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KLART DU SKA
PLUGGA I UPPSALA!

V

AD DU ÄN VILL BLI och

vad du än vill göra med ditt liv borde du
börja vid Uppsala universitet. Det är en sanning som skulle kunna
uttalats för 543 år sedan och som fortfarande är sann. Under
århundraden har Uppsala universitets rykte spritts över världen och idag
rankas vi stadigt bland de 100 bästa i världen. Vi erbjuder våra studenter
förstklassig utbildning med forskningsanknytning och möjligheter till att
studera utomlands genom våra utbytesprogram med andra toppuniversitet i hela världen. Inget annat lärosäte i Sverige kan öppna lika många
dörrar för dig som vårt. Inget annat universitet kan erbjuda ett lika rikt
utbud av kunskap och kurser.
Men att studera är inte bara framtid, det är också att vara här och
nu. I Uppsala finns studentnationerna där du kan spela teater, engagera
dig i en idrottsförening, driva restaurang eller bara njuta av musik och
klubbliv. Är du intresserad av studiebevakande frågor kan du engagera
dig i någon av universitetets sex studentkårer. På Gotland i Visby är det
studentkåren Rindi som är mötesplatsen för alla engagerade studenter.
Vilken stad du än studerar i finns massor att göra!
När du valt att komma till Uppsala universitet och blivit antagen till
den utbildning du sökt behöver du hitta en bostad. Det är bra att börja
leta tidigt, men även om det är hård konkurrens om boenden brukar det
ordna sig ganska snart.
Både i Visby och i Uppsala är det nära till allt. På cykel kan du lätt ta
dig från din bostad till institutionen, till centrum och ut i naturen. Och är
du i Uppsala och vill uppleva en annan puls är det bara 30 minuter med
snabbtåget till Stockholm.
När du avslutat dina studier och har tagit examen är du redo för nya
utmaningar. Vill du kan du lätt hålla kontakten med universitetet. Genom
vårt alumnnätverk hjälper vi tusentals tidigare Uppsalastudenter i hela
världen att hålla sig uppdaterade om vad som händer inom universitetet
och i forskningens framkant. Att bli student vid Uppsala universitet är
nämligen inte bara att välja utbildning – det är ett val för livet.

KONTAKTA OSS

www.uu.se
studentservice@uu.se
Telefonväxeln: 018-471 00 00
Studentservice: 018-471 47 10
@uppsala.universitet
@uppsalauniversity

EVA ÅKESSON,
REKTOR
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VÄGEN TILL EXAMEN
Förutom yrkesexamen som du når genom att fullfölja ett
yrkesprogram, är det ingen skillnad på en examen som
består av fristående kurser och en examen som bygger
på ett program. Det som skiljer dem åt är vägen dit.
VAD SKA JAG VÄLJA?

Vad är bäst för mig – vilken väg ska jag välja?
Vilket som är lättast att bli antagen till, program eller fristående kurs, kan variera mellan
olika utbildningar och även mellan olika terminer. Om du är osäker på om du kommer att
bli antagen kan det därför vara en god idé att
söka till både program och fristående kurser.
PROGRAM

Ett program består av flera i förväg valda
kurser som leder fram till en examen. Gillar
du klasskänslan passar programformen bra
eftersom du oftast läser ihop med samma
kursare under större delen av studietiden.
En del program innehåller kurser eller moment som man inte har tillgång till via fristående
kurser, till exempel olika praktikkurser. Program
som startar på grundnivå omfattar 3–5,5 år
(kandidatprogram omfattar 3 år och det
längsta yrkesprogrammet är 6 år).
För att vara behörig till program på avancerad
nivå krävs att du har en grundexamen om minst
180 hp. De avancerade programmen omfattar
1 eller 2 år (magister- eller masterprogram).
4

... ELLER KURS?

Alla utbildningar vid universitetet, även programmen, består av olika kurser. Kurserna är
utbildningens byggstenar. Istället för att följa
ett färdigt utbildningsprogram kan du bygga
ihop din examen genom att läsa flera fristående
kurser. Då skapar du din egen unika kombination efter personligt tycke och smak. Du kan
läsa kurserna i vilken ordning du vill och ofta
läsa på deltid, kvällstid eller distans. Förutom
kurser på hösten och våren finns det även
ett antal sommarkurser. Det finns dock vissa
utbildningar som du inte kan läsa via fristående kurser, till exempel de som leder till
en yrkesexamen.
Du börjar med en grundkurs i något ämne
och kan sedan söka vidare till en fortsättningskurs inom samma område eller välja en ny
grundkurs.
För att få behörighet till kurser på avancerad
nivå krävs avklarade kurser på minst 120 hp
på grundnivå.

JOBBA

För att dryga ut studiekassan väljer en del
att jobba extra under studierna. Väljer du
att jobba och plugga samtidigt är det viktigt
att planera din tid så du hinner med. När du
är färdig med din utbildning är du mer attraktiv på arbetsmarknaden och kanske kan du
äntligen söka ditt drömjobb.
EXAMEN

När du har pluggat i minst tre år, antingen
kurser eller ett program, kan du få ett bevis
på dina studier, ett så kallat examensbevis.
En examen kan signalera slutet på dina studier
eller vara en viktig byggsten till fortsatta
studier och senare även forskarutbildning.
FORSKA

Uppsala universitet är rankat som ett av de
100 bästa universiteten i världen. Här tar vi
forskning på allvar. Att bli forskare inom ditt
ämne kan vara ett sätt att bidra till nya
kunskaper och en bättre värld.
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SÅ FUNGERAR STUDIER
Stigen är inte alltid rak och ibland har den många förgreningar.
Universitetets vägledare hjälper dig att hitta rätt när du funderar
kring studier och karriär. Vilken väg väljer du?

SÖK PÅ ANTAGNING.SE

Oavsett om du läser fristående kurser
eller på program, så är det på antagning.se
som du söker in till universitetet.
LÄS EN GRUNDKURS

LÄS ETT GRUNDPROGRAM

Har du inte studerat tidigare vid
universitet eller högskola så läser du så
kallade grundkurser. En grundkurs är det
första steget på din universitetskarriär.

Programmen kan vara inriktade
mot vissa yrken eller specialiserade
inom vissa ämnen eller områden.

FORTSÄTTNINGSKURSER

Efter att ha läst en grundkurs kan
du läsa fler fristående kurser eller söka
ett program. Har du klarat en grundkurs är
du nu behörig att söka fortsättningskurser
inom det område du redan studerat.
EXAMEN

Grattis! Efter cirka tre års studier, via kurser eller
ett program, kan du ta ut en examen på grundnivå.

JOBBA

STUDERA MERA

FORSKA

Nu kan du söka ditt drömjobb.
Vill du plugga mer kan du läsa en
kurs vid sidan av ditt jobb.

När du har tagit en examen på grundnivå kan du söka till kurser och program på
avancerad nivå. Därefter kan du gå vidare
med forskarutbildning om du vill forska.

Efter forskarutbildningen
kan du äntligen forska inom
ditt ämnesområde.

Tveka inte att ta kontakt med våra vägledare och diskutera dina vägval på
uu.se/vagledning

STUDER A VID UPPSALA UNIVERSITET – 2021/2022

5

VÄRLDEN UTANFÖR
UPPSALA UNIVERSITET
MÅNGA UTBILDNINGSPROGRAM
erbjuder möjligheten att göra fältstudier,
praktik och examensarbete utomlands.
Uppsala universitet har en ledande ställning
i Sverige och världen vad gäller internationellt
samarbete.
I STUDENTSTÄDERNA Uppsala
och Visby ryms kulturer från hela världen.
Många studenter och forskare från andra
länder kommer hit för att plugga och arbeta
hos oss. Du har goda chanser att studera tillsammans med människor från hela världen
och bygga upp ett internationellt kontaktnät
i dina studier och på studentnationerna.
VÄLJER DU ATT STUDERA utomlands kan
du ibland få studiemedel från CSN. Du kan
också söka stipendier för att förstärka dina
finanser. Din utlandsvistelse ingår i de flesta
fall i din ordinarie studietid. Försök att vara
väl förberedd om du bestämmer dig för att
studera utomlands. Ett bra sätt är att läsa
tidigare studenters reserapporter från den
plats du tänker studera på. Kombinera nytta
med nöje och ta tillvara på chansen att läsa
något utvecklande, engagera dig i lokalt
studentliv och se en ny plats på jorden.
VÅRA DUKTIGA STUDIEVÄGLEDARE
kan hjälpa dig att planera dina studier vid
Uppsala universitet. Du kan få allt från någon
vecka utomlands till ett helt år på utbyte.
Möjligheterna att nå världen är många.
VID SIDAN AV det akademiska värdet av att
studera utomlands ger en längre utlandsvistelse
också unika möjligheter att utveckla färdigheter som språklig kompetens, internationell
kommunikation och problemlösningsförmåga.
Dessa är exempel på personliga färdigheter
som ofta värderas högt av arbetsgivare.

Uppsala universitet
har studentutbyten
med fler än

400

andra universitet
i världen.
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I DE HÄR LÄNDERNA FINNS UNIVERSITET SOM
UPPSALA UNIVERSITET HAR STUDENTUTBYTEN MED

22

264

of Groningen
åkte bland annat 22 studenter från Uppsala
universitet till för att studera. Groningen
lockar studenter från fler olika studieprogram.

DE TRE POPULÄRASTE LÄNDERNA som

TILL NATIONAL UNIVERSITY
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totalt 264 studenter från Uppsala universitet
valde att åka till under 2019–2020 var:
Australien (62), Storbritanninen (77) och
USA (81).

819
UNDER 2019–2020 VALDE 819

studenter
från Uppsala universitet att studera utomlands.
Universitetet tog under samma period emot
1231 utbytesstudenter.

7

Universitetshuset är den stora samlingsplatsen
för alla nya studenter under välkomstveckorna.
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VÅRA PROGRAM
Uppsala universitet erbjuder drygt 100 program som du kan läsa direkt
efter gymnasiet. Bläddra bland våra program och hitta din drömutbildning!
BIOLOGI, FYSIK, GEOVETENSKAP & KEMI 		

10 –12

Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi
Kandidatprogram i fysik
Kandidatprogram i geovetenskap
Kandidatprogram i kemi
Tekniskt-naturvetenskapligt basår
Teknisk-naturvetenskaplig bastermin 20 veckor
INGENJÖR, TEKNIK, DATA, IT & MATEMATIK

Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap
Kandidatprogram i musikvetenskap
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation
SAMHÄLLE, POLITIK & JURIDIK 			

13–20

Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik
Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i industriell utveckling
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik
Kandidatprogram i datavetenskap
Kandidatprogram i matematik
Kandidatprogram i speldesign
Kandidatprogram i speldesign och grafik
Kandidatprogram i speldesign och programmering
Kandidatprogram i speldesign och projektledning
Kandidatprogram i systemvetenskap

Juristprogrammet
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier
Kandidatprogram i samhällsplanering
		 – miljö, resurser och globalisering
Politices kandidatprogram
Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning
Samhällsplaneringsprogrammet
Samhällsvetarprogrammet
EKONOMI, FÖRETAGANDE & LEDARSKAP 		

21–25

Apotekarprogrammet
Biomedicinprogrammet
Biomedicinska analytikerprogrammet
Dietistprogrammet
Fysioterapeutprogrammet
Kostvetarprogram
Logopedprogrammet
Läkarprogrammet
Receptarieprogrammet
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet
KULTUR, HISTORIA & FILOSOFI 			

UNDERVISNING, LÄRANDE & PEDAGOGIK 		

Byggnadsantikvarieprogrammet
Föremålsantikvarieprogrammet
Historikerprogrammet
Humanioraprogrammet
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia
Kandidatprogram i arkeologi och osteologi
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36–37

Förskollärarprogrammet
Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6
Ämneslärarprogrammet med inriktning
		 mot arbete i gymnasieskolan
39–41

Beteendevetenskapligt kandidatprogram
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor
Psykologprogrammet
Religionsvetarprogrammet
Sociologiprogrammet
Socionomprogrammet
Teologprogrammet
SPRÅK, KOMMUNIKATION & MEDIA 			

26–30

34–35

Ekonomie kandidatprogram
Kandidatprogram i digital affärsutveckling
Kandidatprogram i företagsekonomi
Kandidatprogram i ledarskap – kvalitet – förbättring

MÄNNISKORS BETEENDE, ETIK & RELIGION 		
HÄLSA, VÅRD & LÄKEMEDEL 			

31–33

42–43

Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap
		 och journalistik
Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv
Orientalistikprogrammet
Språkvetarprogrammet
ENERGI, MILJÖ & HÅLLBAR UTVECKLING 		

44–45

Civilingenjörsprogrammet i energisystem
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik
Kandidatprogram i energiomställning – hållbarhet och ledarskap
9

Kandidatprogram i biologi/
molekylärbiologi
180 HP

Biologi omfattar allt från ekologi och miljö till
molekylärbiologi och genetik. Tack vare stor
valfrihet och ett av landets största kursutbud
inom biologi och molekylärbiologi väljer du
själv inom programmet vilken sorts biolog du
vill bli.
De första två åren består av grundkurser
inom cellbiologi, organismbiologi, genetik,
ekologi och fysiologi. Du läser också kemi,
matematik och statistik. Tredje året inriktar
du dig mot något biologiskt område genom
valfria fördjupningskurser och ett självständigt
projektarbete.
Utbildningen sker i nära anslutning till
aktuell forskning. Som student tränas du i
ett vetenskapligt arbetssätt och får genom
kontakten med forskarna inblick i den senaste
forskningen och utvecklingen.
Programmet leder till naturvetenskaplig
kandidatexamen med biologi som huvudområde.

BIOLOGI, FYSIK,
GEOVETENSKAP
& KEMI
Fascineras du av hur naturen fungerar?
Naturvetare är experter på de processer och regler
som styr universum, jorden och allt levande. Kunskaper
som genom tiderna använts för att göra allas våra liv
bättre. All teknik har sin grund i naturvetenskapen.
Oavsett om det handlar om att utveckla en ny musiktjänst eller en ny metod för att behandla cancer.

KARRIÄR
Biologer från Uppsala universitet har ett brett
arbetsfält, beroende på inriktning och intresse.
Väljer du en ekologisk eller evolutionsbiologisk inriktning kan du arbeta med natur- och
miljövård hos arbetsgivare som till exempel
länsstyrelser, Naturvårdsverket, miljövårdsorganisationer och konsultföretag. Med en
cell- eller molekylärbiologisk inriktning kan
du jobba med till exempel läkemedelsutveckling
eller mikrobiologiska analyser inom framför allt
läkemedels- och bioteknikföretag. Biologer kan
även arbeta som lärare, vetenskapsjournalister
eller i olika mediesammanhang. Utbildningen
ger dig också grunderna i biologi för vidare
studier på masterprogram.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst

10 10
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Kandidatprogram i fysik
180 HP

Fysikens syfte är att ge en grundläggande
kvantitativ förståelse av naturens lagar. Den
behandlar stora frågor som atomkärnornas
uppbyggnad, nya material för till exempel
solceller, jordens klimatutveckling och universums uppkomst.
Kandidatprogrammet i fysik vid Uppsala
universitet erbjuder möjligheten att studera
olika områden inom den moderna teoretiska och experimentella fysiken. Under de
inledande studierna lär du dig grundläggande
fysikaliska begrepp och samband. Inledande
kurser inom matematik ger dig de matematiska
verktyg som krävs för en exakt beskrivning
av fysikaliska processer.
Under det tredje året på utbildningen
specialiserar du dig inom en av de fyra
inriktningarna astronomi, fysik, geofysik eller
meteorologi. Astronomi handlar om rymden,
stjärnors födelse och död, galaxers utveckling
och universums struktur. Inom fysik kan du
till exempel fördjupa dig inom materialfysik,
partikelfysik, eller teoretisk fysik. Geofysik
undersöker vad som händer i planeten jordens
inre och hur detta kan mätas. Meteorologi
utforskar jordens klimat, utvecklingar i atmosfären och hur detta påverkar vädret.
Programmet erbjuder ett stort antal valbara
kurser så att du kan skapa din egen utbildning
utifrån dina intressen.
Programmet leder till naturvetenskaplig
kandidatexamen med fysik som huvudområde.
KARRIÄR
Efter avslutat program kan du använda dina
kunskaper i fysik för vidare studier eller för
en karriär inom näringsliv eller offentlig verksamhet. Som fysiker kan du till exempel arbeta
med utveckling och användning av olika typer
av mätteknik och databehandling.

Kandidatprogram
i geovetenskap
180 HP

Geovetenskap handlar om jorden, den mest
dynamiska planeten i vårt solsystem. Jordens
inre och yttre processer har gett förutsättningar för liv, format vår miljö och skapat
många av våra viktigaste naturresurser. Med
en examen från kandidatprogrammet i geovetenskap kan du göra värdefulla insatser
inom områden som rör naturresurser,
miljö och samhällsbyggande.
Kandidatprogrammet i geovetenskap ger dig
en bred bas i geovetenskap som byggs på med
kärnkurser inom områdena berg, mark, landskapsutveckling, vatten och livets utveckling
samt specialiserade kurser i geofysik, geoteknik
och geoinformatik. Du läser även kurser inom
kemi och matematik anpassade för geovetare.
Dina lärare är forskare vid institutionen
för geovetenskaper i Uppsala. I utbildningen
blandas teori med praktiska moment. Exkursioner och fältkurser är viktiga inslag.
Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen med geovetenskap som
huvudområde. Efter din kandidatexamen kan
du fortsätta med en tvåårig påbyggnad i form
av en masterutbildning.

KARRIÄR
Som geovetare är ditt arbetsfält brett och
du kan du jobba i Sverige eller internationellt.
Du kan bland annat arbeta med aktuella frågor
så som kartläggning och planering av hållbar
användning av naturresurser, vattenresurser
samt miljö- och klimatfrågor. Arbetsuppgifterna
är varierande – alltifrån fältarbete till analys och
tolkning av resultat – och innebär ofta resor
inom och utom landet.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst

Ort: Uppsala
Starttermin: Höst
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Kandidatprogram i kemi
180 HP

Universum, Jorden, vi själva, till och med våra
tankar och vårt humör – allt är egentligen kemi.
Kemister kan bidra med lösningar på många av
dagens och framtidens utmaningar som energi,
hälsa och miljö. Som utbildad kemist har du
många möjligheter till spännande jobb.
Kandidatprogrammet i kemi ger en solid bas
inom hela kemiområdet, samt valfri specialisering inom en eller flera grenar av kemin.
Under den första halvan av programmet
läser du ett basblock med grundkurser. Laborationer är en viktig del av kemiutbildningen,
där experimentella färdigheter tränas och
kopplingen mellan experiment och teori
diskuteras. Kandidatprogrammet i kemi i
Uppsala ger dig också möjlighet att utveckla
dina färdigheter i att muntligt och skriftligt
presentera resultat och slutsatser.
Efter basblocket har du en god grund för
att därefter välja en fördjupning inom något
av kemins ämnesområden.
Alla lärare på programmet är aktiva forskare
och som student tränas du i ett vetenskapligt
arbetssätt.
Programmet leder till en naturvetenskaplig
kandidatexamen med kemi som huvudområde.
KARRIÄR
Utbildningen avslutas med ett examensarbete
som kan förbereda dig för verksamhet inom
näringsliv eller offentlig sektor, för att där
kunna medverka i till exempel forsknings-,
utvecklings-, eller utredningsarbete. Tack
vare bredden och djupet vid kemiutbildningen
i Uppsala har du också den grund som behövs
för att välja en masterutbildning över hela
världen.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst
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Tekniskt-naturvetenskapligt
basår

Teknisk-naturvetenskaplig
bastermin

40 VECKOR

20 VECKOR

Tekniskt-naturvetenskapligt basår finns för
dig som vill studera teknik och naturvetenskap
men saknar behörighet. Efter avklarat basår
har du en reserverad studieplats för fortsatta
studier inom den inriktning du valt nästföljande
hösttermin förutsatt att du söker i tid.
När du läser basåret vid Uppsala universitet
får du en kompletterad behörighet och en bra
förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier. Du studerar vid Ångströmlaboratoriet
och i andra universitetsmiljöer i Uppsala, precis
som studenterna på tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram. På så sätt kan
du lätt få den information du behöver för att
genomföra din framtida utbildning på bästa
sätt. Som basårsstudent kan du också naturligt
ta del av studentlivet med nationer och olika
föreningar.
Eftersom basåret är förberedande studier
söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier under din tid på basåret.
Dessa studier räknas alltså inte av från de
veckor man kan söka studiemedel för studier
på högskolenivå. Av samma anledning ger
basårsstudierna inte akademiska högskolepoäng.
Samtidigt som du söker till basåret väljer
du också vilken typ av utbildningsprogram
som du tänker fortsätta till efteråt.

Saknar du en eller flera av de naturvetenskapliga kurser du behöver för att fortsätta med
studier på universitetet? Basterminen finns för
dig som vill studera teknik och naturvetenskap
men saknar behörigheten. Efter avklarad basterminsutbildning har du en reserverad plats
för fortsatta studier inom en programinriktning vid Uppsala universitet. Bastterminen vid
Uppsala universitet ges för dig som redan har
Matematik 3b/3c, Fysik 1 och Kemi 1.
När du läser Uppsala universitets bastermin
får du en kompletterad behörighet och en bra
förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier. När du söker till basterminen väljer du
samtidigt vilket program som du vill fortsätta till
efteråt.
Om du fullföljer basterminen med godkända
betyg har du en reserverad utbildningsplats inom
den inriktning du valt nästföljande hösttermin.
Eftersom basterminen är förberedande
studier söker du särskilda studiemedel för
behörighetsgivande studier under din tid
på basterminen. Studierna vid basterminen
räknas alltså inte av från de veckor som du kan
söka studiemedel för studier på högskolenivå.
Av samma anledning ger studierna på basterminen inte akademiska högskolepoäng.
Vilka kurser du läser under basterminen
beror på vilken typ av program du tänker studera
vidare på och vilka kurser du har läst tidigare.

KARRIÄR
KARRIÄR
De programinriktningar där du kan få en
reserverad plats är:
• Civilingenjörsprogram
• Högskoleingenjörsprogram
• Kandidatprogram i naturvetenskapliga ämnen
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst

De programinriktningar där du kan få en
reserverad plats är:
• Civilingenjörsprogram
• Högskoleingenjörsprogram
• Kandidatprogram i naturvetenskapliga ämnen
Ort: Uppsala
Starttermin: Vår
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Civilingenjörsprogrammet
i elektroteknik
300 HP

INGENJÖR,
TEKNIK, DATA,
IT & MATEMATIK

Att förnya och bygga ut Sveriges elkraftnät är
viktiga och utvecklande uppgifter, bland annat
för att i framtiden kunna ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor. Det gör att det
finns ett växande behov av civilingenjörer med
bred och djup kompetens i elektroteknik både
i Sverige och utomlands.
Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik
vid Uppsala universitet ger dig breda tekniska
kunskaper men hjälper dig också att bli bättre
på att kommunicera, samarbeta och tänka
kreativt.
Under årskurs ett läser du ett stort
kursblock i elektroteknikens grunder samt
matematik och beräkningsvetenskap. Under
årskurs två och tre bygger du upp en grund
inom elektronik, elkraftteknik och systemteknik, samtidigt som du läser mera matematik,
mekanik, programmering, CAD (computeraided design) och företagsekonomi.
Under de två avslutande åren väljer du
att inrikta dig mot förnybar elgenerering
eller elektriska styrsystem, samtidigt som du
fördjupar dina kunskaper i fysik och elektronik.
Genom ditt examensarbete får du möjlighet
att visa din förmåga som ingenjör och tillfälle
att direkt knyta viktig kontakt med en möjlig
framtida arbetsgivare. Programmet leder till
en civilingenjörsexamen.

KARRIÄR

Med hjälp av modern teknik kan du som ingenjör
eller naturvetare utveckla nya saker och lösa komplexa
frågeställningar. Vid Uppsala universitet kan du lära dig mer
om hur tekniken samspelar med användarna och samhället.
Du kan också få den matematiska och datavetenskapliga
kompetens som morgondagens informationssamhälle kräver.

STUDER A VID UPPSALA UNIVERSITET – 2021/2022

Civilingenjörer i elektroteknik behövs för
arbete med utveckling, konstruktion och
verifiering av elektrotekniska system inom
olika områden. Allt fler produkter och
system innehåller idag intelligens i form
av elektroniska styrsystem.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst

13

Civilingenjörsprogrammet
i industriell ekonomi

Civilingenjörsprogrammet
i informationsteknologi

Civilingenjörsprogrammet
i kemiteknik

300 HP

300 HP

300 HP

Skapa framtidens industri med intelligenta
maskiner, hållbara produkter och effektiva
lösningar. Utveckla nya innovativa koncept, ha
världen som arbetsmarknad och få samtidigt
en framtidssäker yrkesexamen. Ta första steget
till en mångsidig och spännande karriär genom
att läsa civilingenjörsprogrammet i industriell
ekonomi.
Programmet sammanför tre stora kunskapsområden – ekonomi, teknik och datavetenskap. Den breda kompetensen är viktig för
att du ska kunna hantera komplexa och
utmanande problem i ditt framtida yrkesliv.
Du lär dig till exempel att utveckla och leda
utvecklingen av nya innovativa produkter,
processer och tjänster.
Du får en stabil, bred kunskapsbas inom
industriell ekonomi och spetskompetens inom
valda delar av fältet. Samtidigt tränar du dina
förmågor som ledare och studerar tillämpad
datavetenskap för industri, särskilt industrial
analytics. Du lär dig industriell systemanalys,
avancerad databehandling och storskalig
datahantering. Programmet leder till en
civilingenjörsexamen. Undervisningen sker
huvudsakligen på svenska.

Informationssamhället påverkar oss alla.
Men hur kommer det att se ut i framtiden?
Vill du vara med och bestämma det, ska du
söka detta program. Du lär dig designa, bygga
och driva IT-system och får den grund som
behövs för att utveckla nya system, tekniker
och tillämpningar inom IT.
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi i Uppsala är en hållbar utbildning
med kunskaper som räcker länge. Teori och
praktik, ofta i projektform, ger dig ett helhetsperspektiv som du kan använda både för
dagens och morgondagens system. Du lär dig
vad som behövs för att utveckla framtidens
motsvarigheter till Google, Skype eller iPhone.
Eller kanske utveckla proteser med inbyggda
datorer eller lättanvända datorer som
aldrig kraschar?
De första två åren studerar du främst
programmering, datorsystemskonstruktion,
matematik och elektronik. Därefter följer mer
avancerade kurser inom till exempel datornätverk och distribuerade datorsystem, signalbehandling och matematik. De sista två åren
kan du skräddarsy din utbildning utifrån ditt
intresse. Du har också möjlighet att studera
företagsekonomi och entreprenörskap.
Programmet leder till en civilingenjörsexamen.

På civilingenjörsprogrammet i kemiteknik får
du möjlighet att kombinera breda kunskaper
i grundläggande kemi med djupa kunskaper
inom läkemedel eller material. Civilingenjörer
i kemiteknik är en eftertraktad yrkesgrupp
eftersom behovet av kemiteknisk kompetens
är stort inom många områden i industrin.
Inriktning läkemedel: Efter grundläggande
kurser i hur läkemedel fungerar i våra kroppar
och hur de utvecklas kan du specialisera dig
inom olika delar i läkemedelsutvecklingen som
design, produktion, formulering och analys av
läkemedel. Du kan till exempel lära dig om
design av nya molekyler eller utveckling av
nya tillverkningsmetoder. Du kan även studera
process- och formuleringsteknik eller inrikta
dig mot biologiska läkemedel.
Inriktning material: Materialutvecklingen
sker i dag rasande snabbt och påverkar starkt
vårt samhälle. Material med nya, unika eller
optimerade egenskaper står för en stor del
av svensk konkurrenskraft internationellt.
Materialinriktningen innehåller därför, förutom
nödvändiga kurser i materialens struktur och
egenskaper, också inslag av projektkurser i
samarbete med svenska världsledande företag.
Programmet leder till en civilingenjörsexamen.

KARRIÄR

KARRIÄR
Många civilingenjörer i industriell ekonomi
inleder sina karriärer som projektledare,
verksamhetsutvecklare eller lednings- och
organisationskonsulter. Som industriell ekonom
kan du arbeta inom de flesta yrkesroller och
organisationer i det privata näringslivet och
den offentliga sektorn. Svensk industri har ett
mycket stort behov av kvalificerade ingenjörer
med samlad kunskap i teknik, ekonomi och
datavetenskap.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst
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KARRIÄR
Efter examen kan du arbeta inom en mängd
områden. Yrkesroller för nya IT-ingenjörer
kan vara till exempel konsult, projektledare
eller utvecklare. Arbetsuppgifter kan vara
avancerad produktutveckling, kravanalys
eller systemdesign, ofta i nära samarbete
med kunder och användare.

Civilingenjörer från läkemedelsinriktningen får
jobb inom läkemedels- och bioteknikbranschen
och civilingenjörer med materialinriktning får
jobb inom bio- och medicinteknik men främst
inom elektronik-, pappers- och verkstadsindustrin vilka står för en stor del av svensk export.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst

Ort: Uppsala
Starttermin: Höst
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Civilingenjörsprogrammet
i molekylär bioteknik

Civilingenjörsprogrammet
Civilingenjörsprogrammet
i system i teknik och samhälle i teknisk fysik

300 HP

300 HP

300 HP

Vill du utveckla ny teknik som förbättrar
människors livsvillkor? Det kan gälla att
utveckla enzymer som kan användas för
att omvandla avfall till användbara material,
analysera stora mängder DNA-sekvenser från
patienter för att förstå sjukdomar, eller optimera framställningen av biologiska läkemedel.
Uppsala universitet har en bred och stark
forskning inom bioteknik. Många bioteknikföretag är lokaliserade till Uppsala liksom flera
myndigheter med verksamhet inom bioteknik.
Detta medför ett stort kursutbud där lärarna
är aktiva forskare och du har utmärkta
möjligheter att göra praktik hos framtida
arbetsgivare.
Teknikutvecklingen inom bioteknik är snabb
och blir alltmer tvärvetenskaplig. Utbildningen
ger dig den nödvändiga förståelsen för levande
system – och klassiskt ingenjörskunnande där
du använder dina kunskaper i matematik och
naturvetenskap för att lösa tekniska problem.
Under utbildningen lär du dig också att kommunicera effektivt, arbeta i projektform och
du utvecklar ett professionellt förhållningssätt
till bioetiska frågor. Som civilingenjör i molekylär bioteknik från Uppsala universitet har du
teknisk kompetens för att utveckla biotekniken
och att ta ansvar för att den används på rätt
sätt i samhället. Programmet leder till en
civilingenjörsexamen.

Välkommen till ett unikt framtidsinriktat civilingenjörsprogram med blicken riktat mot de
stora samhällsfrågorna inom IT och energi
kopplade till våra viktiga infrastruktursystem.
I en allt mer sammankopplad och teknikdriven värld ställs nya krav på våra samhällssystem. Mer än någonsin tidigare behövs
förmågan att kunna förstå, förklara och nyttja
samspelet mellan teknik- och samhällsutvecklingen. För att bättre kunna svara mot dessa
nya och ständigt föränderliga behov skapades
det unika civilingenjörsprogrammet i System
i teknik och samhälle (STS). Förutom civilingenjörens klassiska grunder får du en gedigen
kunskap inom samhällsvetenskap och humaniora med en kandidatuppsats inom till exempel
filosofi, ekonomi eller samhällsgeografi.
Du avslutar utbildningen med fördjupning
inom till exempel artificiell intelligens (AI) och
maskininlärning (med stora datamängder),
människa-datorinteraktion eller elektrifieringen
i samhället, allt med fokus på de stora samhällsfrågorna inom system och infrastruktur, kopplade till sårbarhet och säkerhet.
Du studerar förmodligen utomlands 1-2
terminer, och har redan fått uppskattat jobb,
innan examen, ofta som trainee på ett internationellt företag, projektledare eller managementkonsult inom IT, energi, samhällsbyggnad
och infrastruktur eller bank och finans.
Programmet leder till en civilingenjörsexamen.

Vill du också vara med och leda teknikutvecklingen? Teknisk fysik är en tidlös ingenjörsutbildning med både spets och teoretiskt djup.
Genom att kombinera teknisk överblick med
genuin kompetens inom en mängd områden
kan du välja mellan en karriär inom industri
eller forskning, där många tekniska fysiker tar
ledningsuppdrag på olika nivåer, men också
startar egna företag. Exempel på personer
som läst teknisk fysik vid Uppsala universitet
är Niklas Zennström, som grundade Skype
och nano-professorn Maria Strømme.
Under de två första åren läser du ett
gemensamt basblock som innefattar matematik, data, elektronik och klassisk fysik
samt företagsekonomi.
På inriktningen i tillämpad fysik utnyttjas
sofistikerad mätteknik och utrustning som
acceleratorer, detektorer och spektroskopisk
utrustning för att ge allsidig experimentell
träning och du får även en bred tillämpning
av klassisk fysik.
Inriktningen beräkningsteknik ger mycket
goda kunskaper i datorberäkningar, simuleringar och andra kvantitativa metoder.
Utvecklingen inom trådlös kommunikation och halvledarteknik har revolutionerat
området för smarta tekniklösningar. Inriktningen inbyggda system ger kompetens inom
elektronik, reglerteknik, data och intelligent
signalbehandling. Programmet leder till en
civilingenjörsexamen.

KARRIÄR
KARRIÄR
Många jobbar som säljare, konsulter, systemutvecklare, bioinformatiker, validerare,
patentingenjörer eller inom management.
En betydande arbetsmarknad är också olika
universitet.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst

KARRIÄR
Efter programmet kan du arbeta med frågor
som rör teknisk information, riskanalys,
systemutveckling, produktutveckling och
miljökonsekvensbeskrivning. Några går vidare
och forskar inom till exempel energisystem,
IT-system, människa-teknik-organisation eller
idé- och lärdomshistoria.

Tack vare din breda kompetens, stora flexibilitet och problemlösningsförmåga är du som
civilingenjör i teknisk fysik ytterst eftertraktad
där höga tekniska kvalifikationer krävs.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst

Ort: Uppsala
Starttermin: Höst

STUDER A VID UPPSALA UNIVERSITET – 2021/2022

15

Civilingenjörsprogrammet
i teknisk fysik med
materialvetenskap

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik

180 HP

180 HP

300 HP

Programmet i byggteknik är upplagt för att ge
dig en bred kompetens inom det byggtekniska
området. Du kan se fram emot utmanande
arbetsuppgifter. Som färdig högskoleingenjör
har du många valmöjligheter, där jobben finns
inom privata företag liksom inom stat och
kommun.
Inom programmet anpassas undervisningen
att efterlikna verkligheten på arbetsplatserna,
därför arbetar du ofta i projektgrupper. I samtliga tekniska ämnen tränar du även regelbundet
på både muntlig och skriftlig redovisning, något
som är ett medvetet val av studiemetod så att
du ska vara väl förberedd i din framtida yrkesroll när du ska presentera dina projekt i olika
arbetssituationer.
Utbildning i användandet av moderna datorhjälpmedel är en viktig del och vi eftersträvar
alltid att använda de program som är vanligt
förekommande på företag i byggbranschen.
Examinationsformerna varierar, men vanligtvis
kombineras en eller flera projektuppgifter med
skriftlig eller muntlig tentamen. Det förekommer också examination enbart med hjälp av
projektuppgifter. Programmet leder till en
högskoleingenjörsexamen.

Att förnya och bygga ut Sveriges elkraftnät
är viktiga och utvecklande uppgifter, bland
annat för att i framtiden kunna ersätta fossila
bränslen med förnybara energikällor. Det gör
att det finns ett växande behov av högskoleingenjörer med bred och djup kompetens i
elektroteknik både i Sverige och utomlands.
Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik
i Uppsala har en profilering mot elkraftteknik
samtidigt som det ger en bred bas inom övriga
delar av elektrotekniken. Här får du teoretiska
och praktiska kunskaper i elektroteknik som
ger dig yrkeskompetens inför framtidens behov
inom såväl exportindustrin som det lokala
näringslivet.
I början av utbildningen läser du matematik,
grundläggande mekanik samt ett stort kursblock i elektroteknikens grunder. Under år
två och tre läser du större kurser i elektronik,
i elkraftteknik, och även programmering,
CAD-, mjukvaru- och hårdvaruteknik, design
av elektriska system samt industriell ekonomi
och industriell teknik.
Många kurser är projektorienterade och
ger möjlighet att direkt omsätta teori i praktisk
tillämpning. Programmet leder till en högskoleingenjörsexamen.

Material behövs överallt och sätter de yttersta
gränserna för all teknik. Som materialvetare
utnyttjar du kunskapen om materialens uppbyggnad och egenskaper till att utveckla nya
material och tekniker med nya möjligheter. I
takt med att medvetenheten om att tillgången
på råmaterial är ändligt blir utmaningen att ta
fram nya hållbara material och tekniker desto
större. Uppsala universitet har världsledande
forskning inom materialvetenskap som, liksom
utbildningen, äger rum vid Ångströmlaboratoriet, ett av Europas mest avancerade laboratorier för funktionella material och energi.
Programmet ger dig djupa vetenskapliga
och tekniska kunskaper som gör att du förstår
och kan arbeta med material ner på atomnivå;
oavsett om det ska användas till konstruktioner i flygplan eller miniatyrkomponenter
i medicinsk utrustning. Du lär dig hur olika
material är uppbyggda, vilka egenskaper de har,
hur de framställs, används, återvinns och hur
du designar, modifierar, tillverkar material för
högteknologiska applikationer. Materialvetenskap är tvärvetenskapligt och omfattar både
matematik, fysik, kemi och teknik.
KARRIÄR

KARRIÄR

Nästan alla teknikföretag behöver materialvetare. Arbetsgivare finns i alla branscher där
material är viktigt som till exempel, fordons-,
energi-, bygg-, elektronik-, verkstads-, förpacknings- och medicinsk industri. Du kan arbeta
med till exempel framställning och utveckling
av material, produktion och produktutveckling,
test av material, återvinningsprocesser, rådgivning, forskning och innovativ affärsutveckling.

I Uppsala har programmet en bred inriktning
mot hela byggmarknaden. Det innebär att du
som färdig högskoleingenjör har många valmöjligheter, till exempel att bli projektingenjör,
projekterande byggnadsingenjör, kalkylator,
inköpare, arbetsledare inom produktion
eller projektledare.

Ort: Uppsala
Starttermin: Höst
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KARRIÄR

Ort: Uppsala
Starttermin: Höst

Med en examen i elektroteknik från Uppsala
universitet har du många möjligheter till att
få ett spännande och utvecklande arbete.
Elektroingenjörer efterfrågas för arbete med
utveckling, konstruktion, test, installation samt
drift och underhåll av elektrotekniska system
särskilt inom elkraftområdet. Du kan även
välja att läsa vidare på ett masterprogram.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst
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Högskoleingenjörsprogrammet i industriell
utveckling

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik

180 HP

Vill du vara med och ta fram morgondagens
produkter? Det kan bli verklighet om du väljer
att läsa maskinteknik vid Uppsala universitet.
Du får en helhetssyn på samtliga led mellan
idé och löpande produktion.
Programmet i maskinteknik ger dig goda
kunskaper i traditionell maskinteknik. I många
av våra kurser används systematiskt datorstöd,
främst 3D-CAD (tredimensionell – Computer
Aided Design). Du läser de avslutande kurserna i produktutveckling i samarbete med
industrin. Det ger dig en bra grund att stå
på inför dina framtida utmaningar som
maskiningenjör.
Den första delen av utbildningen ger dig
en bred bas. Där läser du kurser i till exempel
matematik, mekanik och hållfasthetslära. Redan
från början läser du tillämpade kurser som till
exempel datorstödd konstruktion, maskinelement och tillverkningsteknik.
Du får arbeta med samma CAD-system
som många ledande industriföretag använder.
Du får perspektiv på ingenjörens roll och
ansvar i kurser som till exempel kvalitetsteknik, miljöteknik och ekonomi, samt även
i ditt examensarbete. Programmet leder till
en högskoleingenjörsexamen.

Tycker du om att leda andra och drivs av
en vilja att skapa förändring på din framtida
arbetsplats? Vill du hjälpa till att utveckla en
mer hållbar industri? Är du samtidigt intresserad av komplex problemlösning? Högskoleingenjörsprogrammet i industriell utveckling
är till för dig som vill vara en aktiv medskapare av framtidens näringsliv.
Utbildningen ger dig breda kunskaper i
industriell teknik och en djup förståelse för
hur hållbarhet kan användas i arbetet med
att utveckla framtidens produktion. Du lär
dig bland annat att förbättra olika processer
inom logistik och produktionsledning. Till din
hjälp har du metoder och verktyg där digitalisering och hållbar utveckling står i fokus.
Du får dels traditionella ingenjörskunskaper
inom logistik, produktionsledning, styr- och
reglersystem och mekanik. Du får också färdigheter i exempelvis industriell management,
och läser ämnen som projektledning, industriell
ekonomi, ledarskap och verksamhetsutveckling.
Programmet leder till en högskoleingenjörsexamen.

180 HP

KARRIÄR
Din kompetens är efterfrågad både i Sverige
och utomlands. Du kan till exempel arbeta som
hållbarhetsansvarig eller projektledare inom
produktion och inköp.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst

KARRIÄR
Maskiningenjörer finns överallt i samhället.
De flesta arbetar inom det privata näringslivet.
De tillverkande teknikföretagen står för en stor
del av Sveriges export och omfattar en rad
olika branscher. Exempel på arbetsuppgifter
för yrkesverksamma maskiningenjörer är
produktionsledning, projektledning, kvalitetsteknik, försäljning och inköp.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst

Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk
teknik
180 HP

Medicintekniska produkter bidrar till bättre
hälsa och till en högre livskvalitet. Sverige har
en stolt tradition av banbrytande uppfinningar
inom området. Det moderna graviditetstestet
har sina rötter i Uppsala och ultraljudsdiagnostik utvecklades i Lund.
Uppsala universitet har därför skapat ett
högskoleingenjörsprogram i medicinsk teknik
där programmets innehåll har tagits fram i
dialog med sjukvård och industri för att
kunna möta de utmaningar som finns idag
och i framtiden inom hälsosektorn.
Studierna inleds med en introduktionskurs
till medicinsk teknik och baskurser i matematik,
materialkunskap och människans struktur.
Du fortsätter därefter med mer avancerade
tekniska kurser i informationsteknologi, elektronik och medicinsk mätteknik. Utbildningen
avslutas med att du fördjupar dig ytterligare
i regelverk och medicinsk informatik. Du får
även möjlighet att läsa kurser inom bland
annat ledarskap och projektledning. När du
gör din verksamhetsförlagda utbildning får
du en unik inblick i hur arbetet ser ut för en
högskoleingenjör i medicinsk teknik på ett
av sjukhusen i regionen och möjlighet att
etablera värdefulla kontakter inför din framtida
yrkesroll. Utbildningen leder till en högskoleingenjörsexamen.
KARRIÄR
Som högskoleingenjör i medicinsk teknik kan
du arbeta på sjukhus och i industrin. I Sverige
finns det mer än 600 företag med verksamhet
inom medicinsk teknik och antalet anställda
ökar stadigt. Sjukhusen har ett stort behov
av kompetens kopplat till den ökande mängd
avancerad teknik som installeras i klinisk miljö.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst
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Kandidatprogram
i datavetenskap

Kandidatprogram i matematik Kandidatprogram i speldesign
180 HP

180 HP

180 HP

Kandidatprogrammet i matematik passar dig
som har ett starkt intresse för matematik. Du
får en djupare förståelse för matematiken och
lär dig inte bara hur man räknar utan också
vad som ligger bakom formlerna.
Sedan nittiotalet har den matematiska forskningen i Uppsala växt och förgrenat sig inom
ett stort antal olika fält. Forskningens mångfald
avspeglar sig även i våra matematikprogram.
På kandidatprogrammet erbjuder vi ett brett
urval av kurser inom många aktuella matematiska områden.
Under de första två åren får du en god
matematisk grund. Du lär dig bland annat om
oändligheten och hur du kan räkna med tal i
flera dimensioner. Du får även baskunskaper i
programmering och beräkningsvetenskap och
lär dig att lösa svåra matematiska problem
med dator. Det tredje året har ett friare
upplägg som ger dig möjlighet att läsa fördjupningskurser efter intresse. Du kan välja att
fördjupa dig i matematisk teori eller att
använda matematik för att lösa konkreta
problem. Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen med
matematik som huvudområde.

Vill du utveckla spel på en professionell och
internationell nivå? Är det du som ska ta
nästa steg i uttryck och upplevelser inom spelbranschen? Då är det här utbildningen för dig.
Här varvas teori med praktiskt arbete där du
får testa dina nya kunskaper i team tillsammans
med andra studenter. Programmet ges i Visby,
en miljö präglad av närhet mellan lärare och
studenter.
Det är en branschnära utbildning som ger
dig en inblick i din framtida arbetsmiljö samt
möjligheten att knyta värdefulla kontakter.
Den teoretiska delen innefattar kunskap om
program men också psykologiska delar som
lär dig att skapa användarvänliga spel för både
nytta och nöje. Därtill får du kunskap inom
etik som förbereder dig för den makt en
spelutvecklare faktiskt har i sitt arbete.
Kurserna börjar från grunden och via praktiska spelprojekt blir innehållet mer komplext
och omfattande. Du får lära dig om prototypproduktion, dokumentation, kommunikation,
narrativ, spelsystem och spelanalys.
Nivån på utbildningen håller världsklass och
många av våra tidigare studenter har tagit fram
spel som prisats i hela världen. Få de verktyg,
färdigheter och branschkontakter du behöver
för att nå så långt du vill. Programmet leder till
en filosofie kandidatexamen med speldesign
som huvudområde.

Datorer används överallt inom samhälle och
näringsliv. Någon måste programmera dem,
se till att programvaran blir användarvänlig och
fungerar som den ska. Kandidatprogrammet
i datavetenskap ger dig rejäla kunskaper om
modern informationsteknologi och hållbar
programutveckling.
De två första åren ägnar du åt studier
framför allt inom programutveckling och
matematik, till stora delar tillsammans med
studenter på civilingenjörsprogrammet
i informationsteknologi.
I årskurs tre läser du mer avancerade
datavetenskapliga kurser, till exempel datakommunikation och kompilatorteknik. Här
har du också möjlighet att fördjupa dig
genom att välja kurser från masterprogram
i datavetenskap.
Föreläsningar i hela studentgruppen och
lektioner i mindre grupper blandas med mer
praktiska inslag som laborationer, inlämningsuppgifter och projektarbeten.
Kurslitteraturen är till stor del på engelska.
Ibland hålls även föreläsningar på engelska,
särskilt under det tredje året. Det finns mycket
goda möjligheter att studera utomlands mot
slutet av utbildningen, exempelvis i Frankrike,
Italien, Kina, Nederländerna, Singapore,
Spanien, Storbritannien, Turkiet eller Tyskland.
Programmet leder till en naturvetenskaplig
kandidatexamen med datavetenskap
som huvudområde.
KARRIÄR
Efterfrågan på kompetens inom det datavetenskapliga området är mycket stor och väntas
fortsätta växa. Många datavetare arbetar som
projektledare eller konsulter inom avancerad
produktutveckling.

KARRIÄR
Utbildningens bredd kommer att ge dig värdefulla kunskaper i modern matematik och en hög
konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Du kan
arbeta som till exempel aktuarie, analytiker,
IT-specialist eller data scientist. Du kommer
dessutom att få behörighet till flera masterprogram, i bland annat matematik, finansiell
matematik, bioinformatik, tillämpad beräkningsvetenskap och matematisk statistik.

Våra tidigare studenter driver egna utvecklingsstudios eller arbetar på framgångsrika spelföretag i och utanför Sverige. Efter programmet
finns möjligheter att studera vidare på magistereller masterprogram i och utanför Sverige.

Ort: Uppsala
Starttermin: Höst

Ort: Visby
Starttermin: Höst

KARRIÄR

Ort: Uppsala
Starttermin: Höst
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Kandidatprogram i speldesign Kandidatprogram i speldesign
och grafik
och programmering
180 HP

180 HP

Kandidatprogrammet i speldesign och grafik
ger dig verktyg för att förstå och arbeta med
spel på professionell nivå samt utrustar dig för
att kunna utveckla nya uttryck och upplevelser
inom spelmediet. Programmet är specialiserat
på produktion av spelgrafik. Programmet ges i
Visby, en miljö präglad av närhet mellan lärare
och studenter.
Du får färdigheter och kunskap i att utveckla
spel liksom en god förståelse för hur de fungerar och påverkar oss. Utbildningen varvar
praktisk spelutveckling i projektform med
teoretiska kurser inom speldesign och gestaltning, inriktat mot 2D- och 3D-grafik för spel.
Utbildningen innehåller också kommunikativ
träning som ger färdigheter i att uttrycka sig
muntligt såväl som i text, bild och spel.
Utbildningen har ett gott anseende internationellt tack vare den höga nivån på studenternas produktioner. Studentteam från våra
speldesignutbildningar har en tradition av att
vinna priser för sina spel, särskilt vid prestigefyllda Swedish Game Awards. Programmet ges
på engelska och leder till en filosofie kandidatexamen med speldesign som huvudområde.

Vad kan du om den tekniska aspekten av
spelutveckling? Inom kandidatprogrammet
i speldesign och programmering får du de
logiska och tekniska kunskaperna som behövs
för att utveckla spel. Programmet ges i Visby,
en miljö präglad av närhet mellan lärare och
studenter.
Inom programmet lär du dig att utveckla
spel och du får en god förståelse för hur spel
fungerar och påverkar oss. Utbildningen varvar
projekt om spelutveckling med teoretiska
kurser inom speldesign och datavetenskap.
Utbildningen har ett gott anseende internationellt tack vare den höga nivån på studenternas produktioner. Studentteam från våra
speldesignutbildningar har en tradition av att
vinna priser för sina spel, särskilt vid prestigefyllda Swedish Game Awards. En av utbildningens styrkor är dess mycket goda kontakter
med spelbranschen, varför utbildningens före
detta studenter ger dig ett särskilt användbart
nätverk. Programmet ges på engelska och leder
till en filosofie kandidatexamen med speldesign
som huvudområde.
KARRIÄR

KARRIÄR
Spelbranschen växer snabbt. Det är i dag
den största branschen inom nöjesindustrin.
Utexaminerade studenter från programmet
driver egna utvecklingsstudior eller arbetar på
framgångsrika spelföretag i och utanför Sverige.
Efter programmet finns möjligheter att studera
vidare på magister- eller masterprogram i och
utanför Sverige.

Bland våra utexaminerade studenter finns
såväl företagare med egen utvecklingsstudio
som anställda vid de mest framgångsrika spelföretagen både i och utanför Sverige. Före
detta studenter undervisar även vid ett flertal
av Sveriges utbildningar inom spelutveckling och
speldesign. Efter programmet finns möjligheter
att studera vidare på magister- eller masterprogram.

Ort: Visby
Starttermin: Höst

Ort: Visby
Starttermin: Höst
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Kandidatprogram i speldesign Kandidatprogram
och projektledning
i systemvetenskap
180 HP

180 HP

Vill du projektleda spelproduktioner från idé
till färdig produkt? På kandidatprogrammet
i speldesign och projektledning får du det
som krävs. Programmet ges i Visby, en miljö
som är präglad av närheten mellan lärare och
studenter.
Som speldesigner behöver du en god
kommunikativ förmåga, både för att kommunicera med ditt arbetslag och för att utforma
spelarens upplevelse. Utbildningen tränar dig
i att uttrycka dig muntligt såväl som i text, bild
och spel. Som projektledare får du kunskaper
om gruppdynamik, planering och spelspecifik
produktionsmetodologi. Du kommer också
att få träna dina samarbetstekniska färdigheter.
Dessa behövs i mångsidiga, och ofta internationella, spelutvecklingsprojekt.
På programmet varvas projekt inom
praktisk spelutveckling med teoretiska kurser
inom speldesign och industriell teknik.
Utbildningen har ett gott anseende internationellt tack vare den höga nivån på studenternas produktioner. Studentteam från våra
speldesignutbildningar har en tradition av att
vinna priser för sina spel, särskilt vid prestigefyllda Swedish Game Awards. Programmet ges
på engelska och leder till en filosofie kandidatexamen med speldesign som huvudområde.

Vill du ha en modern och konkurrenskraftig
IT-utbildning? Vill du lära dig att designa och
utveckla lättillgängliga och effektiva datasystem? Då ska du läsa kandidatprogrammet
i systemvetenskap. Samla, analysera och bearbeta information är grunden för all systemutveckling. Under utbildningen förbereds
du för att tillsammans med uppdragsgivare,
användare och tekniker utveckla nya eller
vidareutveckla redan befintliga IT-system.
Programmets fokus är människors användning av IT i olika verksamheter. Du kommer
att lära dig designa databaser, ofta integrerade
med applikationer för webben, och programmering med moderna programmeringsspråk,
det vill säga hur man lägger upp och styr en
dators arbetssätt.
För att påbörja utbildningen krävs inga
särskilda IT-kunskaper. Däremot är det bra
om du är intresserad av hur IT kan stödja
människor i arbete och vardagsliv.
Utbildningen kan läsas antingen i Uppsala
då du läser inriktning Systemutveckling eller
i Visby då inriktningen är Programvaruteknik.
Då finns även möjligheten till en högskoleexamen i programvaruteknik efter två års
studier. Båda inriktningarna leder till en filosofie
kandidatexamen med informationssystem
som huvudområde.

KARRIÄR
KARRIÄR

20

Bland utexaminerade studenter finns såväl
företagare med egen utvecklingsstudio som
anställda vid framgångsrika spelföretag både
i och utanför Sverige. Före detta studenter
undervisar även vid flera av Sveriges utbildningar inom spelutveckling och speldesign.

Som systemvetare kan du jobba i många olika
slags yrken med anknytning till IT-området,
både nationellt och internationellt. Du inte bara
följer utan leder den snabba utvecklingen inom
IT-området.

Ort: Visby
Starttermin: Höst

Ort: Uppsala och Visby
Starttermin: Höst
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Apotekarprogrammet
300 HP

HÄLSA, VÅRD
& LÄKEMEDEL
I utbildningarna inom medicin, hälsa, vård och farmaci
får både tanken och känslan plats. Du ska behärska
vetenskapens senaste landvinningar men också kunna se
och möta människan bakom symptomen. Här förbereder
du dig för att läka och lindra inom sjukvård, men också för
att arbeta med läkemedel och friskvård, psykisk hälsa och
ohälsa samt forskningsverksamhet.

Vill du bidra till en friskare värld? Vill du ha
en framtidssäker yrkesexamen med många
karriärmöjligheter? På apotekarprogrammet i
Uppsala studerar du kemi och biologi på ett
unikt sätt som förbereder dig för en karriär
som läkemedelsexpert med hela Europa
som din arbetsmarknad.
Läkemedelsområdet är i ständig utveckling.
Läkemedelsterapierna blir allt mer komplexa
och skräddarsys allt oftare till den individuella
patienten. Behovet av nya läkemedel i kampen
mot antibiotikaresistens och svåra sjukdomar
är stort. Kunskap om läkemedel kommer alltid
att behövas. Apotekarprogrammet är en femårig utbildning där du studerar människokroppen och sjukdomar ur ett läkemedelsperspektiv.
Du lär dig hur läkemedel utvecklas och används
på ett optimalt sätt.
Programmet, inklusive sex månaders apotekspraktik, leder till en apotekarexamen. Efter
examen kan du ansöka hos Socialstyrelsen om
den legitimation som krävs för att arbeta som
apotekare inom hälso- och sjukvårdsområdet
inklusive apotek.
KARRIÄR
Som färdig apotekare spelar du en viktig roll
som samhällets läkemedelsexpert. Oavsett
arbetsplats förväntas du kunna lösa läkemedelsrelaterade problem och att kommunicera på
ett yrkeskunnigt sätt. På apotekarprogrammet
utvecklar du din professionella förmåga genom
en serie delkurser som löper genom hela
programmet med tydligt fokus på dina olika
karriärvägar; från forskning och rådgivning
till teamarbete inom hälso- och sjukvård.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst och vår
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Biomedicinprogrammet
180 HP

Är du nyfiken och vill veta mer om hur din
kropp fungerar? Vill du arbeta för att göra
människors liv bättre och lära dig hur sjukdomar uppkommer och botas? Då är biomedicinprogrammet i Uppsala något för dig.
Biomedicinprogrammet ger dig en bred
medicinsk utbildning och en bra grund för
bland annat forskning vid universitet eller
inom läkemedelsindustrin. Utbildningen
håller hög internationell standard och det
finns möjlighet att studera vidare utomlands.
Programmets huvudtema är människans
biologi och du kommer att studera den friska
människans byggnad och funktion via anatomi,
fysiologi och farmakologi. För att förstå kroppen på cell- och molekylnivå kommer du bland
annat att läsa biokemi och cellbiologi. Vidare
kommer du att erhålla en grundläggande förståelse för människans sjukdomar. Utbildningen
avslutas med ett individuellt examensarbete
som du kan välja att göra på universitetet
eller på ett företag. Programmet leder till en
medicine kandidatexamen med biomedicin
som huvudområde.
KARRIÄR
Efter examen kan du välja att direkt gå ut i
arbetslivet till ett biomedicinskt inriktat företag
eller att fortsätta fördjupa dig genom att läsa
något av Uppsala universitets masterprogram.
Flertalet masterprogram inom medicinska
fakulteten är internationella och har stark
forskningsanknytning, vilket öppnar för
fortsatta doktorandstudier.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst

Biomedicinska
analytikerprogrammet

Dietistprogrammet

180 HP

Vill du som dietist hjälpa friska och sjuka
människor med frågor om mat och näringsbehov i relation till hälsa och välmående?
Dietistprogrammet i Uppsala ger dig kunskaper
som används främst inom hälso- och sjukvården, där dietisten har ansvar för kostbehandling
och rådgivning till patienter och anhöriga.
Programmet sätter människan, maten,
näringen och hälsan i centrum.
Du får möjlighet att utveckla de kunskaper
och färdigheter inom kostvetenskap, dietetik
och fysiologi samt beteendevetenskap som
krävs för ett självständigt och utvecklande
arbete som dietist. Arbetet innebär att kunna
anpassa mat och måltider med hänsyn till
exempelvis kulturella, sociala, sensoriska
och ekonomiska aspekter. Du utvecklar din
förmåga att föreslå och motivera lämplig
kost- och nutritionsbehandling vid till exempel
fysisk aktivitet, graviditet, amning, sjukdom,
skador eller åldrande. Programmet leder till
en dietistexamen.

Som biomedicinsk analytiker är du specialist
på undersöknings- och analysmetoder inom
medicin, teknik och naturvetenskap. Du
arbetar i en spännande, kreativ miljö med
att utveckla analyser. Bland annat analyserar
du de prover som behövs för att ge patienter
rätt behandling. Vid Uppsala universitet skaffar
du dig de kunskaper du behöver för nationellt
och internationellt biomedicinskt laboratoriearbete.
Laboratoriemetodiken har en framträdande
roll i hela utbildningen där teoretiska kunskaper
och praktisk färdighet används tillsammans.
Du får kunskaper i biomedicinsk laboratorievetenskap, anatomi, fysiologi och kemi. Flera
kurser omfattar undervisning i dokumentation,
muntlig och skriftlig framställning, laboratorieorganisation och bioinformatik.
Biomedicinska analytikerprogrammet
samarbetar med Mittuniversitetet i Sundsvall.
Programmet leder till en biomedicinsk
analytikerexamen och en medicine kandidatexamen med biomedicinsk laboratorievetenskap som huvudområde. Efter examen kan
du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

KARRIÄR
Du kan räkna med att få jobb efter examen –
idag finns en brist på biomedicinska analytiker
både i Sverige och utomlands. Du kan också
räkna med att bli en del av en snabbt utvecklande bransch både under utbildningen och i
yrkeslivet. Du kan också välja flera olika yrkeskarriärer eftersom det finns många uppgifter
för en biomedicinsk analytiker. Efter programmet har du möjlighet att läsa vidare till en
magister-, master- eller doktorsexamen.

180 HP

KARRIÄR
Inom hälso- och sjukvården ansvarar dietisten
för kostbehandling och rådgivning till patienter
och anhöriga. Många dietister arbetar med
information och utbildning till allmänheten
och till andra yrkesgrupper inom hälso- och
sjukvården, skolan, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Du kan också välja att studera vidare
vid något av masterprogrammen som ges vid
universitetet.
Ort: Uppsala
Starttermin: Vår

Ort: Uppsala och Sundsvall
Starttermin: Höst
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Fysioterapeutprogrammet

Kostvetarprogrammet

180 HP

180 HP

Fysioterapeuter arbetar med människor i alla
åldrar som kan ha olika funktionsnedsättningar
och aktivitetsbegränsningar. Som fysioterapeut
tränar du dem som riskerar att förlora sin
rörelseförmåga, som behöver hjälp att återfå
den eller som på olika sätt måste kompensera
det som gått förlorat på grund av sjukdom eller
skada. Fysioterapeututbildningen i Uppsala är
en bred utbildning med såväl teoretiska som
praktiska kurser.
Du får lära dig att göra undersökningar, vägleda behandla och utvärdera insatta åtgärder.
Kunskapsutvecklingen är snabb. Det innebär
att du ständigt får vara beredd på att lära och
värdera ny kunskap. Utbildningen omfattar
såväl teoretiska som praktiska studier.
Huvudområdet fysioterapi kompletteras
med medicinska, psykologiska och beteendevetenskapliga ämnen. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan ske på arbetsplatser
i hela landet. Inom programmet finns
möjligheter till studier utomlands. Programmet leder till en fysioterapeutexamen och en
kandidatexamen. Efter examen kan du ansöka
om legitimation hos Socialstyrelsen. Fysioterapeut är den nya yrkestiteln på vad som tidigare
kallades sjukgymnast.

Det stora intresset för hälsosam mat som också
är god är utmaningen för alla som arbetar
med utveckling och produktion av mat och
måltider. Varje dag äter en majoritet av Sveriges
befolkning minst en av dagens måltider utanför
hemmet så det behövs en gedigen kompetens
inom området.
Som kostvetare är det du som har kunskap
att välja och planera mat och måltider som är
smakliga och ger förutsättningar för ett friskare
liv och bra omvårdnad. Kostvetarprogrammet
i Uppsala förbereder dig för många olika uppgifter inom framtidens måltidsservice.
Du studerar nutrition, livsmedelssäkerhet,
sensorik, livsmedelskunskap inklusive matlagnings- och produktionstekniker, sociologiska
perspektiv på mat liksom klimat- och miljöfrågor. Arbetslivsanknytning och ledarskap
utgör en del av studierna och även företagsekonomi ingår. Programmet leder till en
filosofie kandidatexamen med kostvetenskap
som huvudområde och företagsekonomi som
biområde.

KARRIÄR
Som fysioterapeut kan du arbeta i olika verksamheter och områden i samhället. Det kan
vara inom sjukvård, hälsovård eller utbildning,
i både offentlig och privat verksamhet. Du kan
fortsätta utbilda dig i ett magisterprogram.
Dessutom finns möjlighet till forskarutbildning inom ämnet fysioterapi.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst och vår

KARRIÄR
Kostvetarprogrammets målsättning är att
förbereda dig för många olika uppgifter inom
framtidens måltidsservice. Det kan vara som
kostchef eller med andra administrativa uppgifter inom offentlig eller privat måltidsverksamhet. Andra arbetsområden är operativ chef
inom storhushåll eller med produktutveckling,
information eller utbildning inom livsmedelsindustri och handel. Som kostvetare kan du
också arbeta med kost- och hälsoupplysning,
information och undervisning samt forskning.
Du kan också välja att studera vidare efter
programmet. Kostvetarprogrammet ger dig
en bred teoretisk och praktisk kunskap inom
matens område och därmed arbetsmöjligheter
på den expanderande marknaden som ätandet
utanför hemmet utgör.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst
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Logopedprogrammet

Läkarprogrammet

Receptarieprogrammet

240 HP

360 HP

180 HP

Vi pratar och diskuterar. Vi informerar, skriver
och läser. Några kan dock inte delta i den
ständigt pågående kommunikationen. När
svårigheterna har en medicinsk bakgrund
ställer logopeden diagnos och ger behandling.
Eftersom all kommunikation utgår från hjärnan
krävs god kunskap om hjärnans anatomi och
funktion.
Logopedutbildningen är fyraårig. Du läser
följande ämnen: logopedi, 150 högskolepoäng
(hp); lingvistik och fonetik, 45 hp; medicin, 24
hp och psykologi, 21 hp. Lingvistik och fonetik
handlar om hur språket och språkljuden är
uppbyggda, vilket är en viktig kunskap vid
tal- och språkbedömning.
Som logoped arbetar du med språk, tal
och röst och du blir även medicinskt kunnig
på sväljfunktionens anatomi och fysiologi.
Sväljproblem är ofta akuta och en snabb
bedömning av logoped är viktig för att avgöra om patienten är i riskzonen för att få
mat eller dryck i luftvägarna.
På programmet ingår 30 hp praktik.
Under praktiken arbetar studenterna vanligtvis parvis tillsammans med en handledare.
Programmet leder till en logopedexamen.
Efter examen kan du ansöka om legitimation
hos Socialstyrelsen.

Förebygga, lindra och läka – kraven på läkare
är höga. På Läkarprogrammet skaffar du dig de
kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt som krävs för läkaryrket och för en
forskargärning. Redan under det basvetenskapliga stadiet får du dina första patientkontakter.
Du lär dig undersökningsmetoder och andra
kliniska färdigheter samtidigt som din förståelse
för både etiska och vetenskapliga frågeställningar byggs upp.
Genom hela programmet kommer du att
närma dig din yrkesroll genom att biologisk
basvetenskap integreras med klinisk vetenskap
och klinisk färdighetsträning.
Du kommer i allt väsentligt studera teoretiska moment satta i sitt sammanhang. Du lär
dig hur sjukdomar och tillstånd diagnosticeras
och behandlas och hur du i detta arbete förhåller dig till patienter, närstående och medarbetare inom vården. Även om metoderna för
undersökning, analys och behandling blir allt
mer avancerade, är det fortfarande till stor del
i det direkta mötet med patienter och medarbetare som läkaryrket utövas. Att kunna få
fram och tolka patientens besvär och symptom
är en förutsättning för att kunna ställa korrekt
diagnos och föreslå lämplig behandling.
Programmet leder till en läkarexamen. Efter
examen kan du ansöka om läkarlegitimation
hos Socialstyrelsen.

Som receptarie jobbar du med kommunikation och rådgivning kring läkemedel och deras
användning. Du förstår hur läkemedel påverkar
människokroppen och förklarar för patienten
varför vissa läkemedel ger bättre effekt.
Receptarieprogrammet vid Uppsala
universitet ger dig även insikt i etiska aspekter och samhällsfrågor, som till exempel
utmaningar kring antibiotikaresistens.
Receptarieprogrammet är en treårig
utbildning med fokus på läkemedelsanvändning
ur olika perspektiv. Inom huvudområdet farmaceutisk vetenskap studerar du läkemedels
verkningsmekanismer, beredning, egenskaper och toxiska effekter. Du lär dig även om
användning, egenvård och att kommunicera på
ett bra sätt. Exempel på kurser är Farmakologi
eller Galenisk och fysikalisk farmaci.
På din väg mot att bli expert i läkemedelsanvändning studerar du även farmaceutisk
kemi. Du lär dig den kemiska bakgrunden till
varför ett läkemedel påverkar dig på ett visst
sätt och vad som händer i kroppen. I utbildningen får du även tillämpa dina kunskaper
under praktik på apotek. Programmet leder
till en receptarieexamen, vilket är en yrkesexamen. Efter examen kan du ansöka hos
Socialstyrelsen om den legitimation som krävs
för att arbeta som receptarie inom apoteksväsendet. Utbildningen kan med rätt kombination av kurser och fördjupningsprojekt även
leda till en farmacie kandidatexamen.

KARRIÄR
Vanliga arbetsplatser är sjukhusens logopedmottagningar och rehabiliteringsavdelningar
samt inom habiliteringsverksamhet. Många
logopeder arbetar även på språkförskolor
och skolor. Programmet förbereder dig
också för fortsatta studier och forskarutbildning.
Ort: Uppsala
Starttermin: Vår
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KARRIÄR
Som läkare kan du arbeta på sjukhus, vårdcentraler eller privata mottagningar. Du kan
ägna dig åt forskning och undervisning på universitetssjukhus eller arbeta på läkemedelsföretag. En stor del av dagens yrkesverksamma
läkare förväntas att gå i pension vilket medför
att behovet av kunniga läkare blir stort.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst och vår

KARRIÄR
Receptarieexamen förbereder dig för
information och rådgivning kring läkemedel
samt arbetsledande verksamhet inom
apoteksväsendet.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst och vår
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Röntgensjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet

180 HP

Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten
som arbetar med människan i centrum. Din
expertkunskap och värdegrund vilar i ett etiskt
förhållningssätt, en humanistisk människosyn
och en helhetssyn som ger patienten trygghet.
Ditt arbete fokuserar på omvårdnadens teori
och kliniska tillämpning, forskning, utveckling
och utbildning samt ledarskap.
Du kan välja att läsa sjuksköterskeprogrammet i Uppsala eller Visby. För dig
som väljer Visby ingår viss obligatorisk utbildning i Uppsala. Undervisningen ger dig
förutsättningar att utveckla ett kritiskt och
analytiskt förhållningssätt och god problemlösande förmåga. Det finns möjlighet att
genomföra delar av utbildningen i ett
annat land. Programmet leder till en sjuksköterskeexamen och medicine kandidatexamen
med vårdvetenskap som huvudområde. Efter
examen kan du ansöka om legitimation hos
Socialstyrelsen. Legitimation krävs för att du
ska få arbeta som sjuksköterska. Sjuksköterskeutbildningen är anpassad till EU:s krav.

Röntgensjuksköterskans arbete omfattar både
omvårdnad och teknik. Den primära uppgiften
för dig som röntgensjuksköterska är att göra
undersökningar och att därmed framställa
bildmaterial så att en säker diagnos kan ställas.
Samtidigt ska hänsyn tas till de omvårdnadsbehov varje patient har. I en teknikbaserad
verksamhet har du som röntgensjuksköterska
en betydelsefull uppgift i att värna om patientens trygghet, säkerhet och välbefinnande.
Röntgensjuksköterskan beslutar hur undersökningen ska utföras med utgångspunkt från
kunskaper i bland annat anatomi, sjukdomslära,
undersökningars utförande samt utrustningens
funktion och uppbyggnad. Strålskydd och strålningens verkan på människokroppen är särskilt
viktiga kunskaper.
Röntgensjuksköterskeprogrammet är treårigt där du får kunskaper inom medicin, fysik,
teknologi och omvårdnad.
Röntgensjuksköterskans yrkesroll genomgår
en ständig förändring beträffande den metodik
och teknik som används. I yrkesfunktionen ingår även att arbeta med utveckling av metoder
och tekniker och med kvalitetssäkring.
Programmet leder till röntgensjuksköterskeexamen och medicine kandidatexamen med
radiografi som huvudområde. Efter examen
kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Legitimation krävs för att du ska
få arbeta som röntgensjuksköterska.

KARRIÄR
Som röntgensjuksköterska kan du jobba på
röntgenkliniker inom landstinget eller hos
privata vårdgivare. Röntgensjuksköterskor
arbetar även som applikationsspecialister hos
leverantörer av röntgenapparatur och inom
läkemedelsföretag.

180 HP

KARRIÄR
Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta
inom läns- och regionsjukvården, inom delar av
öppen hälso- och sjukvård eller inom kommunernas vård och omsorg. Efter programmet
kan du söka till någon av specialistsjuksköterskeprogrammets olika inriktningar eller b
arnmorskeprogrammet, läsa fristående kurser
eller studera vidare på magister- och forskarutbildningsnivå.
Ort: Uppsala och Visby
Starttermin: Höst och vår

Ort: Uppsala
Starttermin: Höst
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Byggnadsantikvarieprogrammet
180 HP

KULTUR, HISTORIA
& FILOSOFI
Vår multikulturella värld gör det allt nödvändigare att
förstå olika kulturer och hur de samspelar i vårt samhälle.
Det är också viktigt att ha insikt i och förståelse för människors religion och livsåskådning. Genom att läsa kultur
och humaniora vid Uppsala universitet får du verktyg för
att analysera och lösa komplexa samhällsproblem.

26

Är du intresserad av äldre byggnader? Då
är detta programmet för dig. På byggnadsantikvarieprogrammet får du kunskap om hur
vårt byggda kulturarv kan vårdas och brukas
på ett långsiktigt hållbart sätt med respekt för
dess kulturhistoriska värden. Programmets
material- och teknikkurser är unika och finns
bara vid Uppsala universitet, Campus Gotland.
Du kommer bland annat att studera byggnaders material och konstruktion samt hur de
fungerar som tekniska system, bebyggelsens
tradition och historia, hur restaureringar har
genomförts förr och hur de görs idag samt
lagar, regler och processer som styr och påverkar den byggda miljön. Genom att kombinera
teori med att jobba med projekt, övningar och
laborationer får du insikt i och kunskap om
kulturmiljövårdens praktik såväl som hantverk
och teknik. Programmet leder till en filosofie
kandidatexamen med kulturvård som huvudområde. Efter programmet har du möjlighet att
fortsätta med akademiska studier på avancerad
nivå.
KARRIÄR
Studierna förbereder dig för ett yrkesliv som
byggnadsantikvarie i organisationer, vid myndigheter eller på företag. Som byggnadsantikvarie
kommer du att arbeta med att bevara, förvalta
och utveckla byggnader och bebyggelsemiljöer
från olika tider. Flera av våra tidigare studenter
är i dag egna företagare eller verksamma vid
konsultföretag.
Ort: Visby
Starttermin: Höst
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Föremålsantikvarieprogrammet

Historikerprogrammet

180 HP

Vill du förstå såväl det förflutna som vår samtid? Historia innebär studier av hur människor
och samhällen har förändrats över tid. Genom
att studera bakgrunder, orsaker och effekter av
förändringar såväl lokalt, regionalt som globalt
får du perspektiv på ekonomiska, politiska och
sociala system. På historikerprogrammet analyseras även kultur, ideologi och vetenskap
i sina historiska sammanhang. Stor vikt läggs
vid förklaringar av historiska processer, samt
hur uppdelningar av människor i sociala klasser,
kön och andra grupper skapats och omskapats genom tiderna. Historiska perspektiv ger
möjlighet att analysera sådant som vi idag
betraktar som givet.
Utbildningen i Uppsala är ett samarbete
mellan ämnena historia, ekonomisk historia
och idéhistoria. Programmet är en studieintensiv och snabb väg till högre studier.
Introduktionsterminen ger behörighet till
fortsättningskursen i alla tre ämnena.
Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med ekonomisk historia, historia eller
idé- och lärdomshistoria som huvudområde.

Är du intresserad av antikt och retro? En
föremålsantikvarie arbetar med bevarande
och användning av äldre föremål och interiörer. På föremålsantikvarieprogrammet lär
du dig att undersöka, beskriva och visualisera
föremål. Du förbereds för arbetsuppgifter
som förebyggande vård av samlingar, värdering av antikviteter och urval vid insamling.
Utbildningen är unik i Sverige och ger dig
verktyg för en berikande karriär på till
exempel museum eller auktionshus.
På programmet ges bland annat kurser
i föremålshistoria, materialvetenskap, teknik
historia, kulturhistorisk värdering, insamlingsoch dokumentationsprocesser samt lagstiftning.
Studierna ger dig en kärna av kunskap inom
ämnet kulturvård och du väljer om du ska
specialisera dig mot den offentliga sektorn
eller den privata marknaden. Du breddar dig
genom att läsa ett valfritt biämne. Möjlighet
finns till studier utomlands eller praktik.
Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med kulturvård som huvudområde.
KARRIÄR
Utbildningen leder till jobb med kvalitets-,
urvals- och tillståndsfrågor vid muséer, myndig
heter eller kulturarvsorganisationer. Privata
företag inom utställningsproduktion, kulturturism, inrednings-, auktions- eller antikbranschen är andra möjliga arbetsplatser. Flera av våra
tidigare studenter är i dag verksamma som
antikvarier, intendenter, värderare eller
museipedagoger. Vill du studera vidare på
avancerad nivå så kan du till exempel läsa
masterprogram i humaniora med inriktning
mot kulturarv och hållbarhet.

180 HP

KARRIÄR
Du får en rad färdigheter av betydelse för
historikeryrken och för arbetslivet i allmänhet.
Du lär dig till exempel källkritik, textanalys och
förmågan att systematiskt undersöka stora och
komplexa material. Arbetsmarknaden efter
studierna är både bred och varierad. Du kan
bland annat få jobb som utredare eller arbeta
med liknande uppgifter inom myndigheter,
organisationer och företag.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst

Ort: Visby
Starttermin: Höst
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Humanioraprogrammet
180 HP

Är du humanist? Vill du jobba med frågor
om kultur och samhälle, utan att tumma på att
kultur är ett begrepp med vid mening och att
samhället är komplicerat? Då har du hittat
rätt program.
Programmet tar sin utgångspunkt i att
dagens och framtidens samhälle behöver väl
utbildade humanister; personer som kan tänka
självständigt och kritiskt, personer som kan
fördjupa sig i olika kulturella frågor och sätta
sig in i komplexa sammanhang.
Under din introduktionstermin ligger fokus
på aktuella samhällsfrågor och samhällsdebatter. Vi arbetar med analys av andras och egna
texter med betoning på betydelsen av källkritik. Du utvecklar din förmåga att diskutera
sakligt med förankring i vetenskaplig litteratur
och du får metoder och verktyg för att
presentera egna analyser i text och tal.
Följande fem terminer väljer du fritt bland
ämnen inom humaniora, men du måste läsa
tre terminer i ett egenvalt huvudområde. Du
erbjuds även en programspecifik kurs som
innehåller praktik och ger dig kunskaper och
färdigheter som behövs på arbetsmarknaden.
Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med ett humanistiskt ämne som
huvudområde.
KARRIÄR
Syftet med programmet är att ge dig en bra
grund för alla yrken där man behöver kunna
analysera, tänka kritiskt och kommunicera,
exempelvis som utredare, kulturskribent eller
debattör. Beroende på val av huvudämne ger
programmet dig färdigheter som krävs för
arbete vid exempelvis förlag, statlig myndighet,
muséer eller arkiv. Det ger också en god grund
för olika masterutbildningar och du får kontakt
med arbetsgivare för att bli antagen till praktik.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst

Kandidatprogram i arkeologi
och antik historia

Kandidatprogram i arkeologi
och osteologi

180 HP

180 HP

Vill du förstå varför vår värld ser ut som den
gör och få en ökad förståelse för vår omvärld?
Genom att läsa kandidatprogram i arkeologi och antik historia får du perspektiv på
händelser och processer genom historien fram
till idag och lär dig förstå hur de kan påverka
framtidens samhällen. När det människan
skapat och upplevt sätts i sitt sammanhang,
blir det allt tydligare vart vi är på väg. Du väljer
om du vill börja läsa programmet i Visby eller
i Uppsala. Du kan under programmets gång
byta studieort beroende på vilka ämnen du
vill studera.
Programmet inleds med ett studieår om
forntida samhällen och hur man kan studera
dem med olika källor och metoder. Det andra
läsåret inleder du med ämnesfördjupning
genom att välja något av ämnena antikens
kultur- och samhällsliv, arkeologi, assyriologi,
egyptologi eller osteologi.
Du lär dig att granska och kritiskt utvärdera
olika källmaterial för att besvara frågor om den
djupa historien. Du lär dig att presentera egna
analyser och slutsatser genom underbyggda
och tydliga argument. Programmet leder till en
filosofie kandidatexamen med antikens kultur
och samhällsliv, arkeologi, arkeologi med inriktning mot osteologi, egyptologi eller semitiska
språk som huvudområde.

Vill du läsa arkeologi eller osteologi ska du
självklart göra det i Visby på Campus Gotland.
Vill du dessutom spetsa dina studier genom att
kombinera dessa båda ämnen så har du hittat
rätt utbildning.
Inom osteologi lär du dig skelettets olika
delar, benens uppbyggnad och namn samt
metoder för att kunna bestämma kön, ålder och
storlek på individer av människa och djur. Du
lär dig dessutom att känna igen olika sjukdomar
och skador som sätter spår i skelettet, samt får
grundläggande kunskaper i arkeogenetik.
Inom arkeologi studerar du människor och
samhällen under förhistorisk och tidighistorisk
tid genom de materiella spår de lämnat efter sig.
Arkeologins metoder är tvärvetenskapliga och
innehåller tydliga humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga moment.
Praktiska moment som arbete med skelettmaterial i osteologiska laboratoriet, arkeologiska
utgrävningar, museibesök, exkursioner och digital rumsanalys ingår också i utbildningen, liksom
flera verktygskurser som är yrkesförberedande.
Programmet ger dig förmåga att granska och
kritiskt utvärdera stora mängder av fragmentariskt källmaterial som ger dig möjlighet att
närma dig mänsklig kultur i den djupa historien.
Du lär dig även att problematisera etiska och
vetenskapliga frågor om mänskliga kvarlevor.
Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med arkeologi eller arkeologi med
inriktning osteologi som huvudområde.

KARRIÄR
Programmet förbereder dig för arbete bland
annat inom uppdragsarkeologi, utbildnings-,
bistånds- och kultursektorn, miljövård,
muséer, bibliotek och arkiv.
Ort: Uppsala och Visby
Starttermin: Höst

KARRIÄR
En växande global och alltmer flexibel arbetsmarknad efterlyser utbildningar som förenar
humaniora med naturvetenskap och teoretiska
kunskaper med praktiska färdigheter. Dina
arbetsgivare kan finnas inom uppdragsarkeologin, utbildning-, bistånds- och kultursektorn
eller inom kulturmiljövård, muséer, bibliotek
och arkiv.
Ort: Visby
Starttermin: Höst
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Kandidatprogram i kultur,
samhälle och etnografi

Kandidatprogram i kulturoch samhällsanalys

Kandidatprogram
i kulturentreprenörskap

180 HP

180 HP

180 HP

Kultur, samhälle och etnografi är programmet
för dig som vill möta nya utmaningar i en allt
mer globaliserad värld. Det ger dig en god
grund att stå på inför en framtida yrkeskarriär
inom till exempel kultursektorn. På kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi i
Uppsala får du möjlighet att skaffa dig en
grundlig utbildning i etnografiska metoder,
som ger dig verktyg att förstå kulturella och
sociala sammanhang i dagens och morgondagens föränderliga samhälle. Etnografiska
metoder, med deltagande observationer och
intervjuer, blir alltmer efterfrågade på arbetsmarknaden inom områden där man bland
annat arbetar med utvärdering, omvärldsanalys och marknadsföring.
Basen i programmet är etnologi och kulturantropologi. Det etnologiska perspektivet
ger dig insikter i svensk och europeisk kultur
medan det kulturantropologiska ger dig internationella utblickar och kunskaper om andra
världsdelar. De olika perspektiven hjälper
oss att se vårt eget samhälle i ett nytt ljus.
Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med kulturantropologi eller etnologi
som huvudområde.

Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys
är ett tvärvetenskapligt program som utvecklar
dina färdigheter och förmågor för att skapa en
fördjupad förståelse av dagens och morgondagens kultur och samhälle. Du får en djup insikt
i samtidens politiska debatter och sociala frågor.
Din förmåga att tänka självständigt, ifrågasätta,
argumentera, kritiskt granska och diskutera
tränas genomgående i programmet. Du får
även möjlighet att förstå dagens komplexa,
mångkulturella och globala samhälle från olika
vetenskapliga perspektiv. Uppsala universitets
program i kultur- och samhällsanalys skiljer sig
från jämförbara program i Sverige bland annat
genom att tyngdpunkten ligger på etik och
samhällsfilosofi.
Med kunskaper från statsvetenskap och
kulturantropologi skapas också möjligheten för
att använda det kritiska tänkandet på konkreta
samhällsfrågor och problem förknippade med
demokratins utveckling, globalisering och
urbanisering. Du får dessutom ökad insikt
i betydelsen av normer, värderingar och
materiella villkor för förståelsen och analysen
av samhället och kulturen. Programmet leder
till en filosofie kandidatexamen med praktisk
filosofi som huvudområde.

Kultur hör till den i dag snabbast växande ekonomiska sektorn i Sverige. Arbetsmarknaden
för en kulturentreprenör är därför väldigt
vid. Driftiga kulturentreprenörer behövs inom
både museisektor, turism och upplevelseindustri. På kandidatprogram i kulturentreprenörskap får du kombinera humanistiska
ämnen med praktiskt orienterade kurser.
Kombinationen ger dig en vid arbetsmarknadskompetens oavsett om du vill jobba som
egenföretagare eller som anställd.
En kulturentreprenör förmedlar och tolkar
kulturella uttryck av olika slag, exempelvis
konstverk, kulturföremål, kulturmiljöer och
moderna media. Under det senaste decenniet
har arbetsmarknaden förändrats för kulturvetare. De fasta tjänsterna har blivit färre
och de tidsbegränsade projektanställningarna
fler. Allt fler egna företag startas inom denna
sektor. Kulturentreprenörsprogrammet vid
Uppsala universitet ger dig teoretiska kunskaper, färdigheter och förmågor som du
behöver för att klara dig på en flexibel och
föränderlig arbetsmarknad. Programmet leder
till en filosofie kandidatexamen med något av
följande huvudområden: arkeologi, antikens
kultur och samhällsliv, egyptologi, etnologi,
genusvetenskap, konstvetenskap eller textilvetenskap.

KARRIÄR
KARRIÄR
Utbildningen förbereder dig för en yrkesbana
inom ett flertal samhällssektorer, till exempel
kultursektorn, integrationsverksamhet, bistånd,
diplomati, media och kommunikation, internationella organisationer, förvaltnings- och företagskultur, statliga myndigheter, frivilligorganisationer, turism, muséer och dokumentation.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst

Kultur- och samhällsanalytiker från Uppsala
universitet kan arbeta både i näringslivet och
offentlig sektor som: utredare, projektledare,
informationsansvariga, informatörer, skribenter,
omvärlds- och konsekvensanalytiker, handläggare och konsulter. Programmet ger bland
annat behörighet till masterutbildning i praktisk
filosofi.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst
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KARRIÄR
Efter programmet kan du arbeta till exempel
som muséiintendent, antikvarie, producent,
utställningsanordnare, kultursekreterare,
kulturstrateg, gallerist, konsult, utredare,
debattör, föreläsare, redaktör, kulturskribent.
Om du vill läsa vidare kan du ta en mastereller magisterexamen.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst
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Kandidatprogram
i musikvetenskap

Kandidatprogram i retorisk
och litterär kommunikation

180 HP

180 HP

Musikhistoria, musikteori och populärmusik –
när du läser kandidatprogram i musikvetenskap
i Uppsala närmar du dig musiken utifrån historiska, estetiska och etnologiska synsätt.
Ett viktigt inslag i utbildningen är att träna
upp färdigheter i att hantera musik i såväl
notskrift som i klingande form samt att kunna
analysera musikaliska uttryck och strukturer.
Det innebär bland annat att du får en gedigen
träning i musikteoretiska ämnen som notläsning, partiturläsning, harmonilära, gehör och
musikanalys. Detta gör utbildningen internationellt gångbar eftersom dessa färdigheter
efterfrågas och förutsätts internationellt.
Just den tekniska specialkunskapen om
musikens former och uttryck är också något
som yrkesverksamma inom musikområdet
särskilt har framhållit som betydelsefullt för
anställningsbarhet.
I programmet ingår också valfria kurser,
till exempel kan du välja ämnen som ekonomi
eller management alternativt ett humanistiskt
ämne som historia eller filosofi. Du kan också
välja att studera utomlands. Vill du så finns
det även möjlighet till praktik. Programmet
leder till en filosofie kandidatexamen med
musikvetenskap som huvudområde.

Tänker du dig en framtid som kulturskribent
eller där du jobbar som konsult, redaktör
eller utredare? Vill du arbeta på förlag eller
kommunikationsbyrå? Programmet vänder
sig till dig som vill fördjupa dina färdigheter
i skriftlig och muntlig kommunikation samt
få teoretiska redskap för att kritiskt värdera
och analysera litterära som retoriska texter.
Basen i utbildningen är retorik och litteraturvetenskap. Utifrån ditt intresse och den
bransch du vill arbeta inom väljer du vilket
av de två ämnena du vill specialisera dig inom.
För att ytterligare bredda din kompetens kan
du också välja bland en stor mängd kurser från
olika humanistiska ämnen. Du kan välja att läsa
verktygskurser som projektledning, entreprenörskap, intervjuteknik och argumentationsanalys. Du har även möjlighet att göra praktik.
Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med antingen retorik eller litteraturvetenskap som huvudområde.

KARRIÄR
Kandidatprogrammet i musikvetenskap förbereder dig för en flexibel arbetsmarknad på
musikområdet inom till exempel kulturinstitutioner, medier, musikförlag, konsultföretag och
eget entreprenörskap. Programmet ger också
grunderna för dig som vill bli musikforskare.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst
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KARRIÄR
Programmet ger dig en bred humanistisk utbildning lämplig för en stor mängd verksamheter
inom kultur- och kommunikationssektorerna.
Väljer du att fokusera på ämnesstudier inom
litteraturvetenskap skapas möjligheter för att
jobba som redaktör, skribent, konsult, utredare, kultursekreterare och föreläsare. Genom
en kandidatexamen i retorik skapas möjligheter
för en verksamhet som till exempel talskrivare, kommunikationsrådgivare, föreläsare och
informatör.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst
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Juristprogrammet
270 HP

SAMHÄLLE, POLITIK
& JURIDIK
För att styra vårt samhälle krävs kunskaper och verktyg för
att analysera beslut och politiska system på ett korrekt sätt.
Samhälle och politik ger dig verktyg för att kunna analysera
och systematiskt förbättra strukturen i samhället. Inom
juridik lär du dig att utforma och använda lagstiftningen
inom samhället.

STUDER A VID UPPSALA UNIVERSITET – 2021/2022

Vid Uppsala universitet bygger juristutbildningen på problemorienterad inlärningsmodell
med omfattande studentaktivitet. Modellen
bygger på kritiskt tänkande, problemlösning
och samarbete i mindre grupper. Den är uppskattad av både studenter och arbetsgivare.
Dina lärare fungerar som handledare i
problemlösningen.
Juridiken spänner över ett brett fält. Några
viktiga delämnen är civilrätt, straffrätt, processrätt, förvaltningsrätt, konstitutionell rätt,
miljörätt, folkrätt och EU-rätt. Juristprogrammet är indelat i en grundnivå som är gemensam för alla samt en avancerad nivå. Målet
med grundnivån är att du ska få en överblick
över rättssystemet och få teoretiska redskap.
På avancerad nivå läser du valfria fördjupningskurser och projektorienterade kurser
baserade på olika teman. Du skriver också
en examensuppsats. I samband med uppsatsen
kan du göra praktik i cirka två månader i Sverige
eller utomlands. Många av våra studenter väljer
dessutom att läsa en eller flera terminer vid
ett utländskt universitet. Juristprogrammet
leder till en juristexamen.
KARRIÄR
Advokat, domare, åklagare, kronofogde,
polischef eller utredare. Det är några karriärmöjligheter, bland många, när du har erhållit
din juristexamen. Du får även en bra grund om
du vill ägna dig åt andra yrken inom privat eller
offentlig sektor. Metoden att strukturera och
analysera ett material och att lösa problem har
du nytta av också utanför den juridiska sfären.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst och vår
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Kandidatprogram i fredsoch utvecklingsstudier
180 HP

Är du intresserad av frågor kring fred och
utveckling? Undrar du varför människor deltar i
väpnade konflikter? Vill du veta vilka de största
hindren är för hållbar demokratisk utveckling
och hur utvecklingsmål och konfliktlösningsprocesser kan kombineras? Då ska du läsa
kandidatprogrammet i freds- och utvecklingsstudier i Uppsala – en internationellt orienterad, tvärvetenskaplig utbildning i freds- och
konfliktkunskap och utvecklingsstudier med en
statsvetenskaplig profil.
Oavsett om du väljer att specialisera dig på
freds- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier kan du lägga till och välja bland fristående
kurser och på så sätt skräddarsy din utbildning
efter intresse och vad du vill arbeta med. Är
du till exempel intresserad av språk kan du läsa
det som valfritt ämne eller fokusera mer på
en speciell region eller ett land. Det finns även
möjlighet till praktik och utlandsstudier.
Progammet leder till en filosofie kandidatexamen med freds- och konfliktkunskap
eller utvecklingsstudier som huvudområde.
KARRIÄR
Efter avslutat program har du en gedigen
samhällsvetenskaplig kompetens som ger dig
goda kvalifikationer att arbeta som utredare
och analytiker. Du har även en internationell
utbildning som ger dig möjlighet att söka arbete
runt om i världen. Efter kandidatexamen kan du
också söka dig vidare till masterprogram.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst

Kandidatprogram i samhällsplanering – miljö, resurser
och globalisering
180 HP

Specialisera dig till en mångsidig samhällsplanerare med inriktning mot miljöfrågor, resursanvändning och globalisering. Långsiktigt hållbar
och rättvis samhällsutveckling kräver god
planering. För samhällsplaneraren utgör det
en spännande, mångfasetterad och angelägen utmaning. Våra vardagsliv utspelas i olika
sammanhang, där både människor och platser
påverkas av samhällsplanerares arbete. Resultatet märks fysiskt i till exempel bebyggelse och
rekreationsområden, men också i tillgång till
service eller transport.
Utmaningen att forma hållbara och rättvisa
lösningar är komplex. Som planerare måste
du kunna värdera och väga samhällsgruppers
ibland motstridiga intressen och makt mot
varandra. Du måste också vara rustad för en
föränderlig och alltmer globaliserad värld.
För att kunna ta dig an planeringsutmaningen i en kommande yrkesroll, i såväl Sverige
som internationellt, behöver du en mångsidig
utbildning som ger dig såväl relevant specialistkunskap som ett grepp om större sammanhang. Programmets inriktning mot miljöfrågor,
resursanvändning och globaliseringsprocesser
innebär att du direkt fokuserar på dagens och
framtidens centrala utmaningar. Programmet
leder till en filosofie kandidatexamen med
samhällsgeografi som huvudområde.
KARRIÄR
Utbildningen förbereder dig för en alltmer
mångsidig planerarroll som ger flera karriärmöjligheter inom såväl statliga och kommunala
myndigheter som privata konsultföretag, utredningsinstitut och ideella organisationer.

Politices kandidatprogram
180 HP

Vill du vara med och påverka den ekonomiska
och politiska utvecklingen? Vill du lära dig att
identifiera, strukturera och analysera politiska,
juridiska och ekonomiska problem inom Sverige och i världen? Politices kandidatprogram
i Uppsala ger dig förutsättningar att aktivt
medverka i utveckling och förändring av olika
delar av samhället.
Studierna ger dig en bred bas att stå på.
Obligatoriska kurser är statskunskap A, nationalekonomi A, statistik och förvaltningsrätt.
Din personliga profil får du genom att välja
fördjupningsområde inom antingen freds- och
konfliktkunskap, nationalekonomi, statskunskap (exempelvis europastudier, internationell
politik, svensk politik och förvaltning), statistik
eller utvecklingsstudier. Det finns också goda
möjligheter till praktik och utlandsstudier.
Programmet leder till en politices kandidatexamen med statskunskap, nationalekonomi,
statistik, freds- och konfliktkunskap eller
utvecklingsstudier som huvudområde.
KARRIÄR
Arbetsgivare finns såväl inom departement och
myndigheter, intresseorganisationer, kommuner
och landsting, som inom den privata sektorn
och internationella organisationer med verksamhet både i Sverige och utomlands. Du kan
även arbeta inom journalistik och media. Med
en politices kandidatexamen kan du bland annat
söka till Uppsala universitets tvååriga masterprogram i politik (Politices masterprogram) och
universitetets tvååriga masterprogram i fredsoch konfliktstudier.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst

Ort: Visby
Starttermin: Höst
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Lantmäteriprogrammet,
juridisk inriktning

Samhällsplaneringsprogrammet Samhällsvetarprogrammet
180 HP

180 HP

180 HP

Det moderna samhället behöver samhällsplanerare. Aktuella områden för planering är
exempelvis, näringsliv, miljö, trafik, bostäder,
städer, regional utveckling samt frågor om
globalisering. Individen möter samhällets
planering i olika roller; som man eller kvinna,
förälder, barn, pensionär, och har i allmänna
val möjlighet att påverka den politiska inriktningen på samhällets planering.
Som samhällsplanerare är du med och
utformar det framtida samhället och påverkar
utformningen av bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö. Samhällsplanering handlar om att skapa förutsättningar
för utveckling och kunna balansera motstridiga
intressen. Arbetet innebär att kunna identifiera
och analysera planeringsproblem, göra konsekvensanalyser av beslut och föreslå lösningar
samt att initiera och genomföra projekt.
Programmet är en tvärvetenskaplig
utbildning i samhällsgeografi, statskunskap och
sociologi. Med en kunskapsbas i dessa ämnen
får du ett samhällsvetenskapligt arbetssätt och
metodik samt förståelse för samhällsplanering.
Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med samhällsgeografi som huvudområde.

Samhällsvetenskap är studiet av människor i
samverkan – att upptäcka, förklara och förstå
konsekvenserna av människors agerande i
samverkan med varandra och omgivningen.
Inom samhällsvetarprogrammet i Uppsala kan
du bygga upp den utbildning som passar just
dina intressen och mål. Efter en grundkurs där
du lär dig ett samhällsvetenskapligt arbetssätt
och metodik kan du fördjupa dig inom flera
samhällsvetenskapliga ämnen.
Genom ditt val av kurser och fördjupning
skaffar du dig en utbildning som efterfrågas av
företag, organisationer och offentlig verksamhet. Kurser i ekonomi kombinerade med språk
kan vara lämpliga för dig som vill inrikta dig
mot internationell verksamhet. Beteendevetenskap och kommunikation kan vara en lämplig
kombination om du vill arbeta med personaloch utbildningsfrågor. Att förstå problematiken
kring fördelningsfrågor, markanvändning och
demokrati är då viktigt, varför samhällsgeografiska och statsvetenskapliga kurser kan
vara lämpliga. Programmet leder till en filosofie
kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt
ämne som huvudområde.

Vill du arbeta med juridik i samhällsbyggnadsprocessen? Då kan lantmäteriprogrammet med
juridisk inriktning vid Uppsala universitet vara
något för dig. Syftet med programmet är att
utbilda samhällsbyggnadsjurister som ska delta
i de juridiska delarna av samhällsbyggnadsprocessen dels med juridiskt hållbara
lösningar, dels med processledning.
Programmets huvudsakliga inriktning är
juridik och samhällsplanering. De viktigaste
delämnena är avtalsrätt, entreprenadrätt,
fastighetsrätt, köprätt, miljörätt och offentlig
rätt, samt företagsekonomi, nationalekonomi,
samhällsplanering och hållbarhet. Du skriver
också en examensuppsats. I samband med
uppsatsen kan du göra praktik. Utbildningen
bygger på en problemorienterad inlärningsmodell som omfattar kritiskt tänkande,
problemlösning och samarbete i mindre
grupper. Programmet leder till en filosofie
kandidatexamen med samhällsbyggnad och
fastighetsvetenskap som huvudområde.
KARRIÄR
Som yrkesverksam kan du arbeta inom den
offentliga sektorn i form av lantmäterimyndigheterna, kommuner och trafikverket. Väljer du
den privata sektorn kan du exempelvis arbeta
inom entreprenad-, arkitekt- och konsultbranschen, på arkitektkontor eller konsultbolag, samt större markägare och fastighetsbolag
som förvaltar och exploaterar fastigheter.
Utbildningen förbereder även för fortsatta
studier på avancerad nivå bland annat inom
områden som rör hållbar utveckling, miljö och
samhällsplanering.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst
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KARRIÄR
Samhällsplaneringsprogrammet leder till arbeten
inom det breda fältet samhällsplanering. Genom
valet av kurser kan du också inrikta dig mot
speciella områden. Samhällsplanerare återfinns
i allt från statlig förvaltning, kommuner, länsstyrelser och andra regionala myndighetsorgan
till privata företag och såväl nationella som
internationella organisationer.

KARRIÄR
Samhällsvetare arbetar ofta med ekonomiskt
eller ekonomiskt/statistiskt arbete, planering,
utvärderings- och analysarbete, organisationsoch personaladministration samt marknadsföring. Programmet kan vara inkörsporten till
samhällsvetenskaplig forskarutbildning och
forskning.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst och vår

Ort: Uppsala
Starttermin: Vår
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Ekonomie kandidatprogram
180 HP

EKONOMI,
FÖRETAGANDE
& LEDARSKAP
Ekonomi, företagande och ledarskap handlar om hur
vi styr vårt samhälle och våra företag, organisationer och
den offentliga sektorn. Som ekonom är du en central person
i styrningen av all typ av verksamhet. Inom företagande och
ledarskap lär du dig att gå från idé till framgångsrikt företag
genom entreprenörskap och framgångsrikt ledarskap.

Ekonomie kandidatprogrammet ger dig en
bred kunskapsbas inom ekonomi och förbereder även för internationell verksamhet.
Du kan välja mellan att profilera dig i
antingen företagsekonomi, nationalekonomi,
ekonomisk historia, handelsrätt eller i statistik.
Programmet erbjuder dig även stora möjligheter till utlandsstudier. Vissa kurser inom
programmet ges på engelska.
I programmet ges särskild uppmärksamhet
åt studenternas förmåga att uppfatta helheter
samt att tänka kritiskt, analytiskt och etiskt.
Programmet har ambitionen att utveckla sina
studenter till självständiga och ansvarstagande
individer, som agerar konstruktivt och positivt
på arbetsplatsen och i arbetsgrupper samt att
de har en bra förmåga att uttrycka sig i både
tal och skrift.
Uppsala universitets ekonomiutbildning
håller hög klass. Det visar sig till exempel
genom att våra studenter har hög anställningsbarhet och är eftertraktade av arbetsgivare.
Programmet är dessutom en av de mest
attraktiva ekonomutbildningarna i Sverige.
Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt
eller statistik som huvudområde.
KARRIÄR
Ekonomer finns överallt i samhället; som
anställda, företagsledare och egenföretagare.
Som ekonom kan du arbeta med redovisning,
budgetering och revision eller marknadsföring, försäljning och inköp. Vissa arbetar med
organisationsfrågor, andra gör utredningar och
analyser inom företag eller av olika samhällsföreteelser.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst och vår
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Kandidatprogram
i digital affärsutveckling

Kandidatprogram
i företagsekonomi

Kandidatprogram i ledarskap
– kvalitet – förbättring

180 HP

180 HP

180 HP

Siktar du på ett arbete där du kombinerar
både IT och ekonomi? Digitaliseringen av
samhället innebär nya förutsättningar för kommunikation och samverkan mellan människor,
företag och myndigheter. De senaste decenniernas utveckling medför att det finns behov
av medarbetare som har förståelse för digitalisering med avseende på såväl affärs- och
verksamhetsfrågor som informationstekniska
frågor. Kandidatprogrammet i digital affärsutveckling vänder sig till dig som är intresserad
av dessa utmaningar.
Studierna omfattar både företagsekonomi
och informationssystem. Under utbildningen
lär du dig att analysera, tolka och förstå ekonomiska frågeställningar som uppstår i organisationer såväl som i samhället. Du tränas i
att värdera och kritiskt tolka ekonomisk och
teknisk information för att kunna bedöma hur
denna information påverkar och kan bidra
till organisationers digitala affärsutveckling.
Programmet leder till filosofie kandidatexamen
med antingen företagsekonomi eller informationssystem som huvudområde.

Kandidatprogram i företagsekonomi är en
modern ekonomutbildning för framtida ledare
som vill bidra till att skapa en hållbar värld.
Programmet har företagsekonomi som
huvudområde och genom dess olika förgreningar marknadsföring, organisation, redovisning och finansiell ekonomi får du en gedigen
bas för ledningsbefattningar inom företag och
förvaltning. Därutöver bereds du möjlighet
till såväl fördjupning som betonar ansvar och
etiska aspekter samt breddning inom andra
områden.
Du utvecklar såväl djupa kunskaper i
företagsekonomi som din förmåga att analysera och kommunicera i både tal och skrift.
I programmet har du också möjlighet att
bredda dina kunskaper genom att läsa kurser
i andra ämnesområden. Det gör att din
examen kan få en unik profil. Programmet
leder till en filosofie kandidatexamen med
företagsekonomi som huvudområde. Examen
ger tillträde till en arbetsmarknad med många
möjligheter.

På kandidatprogrammet i ledarskap – kvalitet
– förbättring får du en branschoberoende
utbildning som ger dig kunskap om verksamhetsutveckling och ledarskap. Du får lära dig
strukturerade arbetssätt och får en ökad
förståelse för hur organisationer och företag
fungerar. Framför allt lär du dig att tillämpa
dina kunskaper så att verksamheten utvecklas
på ett hållbart sätt, oavsett bransch.
Basen i programmet är kurser inom kvalitetsutveckling där du studerar arbetssätt,
metoder och verktyg för verksamhetsutveckling. Dessa kunskaper byggs på med
bland annat företagsekonomi.
Eftersom stora delar av verksamhetsutvecklingen i näringslivet sker i projektform
läggs även stor vikt vid projektmetodik och
projektledning såväl teoretiskt som praktiskt.
Att arbeta med förbättrings- och utvecklingsarbeten och projekt innebär att arbeta med
eller leda en grupp av människor. Därför
kommer du även att studera gruppdynamik
och ledarskap med bland annat konflikthantering, kommunikation, mångfald, coachning och förändring. Programmet leder till
en kandidatexamen med industriell teknik
som huvudområde.

KARRIÄR
KARRIÄR
Kombinationen IT och ekonomi skapar möjligheter till arbete inom många olika branscher.
Med din kompetens har du möjlighet att arbeta
inom såväl stora som små företag som efterfrågar analytiska och problemlösande digitala
affärsutvecklare. Du kan arbeta med affärsutveckling men också med IT-strategiska frågor,
systemutveckling, databaser och dataanalys,
projektledning, försäljning, budget och revision.
Ort: Visby
Starttermin: Höst

Arbetsmarknaden för dig som har en examen
med företagsekonomi som huvudområde är
bred. I och med att du på programmet har
möjlighet att välja flera biområden har du stora
möjligheter att skaffa en intressant yrkeskarriär.
Du kan skapa en karriär där du bidrar till en
hållbar utveckling och en bättre värld. Som
ekonom kan du jobba inom organisationer
såsom tjänsteföretag, industriföretag, handelsföretag, banker, finansbolag, försäkringsbolag,
statliga och kommunala myndigheter, organisationer, revisions- och konsultbyråer.
Ort: Visby
Starttermin: Höst
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KARRIÄR
Efter programmet är du redo att jobba inom
såväl varu- som tjänsteproducerande verksamheter. Dina arbetsuppgifter kan utgöras
av att leda eller delta i förbättrings- och utvecklingsprojekt, arbeta som projektledare för
förändrings- och förbättringsprojekt, ansvara
för och arbeta med kvalitetsfrågor, arbeta som
verksamhetsutvecklare, eller arbeta med andra
planerings- och ledningsuppgifter.
Ort: Visby och på distans
Starttermin: Höst
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Förskollärarprogrammet
210 HP

UNDERVISNING,
LÄRANDE
& PEDAGOGIK
Gillar du människor? Vill du dela med dig och
bidra till allas rätt till kunskap? Vill du hjälpa barn och
ungdomar att växa och utvecklas och vara med och forma
deras framtida liv? Vill du anta utmaningen att leda
utvecklingen mot framtidens skola? Bli lärare!

Du kan göra små barns vardag meningsfull och
lärorik och samtidigt få ett omväxlande arbete
med ledaransvar. Förskollärarprogrammet vid
Uppsala universitet ger dig de kunskaper och
färdigheter som behövs för att väcka barns
nyfikenhet och lust att lära.
Som förskollärare arbetar du med yngre
barn i åldrarna ett till fem år och ansvarar för
deras lärande och utveckling. I förskoleverksamheten förenar du undervisning och omsorg.
Barnens fysiska och psykiska utveckling, deras
behov och sökande efter kunskap betraktas
ur ett helhetsperspektiv. I förskolan är leken
lärandets grundval. Arbetet som förskollärare
kräver därför ett lekfullt sinnelag, kreativitet
och ledaregenskaper.
Studierna innefattar den bredd av ämnen
som du behöver för att arbeta med barnen
i förskolan, dessa kan till exempel vara bild,
matematik och språk. En annan del av programmet är verksamhetsförlagd utbildning
som du gör på en förskola. Programmet ges i
Uppsala med start höst- och vårtermin och i
Visby med start hösttermin. Väljer du att läsa
i Visby kan distansundervisning förekomma.
Programmet leder till en förskollärarexamen.
KARRIÄR
Med en förskollärarexamen är du väl förberedd
i mötet med din kommande yrkesverksamhet.
Din kompetens behövs för att framtidens barn
ska få en bra start i livet. Som förskollärare har
du möjlighet att handleda lärarstudenter som
gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan
också gå vidare och utbilda dig till förskolechef
eller rektor. Det finns också möjlighet att läsa
vidare på masterprogram i utbildningsvetenskap
vid Uppsala universitet.
Ort: Uppsala och Visby
Starttermin: Höst och vår
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Grundlärarprogrammet
240 HP

Vill du arbeta som lärare i förskoleklass och
årskurs 1–3 eller i årskurs 4–6? Då är grundlärarprogrammet rätt utbildning för dig. Du
får kunskaper och redskap för att fånga upp
och väcka barns nyfikenhet och lust att lära.
Under utbildningen fördjupar du dina ämneskunskaper och tränar dig i att planera och
hålla egna lektioner.
Programmet ges med två inriktningar:
förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3
respektive grundskolans årskurs 4–6.
Du studerar de ämnen som du kommer
att undervisa i. I inriktningen mot de yngre
barnen läser du ämnen som svenska, matematik, engelska, naturorienterande ämnen
och teknik, samhällsorienterande ämnen och
praktisk-estetiska ämnen. I inriktningen mot
de lite äldre barnen ingår svenska, matematik
och engelska. Under programmet ingår även
verksamhetsförlagd utbildning som du gör på
en skola.
Båda inriktningarna ges i Uppsala med start
höst- och vårtermin och i Visby med start
hösttermin. När du läser programmet i Visby
kan undervisning på distans förekomma.
Programmet leder till en grundlärarexamen
med inriktning mot arbete i förskoleklass och
grundskolans årskurs 1–3 eller i grundskolans
årskurs 4–6.

Ämneslärarprogrammet
med inriktning mot arbete
i gymnasieskolan
330 HP

Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som
kunnig och engagerad lärare i framtidens skola.
Som lärare i gymnasiet utvecklar du ungdomars
förmåga till att söka efter, självständigt värdera
och bearbeta kunskap. Dina intressen styr
valet av ämnen som du utbildar dig inom och
kommer att undervisa i. Med dig får du färdigheter i att leda en klass, att lära ut och kunna
skapa en meningsfull undervisning.
Att jobba som ämneslärare innebär att du
gillar kombinationen kunskap och att lära ut
samt vill ha ett socialt yrke där du träffar många
människor. Dessutom är du med och påverkar
framtiden och bidrar till en bättre värld.
Låt ditt intresse styra när du väljer vilka
ämnen du vill undervisa i. Det finns ett tiotal
ämnen inom språk, humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap att välja mellan.
Beroende på vilka ämnen du har i din
examen finns även möjlighet att arbeta i
grundskolans årskurs 7–9. Programmet leder
till en ämneslärarexamen med inriktning mot
arbete i gymnasieskolan om 300 eller 330 hp
beroende på vald ämneskombination.
KARRIÄR

KARRIÄR
Behovet av välutbildade lärare finns ständigt då
antalet barn i skolåldern ökar. Möjliga karriärvägar är att söka tjänst som förstelärare eller
att handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning. Du kan också gå
vidare till att utbilda dig till rektor. Utbildningen
ger även behörighet till forskarutbildning
i didaktik.

En examen från ämneslärarprogrammet ger
dig de redskap som behövs när du arbetar som
lärare och ledare i klassrummet. Som lärare har
du ett av världens viktigaste jobb och behovet
av välutbildade lärare finns ständigt. Utbildningen kan planeras så att den ger dig behörighet
att söka forskarutbildning.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst

Ort: Uppsala och Visby
Starttermin: Höst och vår
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Beteendevetenskapligt
kandidatprogram
180 HP

Är du intresserad av människor? Då kan detta
vara en utbildning för dig. Det finns ett ökande
behov av vetenskaplig kunskap om människan
och människors beteende i grupp och samhälle
– beteendevetenskaplig kunskap. Beteendevetenskapligt kandidatprogram i Uppsala är i
huvudsak en teoretisk utbildning som ger en
bred bas i ämnena pedagogik, psykologi och
sociologisk socialpsykologi. I programmet
ingår en unik termin inriktad mot utvärdering,
vilket gör arbete med kvalificerad utredning
till en möjlig arbetsmarknad.
Att kunna kommunicera med grupper och
att kunna förstå villkoren för individuell, organisatorisk och samhällelig förändring är något
som underlättas av beteendevetenskapligt
kunnande. Kunskapen om mänskligt beteende
kan bidra till förbättrade villkor för människor
i olika situationer. Programmet leder till en
filosofie kandidatexamen med pedagogik,
psykologi eller socialpsykologi som huvudområde.

MÄNNISKORS
BETEENDE, ETIK
& RELIGION
Samhället speglar människors beteenden,
etik och livsåskådning. Läser du dessa ämnen skaffar
du dig kunskaper som krävs för en människovänlig
utveckling av samhället.

KARRIÄR
Beteendevetenskaplig kunskap är viktig i alla
delar av arbetslivet. Efter avslutad utbildning
ska du kunna arbeta med individer, grupper och
organisationer med en beteendevetenskaplig
kompetens både inom den privata och inom
den offentliga sektorn. Programmet ger dig
i huvudsak en bred och teoretisk kunskap
och du kan ha fördelar av tidigare arbetslivserfarenhet. Du kan komma att behöva bygga
på utbildningen för att öka dina chanser på
arbetsmarknaden.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst
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Program med inriktning mot Psykologprogrammet
personal- och arbetslivsfrågor 300 HP
180 HP

Är du intresserad av människan i arbetslivet?
På kandidatprogrammet med inriktning mot
personal- och arbetslivsfrågor i Uppsala lär du
dig att identifiera, analysera och hantera personal- och arbetslivsrelaterade problem. Du får
fundera kring hur du i din yrkesroll kan arbeta
med kompetensförsörjning, som att rekrytera,
behålla och utveckla personal. Hur samspelar
individ, grupp och organisation? Vilka faktorer
i en organisation påverkar personalarbetet?
Frågorna är exempel på områden som behandlas under utbildningen.
Programmet är uppbyggt av en obligatorisk
del och en valfri där du väljer att fördjupa dig i
något av ämnena sociologi med inriktning mot
arbetsliv, organisation och personal, pedagogik
med inriktning mot vuxna och arbetsliv eller
psykologi. Personal- och arbetslivsfrågor omfattar ett brett område av arbetsuppgifter och
återfinns inom arbetsmarknadens alla sektorer.
Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med pedagogik, sociologi eller
psykologi som huvudområde.

KARRIÄR
Personal- och arbetslivsfrågor omfattar ett
brett område av arbetsuppgifter och återfinns
inom alla arbetsmarknadens sektorer områden.
Några exempel på arbetsuppgifter är personalplanering och rekrytering, utbildningsplanering,
kompetensutveckling, organisationsutveckling,
förhandlings- och utredningsverksamhet,
information och personalsocialt arbete.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst och vår
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Är du intresserad av människor och hur vi
fungerar i olika sammanhang? Vårt psykiska
välbefinnande är avgörande för att vi ska
fungera i vardags- och arbetsliv. Inom psykologprogrammet i Uppsala lär du dig att arbeta
med människors psykiska hälsa och ohälsa.
Du får lära dig att arbeta med utredningar och
åtgärder inriktade på individer, grupper, organisationer och fysisk miljö inom till exempel
daghem, skola, sjukvård, kriminalvård, försvar
eller socialtjänst.
Utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi, socialpsykologi och biologisk psykologi
präglar utbildningens första del. I de praktiska
momenten ingår samtalsmetodik, testning
samt en längre praktik på en arbetsplats där
psykologer är verksamma. Du förbereds även
för att kunna arbeta med behandlingsinsatser
vid olika typer av psykologiska problem och
förebyggande arbete. I utbildningen ingår
även grundläggande psykoterapimoment.
Programmet leder till en psykologexamen.
KARRIÄR
Din kommande arbetsplats finns inom statliga
myndigheter, kommuner, landsting och den
privata sektorn. Som psykolog kan du även
arbeta med personal- och organisationsfrågor
eller med arbetspsykologiska uppdrag, metodoch organisationsutveckling. Psykologexamen
är forskningsförberedande och ger dig
möjlighet att söka doktorandstudier.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst och vår

Religionsvetarprogrammet
180 HP

Religionsvetarprogrammet ger dig en djup
förståelse för olika religioner och livssyner.
Under den treåriga utbildningen kommer du
att tränas i att diskutera religion och livsåskådningar tillsammans med andra människor från
olika religiösa och etniska grupper. Det ger dig
en bredare förståelse för samhällsutvecklingen
i Sverige och världen.
Att kunna förstå religioners påverkan på
människors liv är en allt mer efterfrågad kompetens i dagens samhälle. Utbildningen förbereder dig därför för att jobba på arbetsplatser
där möten med människor och religion spelar
en viktig roll.
Programmet lär dig att förstå vad religion
och livsåskådningar betyder för människor
och grupper, hur de fungerar i både fred och
konflikt och hur de är sammanvävda med historiska och kulturella skeenden. Utbildningen
ger dig kunskap om världsreligionerna och
religionens roll i samhället. Du lär dig också
hur man kommunicerar med människor med
olika trosuppfattningar. Programmet leder till
teologie kandidatexamen med religionsvetenskap som huvudområde.
KARRIÄR
Med din breda kunskap i olika religioner och
förmåga att samtala om religion och livsåskådning med personer från olika religiösa och
etniska grupper är din kompetens betydelsefull.
Religionsperspektivet är viktigt i utredningsarbete, integrationsarbete och i hjälparbete.
Exempel på arbetsgivare är departement och
statliga myndigheter eller inom utbildning och
folkbildning samt inom media.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst och vår
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Sociologiprogrammet

Socionomprogrammet

Teologprogrammet

180 HP

210 HP

180 HP

Är du intresserad av sociala relationer och
strukturer, samt deras roll i samhället? Sociologiprogrammets bas är det mångfacetterade
ämnet sociologi. Du kommer att få en djup
kunskap i ämnesområdet och lära dig att förstå
sociologins roll i samhället och hur sociologin
kan tillämpas i olika delar av samhället. Under
programmets gång skapar du dig förståelse för
människors vardagsliv, handlande och föreställningar. Frågor om makt, identitet och mångfald,
och inte minst frågor om hur globala relationer,
historiska processer och sociala strukturer
formar vår samtid.
Programmet består av en fast del där du
läser sociologi och utbildningssociologi och en
valbar del där du utifrån ett angivet kursutbud
väljer de kurser som intresserar dig. Den sista
terminen på programmet specialiserar du dig
inom antingen sociologi eller utbildningssociologi och skriver en uppsats. Inom programmet
har du möjlighet att göra praktik och studera
utomlands. Programmet leder till en filosofie
kandidatexamen med sociologi eller utbildningssociologi som huvudområde.

Socialt arbete handlar om människors
livsvillkor, sociala problem och om åtgärder
som samhället använder när problemen blir
för stora. Som socionom arbetar du med
människor i utsatta livssituationer. Du lär dig
att människan är en del av sociala system och
kunskaper om individer, grupper och samhälle
är centrala i utbildningen.
Grunden för socionomprogrammet är
ämnet socialt arbete men det ingår även andra
ämnesområden som sociologi, juridik, psykologi och samhällsvetenskap. Stor vikt läggs vid
kunskaper och färdigheter inom etik, samtal
och kommunikation. Du fördjupar dina kunskaper om sociala villkor, utsatthet och sociala
problem genom analys och problematisering.
Socionomprogrammet är ett generalistprogram som syftar till att förmedla kompetens
i att tillämpa en helhetssyn på människan.
Du lär dig att arbeta såväl förebyggande som
stödjande och behandlande. Termin 5 är verksamhetsförlagd och utförs inom en verksamhet. Där kombinerar du praktiska studier med
teoretiska kunskaper.
Programmet leder till en socionomexamen.

Teologprogrammet är en aktuell och relevant
utbildning som ger dig förmågan att tolka
och att kritiskt och konstruktivt granska
olika religiösa värderingar och sätt att se på
livet, historiskt och idag. Den förbereder dig
för framtiden, oavsett om du vill jobba inom
kristna kyrkor, muslimska församlingar,
ekumeniska organisationer, myndigheter eller
den vidare kultursfären. Utbildningen ger dig
möjlighet att studera, reflektera och analysera
utifrån olika teologiska perspektiv.
Du bestämmer själv om du vill fördjupa dig
inom kristen eller islamisk teologi. Skulle du
hitta något annat område som intresserar dig,
exempelvis judiska eller buddhistiska traditioner,
kan du gräva djupare i det också.
I fokus för utbildningen står teologisk tolkning
av mänskligt liv, i historia och samtid. Perspektiven är flera: filosofiska, språkliga, beteendevetenskapliga och historiska. Under programmet
tränas du i att tolka och förstå religiösa texter,
praktiker och kulturuttryck. Programmet leder
till en teologie kandidatexamen med religionsvetenskap som huvudområde.

KARRIÄR

KARRIÄR
KARRIÄR

Som sociolog kommer du att möta en bred
arbetsmarknad och bland annat kan du komma
att arbeta som utvärderare, utredare, projektledare, omvärldsanalytiker, handläggare etc.
inom privat och offentlig sektor, såväl som inom
andra organisationer. Sociologisk kompetens
är användbar inom många verksamheter där
kunskaper om samhället, sociala relationer
och samspelet mellan grupper och individer
efterfrågas.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst
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Som socionom kan du arbeta inom både privata
och offentliga verksamheter, i nära kontakt
med enskilda människor, grupper eller med
samhällsutveckling för att motverka utsatthet
och utanförskap. Socionomens ledarskapskompetens efterfrågas även inom olika verksamhetsområden. Efter Socionomprogrammet kan
du studera vidare på master- och forskarnivå.

Teologprogrammet är en yrkesförberedande
utbildning för dig som vill arbeta inom kristna
eller muslimska civilsamhällsorganisationer
som Svenska kyrkan och kristna frikyrkor
eller med olika former av muslimskt ledarskap
inom olika samfund och studieförbund. Du kan
också arbeta med själavård inom till exempel
fängelser, sjukhus, försvarsmakten eller olika
privata företag.

Ort: Uppsala och Visby
Starttermin: Höst

Ort: Uppsala
Starttermin: Höst och vår
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Kandidatprogram i
medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik
180 HP

SPRÅK,
KOMMUNIKATION
& MEDIA
Samhället blir allt mer internationellt och nya världsomspännande kommunikationssätt uppstår hela tiden.
Det ställer krav på människor med kunskaper inom
kommunikation och media. Det ställer också krav på
språkkunskaper. Vid Uppsala universitet hittar du
det bredaste utbudet av språkutbildningar.

Om du vill jobba med medier, som journalist,
producent eller kommunikatör ger kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik dig en förstklassig
utbildning och möjlighet att spela en viktig roll
i framtidens kommunikationssamhälle.
Du profilerar dina studier själv genom att
välja ett av spåren mediestudier, kommunikationsstudier eller journalistikstudier. Du lär
dig de vetenskapliga och teoretiska grunderna
och får arbeta med yrkesförberedande projekt
som gör det möjligt att lära genom att göra.
För att du ska komma ordentligt förberedd
ut i arbetslivet i dagens digitala medielandskap
får du utbildning i informationssystem och digital
kommunikation, till exempel webbproduktion,
sociala medier och interaktionsdesign.
Möjlighet att göra praktik och att studera
utomlands samt utrymmet att själv påverka
inriktningen på din utbildning gör att du lätt
kan forma de här tre åren till precis det du vill.
Du förbereds för fortsatta akademiska studier
och blir bättre rustad, både teoretiskt och
praktiskt, för ditt framtida yrkesval. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med
medie- och kommunikationsvetenskap
som huvudområde.
KARRIÄR
Kommunikatör, medieanalytiker och journalist
är exempel på möjliga yrken efter studierna.
Kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik är en utmärkt
grund att stå på för fortsatta studier och/eller
arbetsliv.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst
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Kandidatprogram i engelska
med globala perspektiv

Orientalistikprogrammet

Språkvetarprogrammet

180 HP

180 HP

180 HP

Vill du förena ditt intresse för Mellanöstern,
Nordafrika, Central- och Sydasien med språkstudier i antingen arabiska, hindi, persiska eller
turkiska? Orientalistikprogrammet i Uppsala är
inriktat på språkliga och kulturella förhållanden
som sträcker sig från Indien till Marocko och
från Centralasien till Sudan. Genom historien
har regionen alltid spelat en viktig roll i världens
utveckling. Här har de stora världsreligionerna
sitt ursprung. Kulturellt är regionen präglad
av bland annat judar och greker, perser och
araber, turkar och kurder, som gett upphov
till dagens mångskiftande situation med olikartade politiska system och sociala strukturer.
Du kommer bland annat att studera politiska, religiösa och språkliga/litterära förhållanden i historia och nutid. Förståelse av kultur
och språk är tätt förbundna, varför språket
utgör en mycket viktig del av utbildningen.
Programmet leder till filosofie kandidatexamen.
Huvudområdet i kandidatexamen är det språk
du har fördjupat dig i, det vill säga semitiska
språk, indologi, iranska språk, eller turkiska
språk.

Välj mellan 40 olika språk och få praktisk
tillämpning av dina språkkunskaper! När du
läser språkvetarprogrammet i Uppsala får du
fördjupade kunskaper i ett eller flera språk
samt övergripande lingvistiska kunskaper
om språk i allmänhet.
Du sätter din egen personliga profil på
utbildningen genom valet av språk som du
kombinerar med andra ämnen. Ditt huvudspråk läser du i tre eller fyra terminer (fyra om
det är ett nybörjarspråk). Vad som sedan ingår
i utbildningen väljer du utifrån dina intressen
eller den yrkesprofil du önskar. Du kan fortsätta att läsa fler språk eller välja kurser från
hela universitetets utbud.
Utbildningens praktiska inslag får du genom
seminarier med besök från arbetslivet, praktik
och i programgemensamma kurser. En kurs ger
dig praktiska färdigheter i olika typer av skriftlig
framställning på engelska. I en annan får du
övning i muntlig och skriftlig presentationsteknik på svenska. Du får även lära dig professionell korrekturläsning. Användningen av
datorer som verktyg, såväl allmänt som för
språklig analys, utgör en naturlig del i utbildningen.
Programmet är tvärvetenskapligt och knyter
i hög grad an till arbetslivet genom seminarier,
studiebesök och en frivillig praktiktermin.
Programmet leder till filosofie kandidatexamen
med det valda språkämnet som huvudområde.

Har du ett genuint intresse av det engelska
språket och för dess roller och funktioner som
världsspråk? Vill du lära dig mer om de litteraturer och kulturer det engelska språket format
och formats av? Vill du träna dig i att använda
ett globalt gångbart verktyg med bättre precision? Kandidatprogrammet i engelska med globala perspektiv ger dig möjlighet att förbättra
dina kunskaper om språkets historiska och
kulturella sammanhang och färdigheter i att
använda det effektivt.
På programmet får du en unik möjlighet att
lära dig mer om begreppet global engelska som
studieämne, och olika sätt att förstå de många
platser där vi stöter på engelska. Du får dessutom tillfälle att undersöka hur det engelska
språket och dess litterära och kulturella uttryck
förvandlas i processen.
Kandidatprogrammet i engelska med
globala perspektiv ger dig fördjupade insikter
i den engelsktalande världens språk, litteraturer och kulturer, och öppnar dörren till en rik
värld utanför Sverige och kanske till en internationell karriär. Programmet leder till en
filosofie kandidatexamen med engelska
som huvudområde.
KARRIÄR
Djupgående kunskaper i det engelska språket
öppnar nya dörrar inom en mängd yrkesområden. Till exempel journalistik och media,
förlagsbranschen, biblioteksverksamhet, turism,
skapande verksamhet, översättning och mycket
mer.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst och vår
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KARRIÄR
Programmet erbjuder en specialutbildning
för dig som avser att ägna dig åt internationell
verksamhet där kombinationen av språklig
kompetens och områdesexpertis är av betydelse, till exempel inom statliga myndigheter,
massmedia, biståndsorganisationer, invandraroch flyktingmottagningar.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst

KARRIÄR
Som språkvetare kan du till exempel arbeta
som redaktör, språkvårdare, skribent, översättare, litterär agent eller copywriter.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst och vår
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Civilingenjörsprogrammet
i energisystem
300 HP

ENERGI, MILJÖ &
HÅLLBAR UTVECKLING

Vill du arbeta med energi-, klimat- och miljöfrågor? Är du intresserad av teknik, fysik och
problemlösning? Civilingenjörsprogrammet i
energisystem är till för dig som vill vara med
och utveckla framtidens energiförsörjning och
skapa möjligheter för ett hållbart samhälle.
Det händer mycket inom energiområdet just
nu. Sverige har satt ett mål om 100 % förnybar
elproduktion och världens länder har enats
om att stoppa den globala uppvärmningen.
För att möta dessa utmaningar kommer utbildningen rusta dig med kunskap om miljövänlig
produktion och användning av energi, både
ur naturvetenskapligt, tekniskt och samhällsinriktat perspektiv.
Civilingenjörsprogrammet i energisystem är
ett unikt samarbete mellan Uppsala universitet
och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Du
kommer ta del av den samlade kunskap som
finns på båda dessa universitet inom bland
annat vind-, våg-, kärn- och vattenkraft; energieffektivisering; bio- och solenergi; system- och
miljöanalys och miljöekonomi. På så sätt får
du en helhetssyn på energifrågorna.
I programmet kommer du lära dig modellera, simulera och analysera alla delar av ett
komplext energisystem. Programmet har en
stark koppling till arbetslivet. Programmet
leder till en civilingenjörsexamen.

KARRIÄR

Det moderna samhället utvecklas i snabb takt.
Och vi som lever här ställer krav på att leva bekvämt
och tryggt. Hur värnar man om miljön och en hållbar
utveckling samtidigt som man tillgodoser människans krav
på välstånd? Naturvetare, civilingenjörer, samhällsvetare,
jurister, ekonomer och sociologer söker alla svar på
den här typen av frågor.

Efterfrågan på nyutbildade civilingenjörer inom
energiområdet väntas öka de närmaste åren.
Efter examen kommer du att kunna arbeta
som till exempel projektledare, konsult, chef,
miljöstrateg, konstruktör, utredare, analytiker,
utvecklingsingenjör, energiansvarig eller
forskare både inom och utanför Sverige.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst
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Civilingenjörsprogrammet
i miljö- och vattenteknik
300 HP

Hur mycket vatten behövs för att försörja en
stad? Hur kan vi göra vårt samhälle mindre
sårbart inför klimatförändringen? Kan vi åtgärda
gamla ingrepp i miljön? Det är av största vikt
att vi satsar på kunskap, använder nya synsätt
och finner tekniska lösningar för att skapa ett
hållbart samhälle för kommande generationer.
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik ger dig de kunskaper som behövs för
att utveckla och använda tekniken.
Programmet är ett samarbete mellan
Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Utbildningen blandar traditionell
teknik med övriga naturvetenskapliga ämnen
för att finna helhetslösningar på miljö- och
vattentekniska utmaningar. Under de sista två
åren i utbildningen kan du specialisera dig
inom områdena uthålliga vatten- och avloppssystem, markmiljö, vattenresurser, luftvård
och klimat, miljömanagement samt ekosystemmodellering. Dessa områden speglar yrkesområden där många alumner är verksamma idag.
Programmet ges på svenska och leder till en
civilingenjörsexamen.

KARRIÄR
Civilingenjörer inom miljö- och vattenteknikområdet är efterfrågade. Det finns arbetstillfällen på bland annat större internationella
företag, ett stort urval av konsultföretag inom
miljö och vatten, kommunala vattenverk och
avloppsreningsverk samt myndigheter. Utbildningen ger dig också en bra grund för att forska
vidare inom miljö- och vattenteknik.
Ort: Uppsala
Starttermin: Höst

Kandidatprogram i energiomställning – hållbarhet
och ledarskap
180 HP

Vill du vara med och leda arbetet med
energiomställning mot ett mer hållbart sätt
att producera och använda energi? Kandidatprogrammet i energiomställning – hållbarhet
och ledarskap vänder sig till dig som vill delta
i arbetet med att identifiera och genomföra
lösningar på energiområdet utifrån ett brett
hållbarhetsperspektiv genom en internationell
eller nationell karriär.
Utbildningen bygger på tvärvetenskap där du
läser ämnen inom naturvetenskap, teknik och
samhällsvetenskap och där innehållet kännetecknas av ett brett hållbarhetsperspektiv.
Profilering mot ledarskap handlar om att få
redskap för att förstå och värdera utmaningar
och möjligheter i energiomställningsarbetet.
Genom en hög grad av studentaktivt lärande
utvecklar du förmågor i att kommunicera med
olika experter och samhällsaktörer. Som ledare
i energiomställningsarbetet måste du kunna
värdera olika lösningar utifrån målsättningen
om ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt
hållbart samhälle. Programmet ges på engelska.
Programmet leder till en naturvetenskaplig
kandidatexamen med hållbar energiomställning
som huvudområde.
KARRIÄR
Arbetstillfällen finns både i nationella och
internationella företag, till exempel energibolag,
entreprenörer, energibyråer, bostadsbolag,
konsultfirmor, i organisationer och på myndigheter. På arbetsmarkanden finns en mångfald av
möjligheter på energiområdet, exempelvis som
energistrateg, konsult, hållbarhetsansvarig eller
miljökommunikatör.
Ort: Visby
Starttermin: Höst
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VÅRA FRISTÅENDE KURSER
Istället för att följa ett färdigt program kan du bygga ihop din examen genom att läsa
fristående kurser och skapa din egen utbildning. Uppsala universitet erbjuder nästan
2000 kurser fristående kurser – nedan ser du vilka ämnen som vi har kurser inom.
BIOLOGI, FYSIK,
GEOVETENSKAP
& KEMI
Astronomi
Biologi
Farmaceutisk vetenskap
Fysik
Geofysik
Geografi
Geovetenskap
Hållbar utveckling
Kemi
Meteorologi
Miljövetenskap
Osteologi
Vindkraft

INGENJÖR, TEKNIK,
DATA, IT & MATEMATIK
Datavetenskap
Gestaltning i konvergerande
studier
Industriell teknik
Informationssystem
Matematik
Miljö- och vattenteknik
Människa–datorinteraktion
Programvaruteknik
Speldesign
Språkteknologi
Statistik
Systemteknik
Teknik

HÄLSA, VÅRD
& LÄKEMEDEL
Biomedicinsk laboratorievetenskap
Farmaceutisk kemi
Farmaceutisk vetenskap
Folkhälsovetenskap
Funktionshinder
Fysioterapi
Global hälsa
Kemi
Kostvetenskap
Logopedi
Medicinsk vetenskap
Reproduktiv hälsa
Vårdvetenskap

KULTUR, HISTORIA &
FILOSOFI
Afrikanistik
Antikens kultur och samhällsliv
Arkeologi
Assyriologi
Egyptologi
Ekonomisk historia
Estetik
Etnologi
Filosofi
Genusvetenskap
Grekiska
Historia
Idé- och lärdomshistoria
Indologi
Konstvetenskap
Kulturantropologi
Kulturvård
Latin
Litteraturvetenskap
Musikvetenskap
Osteologi
Retorik
Textilvetenskap

SAMHÄLLE POLITIK
& JURIDIK
Ekonomisk historia
Freds- och konfliktkunskap
Geografi
Handelsrätt
Hållbar utveckling
Juridik
Mänskliga rättigheter
Nationalekonomi
Samhällsgeografi
Socialt arbete
Sociologi
Statistik
Statskunskap
USA-kunskap
Utvecklingsstudier

EKONOMI,
FÖRETAGANDE &
LEDARSKAP
Ekonomisk historia
Företagsekonomi
Handelsrätt
Kostvetenskap
Nationalekonomi
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Pedagogik
Pedagogiskt ledarskap
Samhällsgeografi
Sociologi
Statistik
ENERGI, MILJÖ &
HÅLLBAR UTVECKLING
Biologi
Fysik
Geofysik
Geografi
Geovetenskap
Hållbar utveckling
Juridik
Kemi
Kulturvård
Meteorologi
Miljövetenskap
Samhällsgeografi
Utvecklingsstudier
Teknik
Vindkraft
SPRÅK, MEDIA &
KOMMUNIKATION
Albanska
Arabiska
Arameiska/syriska
Assyriologi
Bulgariska
Egyptologi
Engelska
Estniska
Finska
Franska
Grekiska
Hebreiska
Hindi
Indologi
Informationssystem
Iranska språk
Italienska
Journalistik
Jämförande indoeuropeisk
språkforskning
Katalanska
Keltiska språk
Kinesiska
Kurdiska
Latin

Lingvistik
Medie- och kommunikationsvetenskap
Människa–datorinteraktion
Pedagogik
Persiska
Polska
Retorik
Ryska
Samiska
Serbiska/kroatiska/bosniska
Spanska
Språkteknologi
Svenska
Swahili
Turkiska språk
Tyska
Ungerska
MÄNNISKORS BETEENDE,
ETIK & RELIGION
Bibelvetenskap
Etnologi
Filosofi
Förintelse- och folkmordsstudier
Genusvetenskap
Kulturantropologi
Kyrko- och missionsstudier
Mellanösternstudier
Människa–datorinteraktion
Mänskliga rättigheter
Psykologi
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap
Religionsvetenskap
Socialpsykologi
Socialt arbete
Sociologi
Tros- och livsåskådningsvetenskap
UNDERVISNING,
LÄRANDE &
PEDAGOGIK
Barn- och ungdomsvetenskap
Didaktik
Pedagogik
Pedagogiskt ledarskap
Specialpedagogik
Utbildningssociologi
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VI HJÄLPER DIG.
Att börja studera kan kännas som ett stort
steg med mycket att sätta sig in i. Det kan
vara skönt att veta att det finns stöd för dig.
SERVICE OCH VÄGLEDNING

Vill du veta mer om hur det är att studera på Uppsala universitet?
Vänd dig till våra studievägledare, deras uppgift är att hjälpa dig att se
vilka valmöjligheter du har och vad de olika alternativen kan tänkas innebära. Du kan boka samtal med vägledare eller komma på drop in-tider.
STUDENTER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Vår ambition är att alla ska kunna studera på lika villkor. Därför ﬁnns
olika stöd för studenter som har en funktionsnedsättning. Behöver du
stöd? Kontakta våra samordnare för studenter med funktionsnedsättning redan när du söker din utbildning. Då kan universitetet i god tid
planera för ett så bra stöd som möjligt under dina studier.
HÄLSA OCH MOTION

Vi vill att våra studenter ska må bra, men ibland gör stress och annat
livet komplicerat. Hos Studenthälsan kan du söka studierelaterad
hälsovård. Mottagningar ﬁnns både i Uppsala och i Visby. Studenthälsan
stöttar studenter genom individuella samtal, kurser och workshops om
till exempel sömnsvårigheter och depression. De jobbar också för att
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studenter ska ha en så bra studiemiljö som möjligt. Vill du träna finns
en stor motionsanläggning vid Blåsenhusområdet. Studentnationerna i
Uppsala har också egna idrottsklubbar och i Visby engagerar sig många
studenter i idrottsutskott vid Gotlands studentkår Rindi. Det ﬁnns självklart många idrottsföreningar utanför studentlivet också. Är du elitidrottare och ska börja plugga? Då kan du få stöd från universitetet så att du
kan kombinera dina studier med idrotten.
STUDENTFÖRENINGAR

I Uppsala och Visby ﬁnns en mängd olika studentföreningar. Det ﬁnns
studiebevakande föreningar och andra med olika inriktningar, till exempel kulturföreningar, politiska och religiösa föreningar. Fler exempel
på föreningar är Uppsala studentradio, Uppsala extremsportförening
(UppX) och Sveriges förenade HBTQ-studenter Uppsala (SFQ Uppsala).

Studievägledning, Uppsala
uu.se/utbildning/kontakt/studievagledning

Uppsala Studentkår
uskar.se

Studievägledning, Visby
campusgotland.uu.se/utbildning/vagledning

Rindi
rindi.com

Funktionshinder-samordnare
uu.se/utbildning/plugga-pa-universitetet/
funktionshinder

Studenthälsan
uu.se/student/stod-och-service/
studenthalsan
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1. WEBBANMÄLAN ÖPPNAR

2. SISTA ANMÄLNINGSDAG

3. FÖRSTA ANTAGNINGSBESKEDET

HT -21: 15 MARS
VT -22: 15 SEPTEMBER

HT -21: 15 APRIL
VT -22: 15 OKTOBER

HT -21: 9 JULI
VT -22: 9 DEC

4. SEN ANMÄLAN ÖPPNAR

5. SISTA SVARSDAG

6. ANDRA ANTAGNINGSBESKEDET

HT -21: 23 JULI
VT -22: 17 DECEMBER

HT -21: 29 JULI
VT -22: 22 DECEMBER

HT -21: 15 JULI
VT -22: 15 DECEMBER
Datum publiceras på:
uu.se/utbildning/antagning

SÖK I TID!
Sista ansökningsdag för dig som vill börja studera på Uppsala universitet är
15 oktober inför vårterminen och 15 april inför höstterminen. Du anmäler
dig till nästan alla utbildningar på antagning.se
DET HÄR BEHÖVER DU

För att studera vid Uppsala universitet måste
du ha vissa förkunskaper. Du ska uppfylla
kraven för grundläggande behörighet och
ibland kraven för särskild behörighet. Har
du inte behörigheten kan du läsa in den på
exempelvis Komvux. Om du inte uppfyller de
formella kraven kan du i vissa fall ansöka om
”bedömning av reell kompetens”. Universitetet
gör då en bedömning av om du har de kompetenser som krävs för att klara utbildningen.
Prata med en studievägledare om vad som
gäller just dig eller kontrollera villkoren på
uu.se/utbildning/antagning
BETYG OCH HÖGSKOLEPROV

En del kurser har så kallad platsgaranti, vilket
innebär att alla behöriga sökande som anmält
sig i tid garanteras en plats. På andra kurser,
där det är fler sökande än platser, kan man
behöva göra ett urval bland alla behöriga
sökande. Vid urvalet till program eller kurser
används huvudsakligen två urvalsgrunder:
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gymnasiebetyget och/eller resultatet på
högskoleprovet. Även andra urvalskriterier
såsom tidigare högskolepoäng och arbetslivserfarenhet kan användas i antagningen
till fortsättningskurser och program. För
mer information kring urval, besök
uu.se/utbildning/antagning
HAR DU VAD SOM KRÄVS

För att kunna bli antagen till universitet eller
högskola krävs att du är grundläggande behörig.
För att ha grundläggande behörighet ska du ha:
• gymnasieexamen från högskoleförberedande program, eller
• fullföljt ett nationellt program i gymnasieskola och ha ett slutbetyg med
90 procent av kurserna godkända, eller
• gymnasieexamen från ett yrkesförberedande program och godkända
betyg i Svenska/Svenska som andraspråk 2–3 och engelska 6, eller
• motsvarande svensk eller utländsk
utbildning.

För att söka till vissa kurser krävs dessutom
särskild behörighet. För särskild behörighet
ställs specifika krav för olika utbildningar. De
särskilda behörighetskraven kan avse kunskaper i ett eller flera ämnen från gymnasiet.
I varje ämne/kurs ska då betygen vara lägst
Godkänd eller E. Om du saknar behörighet
kan du läsa in behörigheten på till exempel
Komvux.
SKRIV HÖGSKOLEPROVET

Om du är osäker på om betygen räcker för
att komma in på den utbildning du vill kan du
skriva högskoleprovet. Dina chanser att bli
antagen ökar om du har skrivit högskoleprovet.
Läs mer på hogskoleprov.nu
VILKEN UTBILDNING PASSAR MIG?

På studera.nu kan du jämföra olika
utbildningar med varandra och få en känsla
för vilka kurser och program du vill läsa.
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LULEÅ

GÄVLE
FALUN
UMEÅ

ÖSTERSUND

UPPSALA
ARLANDA

SUNDSVALL

VÄSTERÅS
STOCKHOLM

STOCKHOLM		
ARLANDA 		
VÄSTERÅS		
GÄVLE 			
FALUN		

GÄVLE

UPPSALA
KARLSTAD

31 MIN
19 MIN
82 MIN
43 MIN
124 MIN

STOCKHOLM
ÖREBRO

LINKÖPING
GÖTEBORG

VISBY
VÄXJÖ

LUND
MALMÖ
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