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IT genomsyrar människors arbete och fritid. Vill du förstå hur

informationsteknologi  fungerar, påverka utvecklingen och

skapa morgondagens teknik? Som civilingenjör från IT-

programmet i Uppsala kan du jobba med uppgifter som är

betydelsefulla för människor i livets alla stadier, för samhällets

funktion och för företagens konkurrenskraft.

OM PROGRAMMET

Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi ger en hållbar utbildning med kunskaper som räcker länge. Människor,

matematik och programmering är viktiga ingredienser i utbildningen. Teori och praktik, ofta i projektform, ger dig

helhetsperspektiv och färdigheter du kan använda både för dagens och morgondagens system. Du får lära 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?

EXAMEN

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen, vilket är en yrkesexamen.

OM UNDERVISNINGEN

Undervisningen har stark koppling till universitetets framstående forskning inom informationsteknologi. Många av kurserna präglas

av innovativa undervisnings- och examensformer baserade på vetenskaplig förankrad pedagogik. Flera av lärarna har fått pris för sin

pedagogiska undervisning. 

 

Kurserna genomförs ofta i projektform som en förberedelse för arbetslivet. Flera av projekten sker i samarbete med studenter i

andra länder. Programmet avslutas med större tilläm pade projekt över en hel eller halv termin. Du arbetar självständigt och

kreativt i en internationellt präglad miljö. Programmet ges i Uppsala. 

 

Kurs litteraturen är mestadels på engelska och i de högre årskurserna är undervisningen ofta på engelska.

STUDERA UTOMLANDS

Du kan läsa vissa delar av utbildningen utomlands via programmets egna utbyten eller genom universitetets allmänna

utbytesprogram. Programmet har till exempel utbyten med universitet i  Berlin, Lyon, Madrid, Shanghai, Seoul, Torino och

Zürich. Utlandsstudier sker oftast i slutet av utbildningen.



UPPLÄGG

De första två åren studerar du huvud sakligen programmering, datorsystemskonstruktion, matematik och elektronik. Därefter följer

mer avancerade kurser inom till exempel datornätverk, distribuerade datorsystem och signalbehandling. 

 

De sista två åren kan du skräddarsy din utbildning genom att kombinera olika profileringsspår. Du har också möjlighet att studera

företags ekonomi och entreprenörskap.

KURSER INOM PROGRAMMET

Se studieplanen för kurser inom programmet.

KARRIÄR

Efter utbildningen har du mycket goda möjligheter att få jobb både i Sverige och utomlands. Du kan arbeta inom en mängd områden - IT

behövs och används nästan överallt. Du kan till exempel arbeta med avancerad produktutveckling, kravanalys eller systemdesign - ofta i nära

samarbete med kunder och användare. 

 

Många studenter blir konsulter, projektledare eller utvecklare på både stora och små teknikföretag. Andra väljer att starta företag, vilket

det finns möjlighet att lära sig mer om under studierna.

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I

INFORMATIONSTEKNOLOGI

300 högskolepoäng

HT17 100% Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P1502

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet

A9) alternativt Fysik B, Kemi A, Matematik E

(områdesbehörighet 9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller

Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

BEHÖRIGHET OCH ANMÄLAN

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Box 256, 751 05 UPPSALA

Sara Rosenquist studievagledare-it@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 72 30

KONTAKT & MER INFO

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/studieplan/?planId=1026&pKod=TIT2Y
http://www.teknat.uu.se/
mailto:studievagledare-it@uadm.uu.se

