BLI UNIK – BYGG DIN EGEN UTBILDNING MED
FRISTÅENDE KURSER!
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Vägen till examen kan gå via ett utbildningsprogram eller via fristående
kurser som du själv har kombinerat. Det är ingen skillnad mellan en
examen som består av fristående kurser och en examen som bygger
på ett program. Det som skiljer sig är vägen dit.
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Enheten för studieoch karriärvägledning
Dag Hammarskjölds väg 7, Uppsala

www.uu.se/utbildning

					
					
018-471 47 20, 018-471 00 00 (växel)
studentservice@uu.se

