Pressmeddelande 2018-09-07

Plugga på Lunds och Umeå universitet i Ludvika
Höstterminen har börjat och allt fler väljer att studera på distans. I
landet studerar omkring 89.000 via distans. På Ludvika och
Smedjebackens HögskoleCentrum hos Samarkand2015 är i dagsläget
närmare 270 inskrivna på olika utbildningar.
HögskoleCentrum är beläget på Fredsgatan 27, intill Kasttjärnsparken i Ludvika. Där
finns flera små studierum och en större föreläsningssal som används för webbsända
lektioner och föreläsningar. I en cafeteria intill finns kylskåp och mikro där
studenterna kan förvara och värma medhavd mat eller köpa färdigrätter, kaffe och
godis.
-

Vi erbjuder fina lokaler och bra teknisk utrustning som gör det lättare för alla
att studera. Till exempel om man har småbarn där hemma så erbjuder vi en
lugn plats att studera, berättar Janna Johansson Periera, samordnare för
Högskolecentrum.

-

Hos oss kan du låna ett arbetsrum utrustat med dator, webbkamera och
headset. Vi har även tysta rum och rum avsatta för grupparbeten. I alla våra
lokaler finns bra internetuppkoppling, gratis, fortsätter Janna.

Till HögskoleCentrum kommer inte bara de som studerar på distans. Även många
från Smedjebacken och Ludvika med omnejd som tycker att det är lite långt att åka
till sin högskola eller universitet för att plugga eller kanske för att skriva en tenta kan
komma och göra den hos Högskolecentrum istället.
-

Just möjligheten att skriva tentamen hos oss är något jag vill trycka lite extra
på. Hundratals tentor skrivs hos oss varje år, men vi har möjlighet att hantera
fler, så om någon i trakten vill slippa åka många mil bara för att skriva en
tenta är det bara att höra av sig till oss i god tid så berättar vi hur det går till,
förklarar Janna Johansson Periera.
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