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God Jul från CLL! 

 
Åbo Akademis öppna universitet 

 
Det är i år 10 år sedan  nätkurser började 
produceras och erbjudas i större skala vid 
ÅA:s öppna universitet. 

 

 
 
 

Öppna universitetets kurskatalog 
Anmälningar till vårens kurser fr.o.m. 27.11.2010 

 

 

Bekanta dig med Novias 
kursutbud! 

 
Surfa in på Noviaenhetens webb- 
sidor och bekanta dig med vårt 

aktuella utbud av specialiseringsutbildningar och kurser på 
yrkeshögskolenivå. 

 
Diplomingenjörskurser på distans 

 
Om du är intresserad av teknik, kemi, energi- 
och miljöfrågor kanske du vill prova på diplom- 
ingenjörsstudier i kemiteknik? Du kan fortfa- 
rande hoppa på Öppna universitetets "DI-linje", 
med ett totalt kursutbud på 65 sp! Läs mera >> 

 

Välkommen till CLLsius! 
 
Fortbildningscentralerna vid Åbo 
Akademi i Åbo och Vasa har 
tillsammans med Yrkeshögskolan 
Novias fortbildning förenat sina 
styrkor och sin kompetens och utgör 
numera den nya organisationen 
Centret för livslångt lärande vid Åbo 
Akademi och Yrkeshögskolan Novia. 
I vardagligt bruk är namnet för långt 
och krångligt, så vi brukar kalla oss 
kort och gott CLL. Därav kommer sig 
den något nyskapande stavningen av 
namnet på vårt nya gemensamma 
nyhetsbrev CLLsius. Som namnet 
antyder vill vi med nyhetsbrevet 
hjälpa våra läsare att hålla koll på 
varmt och kallt inom vuxenutbildning 
och livslångt lärande. 

 
CLLsius ersätter vår tidigare tryckta 
kundtidning Lärlust. Ett elektroniskt 
nyhetsbrev ger inte samma känsla 
som en tidning du kan hålla i din 
hand men är mer flexibelt och kan 
också motiveras med ekologiska 
argument. 
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Behörighetsgivande 
utbildning i fysik 

 
Du har ännu möjlighet att 
bygga på dina fysikstudier 
till 60 sp för lärarbehörighet 
på andra stadiet! I mars 
inleds den första kursen på 

ämnesnivå - ifall du redan avlagt grundstudierna helt eller 
delvis är detta en unik chans för dig att komplettera och 
uppnå fulla 60 sp fysik på distans. Studierna avläggs via 
nätet, via närstudieträffar i Vasa resp. Helsingfors samt 
tutorträffar. Läs mera >> 

Som tidigare kund får du nu vårt 
första nyhetsbrev och härefter 
ungefär en gång i månaden. Vi vill 
önska dig varmt välkommen som 
läsare och hoppas att du trivs i vårt 
sällskap! Om du av någon anledning 
inte vill ha nyhetsbrevet i 
fortsättningen kan du enkelt 
avbeställa under länken nere på 
sidan. 

 
Peter Siegfrids, redaktör 

 
WBL - en ny rekryteringskanal till universitetet? 

 
Lära i arbetet eller WBL (Work Based Learning) är en gemensam 
benämning för utbildningar och studieprogram som förenar 
universitet och arbetsliv med målsättningen att erbjuda studerande 
nya möjligheter till inlärning på arbetsplatsen.  Läs mera >> 

 
 
 

 
Julklappsbekymmer? 

 
Prenumerera på Tidskriften Skärgård 
- en present som räcker hela året! 
Fyra innehållsrika temanummer för 
endast 35 euro. Beställ via nätet 

 

 
 
 
 
 
 

Se mailet som Websida Tipsa en vän    Avbeställ nyhetsbrevet 

 
Adressuppgifterna är tagna från Öppna universitetets anmälningsdatabas 

 

 
 

 


