
mötesplatser, som varje dag sprider kunskap och 
glädje bland såväl unga som gamla.

Lunds universitet har ambitionen att fortsätta 
skapa spännande upplevelser, forskning och utbild-
ning i världsklass även i framtiden. Vill du vara med 
och ge ett bidrag till vår resa?

Gå in på donationskampanj.lu.se 
Här kan du läsa mer om vad vi har att erbjuda och få 
information om hur du kan göra skillnad.

För fler evenemang på Lunds 
universitet under Kulturnatten: 
lu.se / kulturnatten2014
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Kultur- och museiverksamheterna
VID LUNDS UNIVERSITET | VÅREN 2017

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett 
av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 42

pärlor, 

nykomponerat, kör, jazz och pop!

www.odeum.lu.se

SKISSERNAS MUSEUM
Lunchkonsert – 10 maj kl 12.15 

Ensemble Scaniensis

Skissernas Night #2 – 19 maj  

missa inte en fullspäckad helkväll på 

museet!

www.skissernasmuseum.se

Program för hela Kulturveckan  
finns på www.lu.se

 000 studenter och 7 400 
medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan 
att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN
Winstrups växter – Guidad tur  

runt i trädgården och utställning  

med bilder på Biskop Peder Winstrups 

kista och de växtlämningar  

som hittats.

www.botan.lu.se

HISTORISKA MUSEET
Utställning – Peder Winstrup  

– historier kring en 1600-talsmumie

Följ med till 1600-talets Lund och lär 

känna Peder Winstrup, en av Europas 

bäst bevarade mumier.

www.historiskamuseet.lu.se

ODEUM
Odeum firar in våren under kultur-

veckan Live i Lundagård. Se Odeums 

ensembler och gästspel från Musik-

högskolan i Malmö i brassbands 

Unik chans att se 
Peder Winstrups mumie
1666 grundade Peder Winstrup Lunds universitet. Onsdag 9 december klockan 10:00–20:00 har du en unik chans att se 
hans välbevarade mumie och fl era spännande föremål från hans kista. Fri entré hela dagen.

Välkommen till Historiska museet i Lund!

www.luhm.lu.se



www.luhm.lu.se

Unik chans att se  
Peder Winstrups mumie
Onsdag 9 december klockan 10:00–20:00 på Historiska museet i Lund. 
Fri entré hela dagen.

Välkommen!

Dagspress, 122×88 mm.

Dagspress, 122×268 mm.

Dagspress, 122×178 mm.

Annons i informationsfolder, 
98×148 mm.

Crafoords 
vetenskapsluncher
Crafoords vetenskapsluncher är en serie föreläsningar 
som lyfter fram forskning som har fått anslag från 
Crafoordska stiftelsen. De arrangeras i samarbete 
med Lunds universitet, Crafoordska stiftelsen och 
Lunds stadsbibliotek.

13 februari: POLITISK ORIENTERING OCH HOT: UPPLEVER 
HÖGERN OCH VÄNSTERN SAMHÄLLSRELATERADE HOT 

Dennis Kahn, forskare vid institutionen för psykologi, 
Samhällsvetenskapliga fakulteten

20 februari: ASTEROIDER – JORDENS BYGGSTENAR
Paula Lindgren, forskare vid geologiska institutionen, 
Naturvetenskapliga fakulteten

27 februari: NÄR DE INRE LJUDEN STÖR – OM TINNITUS, 
HÖRSELNEDSÄTTNING OCH KOGNITIV PRESTATION
Jonas Brännström, forskare vid avdelningen för logopedi, foniatri och 
audiologi, institutionen för kliniska vetenskaper, Medicinska fakulteten

6 mars: ATT LYSSNA TILL SIG SJÄLV
Petter Johansson, forskare vid avdelningen för kognitionsvetenskap,  
Humanistiska och teologiska fakulteterna

13 mars: PROSTATACANCER – SÅ SPRIDS DEN I KROPPEN
Yvonne Ceder, forskare vid avdelningen för translationell 
cancerforskning, Medicinska fakulteten 

20 mars: MILLENNIER AV KONSTNÄRLIGA UTTRYCK: 
HÄLLRISTNINGAR OCH KLIPPINSKRIFTER I GEBEL EL-SILSILA, 
EGYPTEN
Maria Nilsson, forskare vid institutionen för arkeologi och antikens 
historia, Humanistiska och teologiska fakulteterna

27 mars: HAR JAG HAFT ETT EPILEPTISKT ANFALL?
Christine Ekdahl Clementson, forskare vid avdelningen för klinisk 
neurofysiologi samt Lunds Epilepsicentrum, Medicinska fakulteten 

3 april: KÖN, KLIMAT OCH KONSEKVENSER 
Misse Wester, forskare vid avdelningen för riskhantering  
och samhällssäkerhet, LTH
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett 
av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 
medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan 
att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Alla lunchföreläsningar är gratis och öppna för allmänheten.  
De hålls på Lunds stadsbibliotek, Atriumgården, klockan 12.00.

www.lu.se/vetenskapsluncher Crafoordska stiftelsen
GRUNDAD AV HOLGER CRAFOORD 1980

www.lu.se

VÄLKOMNA TILL DEN FJÄRDE OCH SISTA DELEN  
I SEMINARIESERIEN ”LU EXPERIENCE” 

Panelsamtal om 
Konst, kultur och kön
Torsdagen den 27 november arrangeras ett panelsamtal 
om konst, kultur och kön ur olika perspektiv. Panelen 
representerar konst, musik, teater samt kultur i student-
Lund och har lång erfarenhet och stor kunskap i de här 
frågorna. 
Detta blir det sista seminariet i seminarieserien ”The LU Experience” som anordnas 
som en del i ett långsiktigt värdegrundsarbete vid Lunds universitet. 

MEDVERKANDE I PANELEN: 
Freja Hallberg, teaterchef och regissör på Potato potato
Julia Björnberg, Assisterande intendent, Moderna Museet Malmö
Almaz Yebio, universitetslektor i sång, ordförande i nätverket IMPRA-för ett mer 
jämställt musikliv
Mette Sjölin, doktorand i engelsk litteratur med lång erfarenhet av kulturverksamhet 
inom studentlivet i Lund
Moderator: Andreas Ekström, journalist och författare

Arrangör: Ledningsgruppen för lika villkor vid Lunds universitet
Var: LUX, Helgonavägen 3, Lokal C126
När: Torsdagen den 27 november, klockan 14–15.30

Fika bjuds efteråt

För mer information om LU Experience kontakta:
Anna K Ekwall, koordinator för arbetet med LU Experience
Tel: 046-222 19 36
E-post: Anna.Kristensson_Ekwall@med.lu.se

Bär den med stolthet
Visa din tillhörighet med universitetets officiella väskor, 
kläder och andra produkter !

Du hittar vårt sortiment på shop.lu.se och i våra  
två butiker i Lund: Sandgatan 2 ( AF-borgen ) 
och Tunavägen 39 A ( Sparta ).

Välkommen!
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Musae nonsedi 
imus faccia vitatio 
di beates
LORE IS RE QUAM ACERORRUM EXPEROVIT

Net rem. Namusam hil mi, nemostoris re sedis nus, nis magnis sus ea eaturia 

vent eritis modit et qui nos ea qui to dolo dellum estorro doloreptum rest, 

sam dipsum reiciae moluptatur ad ut estem fugiate in ratem. Lore is re quam 

acerorrum experovit vera andiatent lamenis audae. Itae poriaere, cus.

Sus ne cusant raeculp arciend ignati siti dolorior alitaero imos et liqui 

aceproritium harunt peritaque ipsam exeres id enis reicimp orepre ni verum, 

unt ut quis ressim il et volo blant hilia parcillum idiorpori doluptati derspereic 

temquid es aut odi consed qui as quam nat optatiur, sit excerum dolestem 

rerum net rehenda nderorias est, quo consect atquae natibusam ex essequi-

bus sunto blates mos dus et lit odis minverum.

www.uu.se 
www.lu.se

Musae imus faccia vitatio 
di beates auda
BIBETUR, CUM A QUIASPE PERUM QUAM DOLUPTATEM LANDI RE 

EARUM, VOLUPTUS

Doluptis dipsum, sererci tatur? Tumet, tet harum esequisitius que Ihillesciae 

volorro officiae vit faciusam, suscit ullorepudit lacero et, culpa dioraes repta 

coritae vit illaut quas voluptas niminti aspiscil int dolupita dis dist. 

Runt quam nulliae alit voluptatquis modi amus seque as incitis rescil 

mossinto eiur, sunt eosam, corehendi omnis ea consedi genimperum faciamus 

doloris inctatio. 

Aceaquae am, sequas sum rerci sit quunt ea sam ipitibus aut venis rat 

quodi ra voluptas explabore non pellut ut apella vel earum re veruntiam, 

nitatio id maio molum essinciis ute con et qui se nemodi tenimint, occus, 

sundus ex est endebisquis eum aliquia ducidendant.

• Lis num con nectia nimusdam, 
liquates cum alitatate 

• delibus qui aut alitatur

• autate cuptae landianis omnis 

• am, rerspistiis aut 
rehendenecum 

• sed que experna tiorituptam 

• eos ducimint iunt qui 

• ommo beriti am earum 
estrumq 

• volupti aut plique onsequi

• init magnis rendel 

• berferibusIque dolorum voloris 

• daectorro picatcum 
nonsequam  miliqui ra inus

Dagspress, 122×178 mm. Dagspress, 122×178 mm.

Dagspress, 122×178 mm.

mhm.lu.se

Musae panis nonsedi imus sed 
faccia vitatio di beates
Net rem. Namusam hil mi, nemostoris re sedis nus, nis magnis sus ea eaturia 

vent eritis modit et qui nos ea qui to dolo dellum estorro doloreptum rest, 

sam dipsum reiciae moluptatur ad ut estem fugiate in ratem.

Sus ne cusant raeculp arciend ignati siti dolorior alitaero imos et liqui 

aceproritium harunt peritaque ipsam exeres id enis reicimp orepre ni verum, 

unt ut quis ressim il et volo blant hilia parcillum idiorpori doluptati derspereic 

temquid es aut odi consed qui as quam nat optatiur, sit excerum dolestem 

rerum net rehenda nderorias est, quo consect atquae natibusam. 



naturvetenskap.lu.se

Musae panis nonsedi 
imus sed faccia vitatio
Net rem. Namusam hil mi, nemostoris re sedis nus, 
nis magnis sus ea eaturia vent eritis modit et qui nos 
ea qui to dolo dellum estorro doloreptum rest, sam 
dipsum reiciae moluptatur ad ut estem fugiate.

Sus ne cusant raeculp arciend ignati siti dolorior 
alitaero imos et liqui aceproritium harunt peritaque 
ipsam exeres id enis reicimp orepre ni verum, unt ut 
quis ressim il et volo blant hilia parcillum idiorpori 
doluptati derspereic temquid es aut odi consed qui as 
quam nat optatiur, sit excerum dolestem rerum net 
rehenda nderorias est, quo consect atquae natibusam. 
At atescium si ducil modis dem. 

Nos dollorem aditis nist, atur, santur, officabo. 
Ehendig enditatempos esci que eicimusapit latur?

Dagspress, 80×88 mm.

Dagspress, 90×250 mm.

Cogitanti mihi 
saepe numero
TINIMIL EICIIS EVENT EST LAM INIS EATUR, 

VENDI VOLUPTUR, OMNIA DEST.

Esequat faccum sequo illest optio te lia nullaut est ium etum 
ne eaqui dolende nienissimin cullo earumen dicidis vidella 
borios a molectem re sit alis arum eos sin consenis iur.

Fici ut parum es susamusa ellabore omni conet ute essum 
ad maxim fuga. Nam acia dolo maio omnis est minvendebis 
quia voluptatquis enderna tectatius, ea ab ipidebit accum 
estiis invelectat.

Cullo earumen dicidis kl 00.00

www.lu.se


