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Instruktion: Skapa inlogg till mässan 10 mars,  

12:00-18:00   
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SKAPA INLOGG TILL MÄSSAN   

Du skapar ditt inlogg här: 

https://karlstadsuniversitet.graduateland.com/sv/event/4871   

   

Webbläsare vi rekommenderar: Firefox, Chrome eller Safari   

Steg 1: Klicka på Registrera   

   

  
   

Steg 2: Skapa en profil   

     
Steg 3: Verifiera dig via epost-meddelandet som skickats till din mail.   

   

Steg 4: Logga in på mässan. OBS! Det går endast att logga in på mässan när den är live 

(10 mars, 12-18)   

https://karlstadsuniversitet.graduateland.com/sv/event/4871
https://karlstadsuniversitet.graduateland.com/sv/event/4871
https://karlstadsuniversitet.graduateland.com/sv/event/4871
https://karlstadsuniversitet.graduateland.com/sv/event/4871
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Hur fungerar mässan?  

På mässan finns det program som representeras i montrar. Alla montrar hittas under 

rubriken ”Program”.   

  
  

I montern ”Karlstads universitet” som finns högst upp under fliken ”Program hittar du en 

allmän student-chatt som bemannas av nuvarande studenter. Kanske undrar du hur mycket 

kurslitteratur kostar, eller vad en förening är – då är studentchatten perfekt för dig! I denna 

monter finns även en chatt som bemannas av studie-och karriärvägledare, där är perfekt för 

dig att ställa frågor om din kommande utbildning eller funderingar du har kring program och 

kurser.  

  

Montrar  

I varje monter finns en chatt som bemannas av programledare och nuvarande studenter (i 

nästan alla montrar). I varje monter finns det material som berättar mer om utbildningen och 

vad du kan jobba med när du pluggat färdigt. Flera montrar kommer att ha presentationer 

via zoom som du som besökare kan delta på. Tid och zoom-länk hittar du på mässans 

startsida samt inne i respektive monter.  

  

Live-presentationer  

Under rubriken Live-presentationer finns det inspirationsfilmer. Allt från ” Vad f*n gör en 

ingenjör?” till ”Universitetet 1.0”.  
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Tips till dig som besökare  

  

• Besök så många montrar du kan, finns en uppsjö av spännande utbildningar och 

tillhörande yrken!  

• Chatta och ställ frågor i montrarna du besöker.  

• Se på inspirationsfilmerna under rubriken Live-presentationer.  

• Delta på zoom-presentationer (tid och länk hittar du på mässans startsida samt i 

respektive monter).  

• Anmäl dig för att få hem en snygg tygkasse, detta gör du på mässans startsida under 

mässans öppettider (först till kvar, 200 st).  

  

Och viktigast, ha kul och hoppas vi ses på Karlstads universitet i framtiden! 

  


