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Bli en del 
av något stort 

Fredag och våren har kommit till Blåsenhus! #bästalivet 

Vid Uppsala universitet 
studerar 40 000 studenter. 
Nu kan du bli en av dem. 

HITTA HEM. Varje år börjar tiotusen nya studenter vid Uppsala 
universitet. Här hittar de nya hem, nya vänner och får nya utma
ningar. För dig som väljer att studera i Uppsala eller Visby väntar 
en spännande studietid. 

UTVECKLAS. Att börja studera kan vara ett nytt steg i livet. 
Som student vid Uppsala universitet lär du dig tekniker för infor
mationssökning, planering och organisation, kritiskt tänkande och 
argumentation. Du lär dig att ta eget ansvar, samarbeta med andra 
och att utforma och uttrycka dina tankar. Kanske gör du ditt livs 
roligaste resa. 

BLI EXPERT. Här, vid Sverige första universitet, kan du läsa 
kurser och program inom en mängd vetenskaper. Du kan lära dig 
allt från att bryta ner den minsta molekylen i beståndsdelar till att 
analysera hur antikens filosofer resonerade. Du kan även speciali
sera dig inom det ämne som intresserar dig och bli expert på just 
ditt område. Vid Uppsala universitet är dina lärare också framstå
ende forskare. 

VÄNNER FÖR LIVET. Vid Uppsala universitet har du världen 
runt hörnet och framtiden i din hand. Universitetet har utbyten 
med över 400 andra lärosäten – världen över. Varför inte hitta nya 
kompisar under utbytesstudierna i Melbourne? Eller ta en termin i 
Tokyo? Under universitetstiden finner många sina vänner för livet, 
oavsett om studierna tar dig utomlands eller inte. 

Med den här uppsatsen tar en era slut. Nu ser vi fram emot nya 
utmaningar vid Uppsala universitet. #äntligenfärdig #jobbajobbajobba 



4 

Ett universitet
 
 
– två studentstäder 
Ditt campus är din arbetsplats under dina studier. Här möts  
forskare, lärare och studenter i lärosalar, caféer, parker och bib
liotek.  Uppsala universitet har elva campus i Uppsala och ett i Visby. 

UPPSALA  – universitetet mitt i stan. Inom  
Uppsala universitet finns ett flertal olika campus utspridda runt  
om i Uppsala, där studenter, lärare och forskare läser eller arbetar.  
Varje campus är knutet till ett eller flera specifika utbildnings
områden, vilket innebär att du som läser exempelvis medicin  
kommer att tillbringa mycket tid på Biomedicinskt centrum  
medan du som väljer att gå en utbildning inom pedagogik eller  
psykologi huvudsakligen kommer gå på campus Blåsenhus. 

VISBY – litet campus, stort universitet. I Visby finns  
Uppsala universitets nyaste campus, Campus Gotland. Här får du  
den unika studiemiljön vid ett mindre campus, och samtidigt får  
du del av det stora universitetets bredd och tyngd inom utbild
ning och forskning. Som student kan du engagera dig i Gotlands  
studentkår Rindi och hitta nya vänner på bland annat kårhuset  
Rindiborgen. 

UPPSALA UNIVERSITET 

• Förstklassig utbildning. Få bredd och meriter som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. 

• Brett universitet. 70 utbildningsprogram som du kan läsa direkt efter gymnasiet, 2000 kurser, 70 program på magister- och masternivå 

och förstås forskarutbildning!    

• Upplev studentlivet. Uppsala är studentstaden framför andra.  

• Internationell studiemiljö. Flera magister- och masterprogram på engelska och lärare och studenter från hela världen. 

• Världen öppnas. Ta möjligheten att läsa delar av din utbildning utomlands. 

• Idrottsvänligt. Elitidrottare får hjälp och stöd av universitetet för att kunna kombinera studier och idrott. 

• Forskningsuniversitet. Världsledande forskning i samma korridorer som du kommer att ha dina föreläsningar.  

• Uppsala på Gotland. Campus Gotland låter dig uppleva Uppsala universitet vid ett mindre campus och i Visby får du en unik studiemiljö. 

• Åtta Nobelpristagare. Stora vetenskapliga upptäckter är en del av vardagen. 
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Uppsala är en känd studentstad  
så många frågar mig om nationerna  
och hur det är på utbildningen. 

ZAKARIAS RAHMANI,  
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET 
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StudentstadenUppsala
Fredag: drinkar på stranden, måndag: 
obduktion och organdemonstration  
#snabbavändningar 

Allt löste sig med lite pizza! #pizza #ångström Studentlivet. #tentavecka #orka #carolinarediviva 

Väljer du att plugga i Uppsala
 
  
kommer du att märka att Uppsala är studentstaden
 
  

framför andra.  Du träffar studenter vart du än går.
 
 

VÄLKOMMEN. Vid infarterna till Uppsala möts du av bud
skapet ”Välkommen hit, välkommen hem”. Har du en gång varit 
i Uppsala förstår du varför. Det är lätt att känna sig hemma här. 
Studentlivet i Uppsala är unikt och våra studenter pratar ofta 
varmt om gemenskapen på Uppsalas studentnationer. 

13 UNIKA NATIONER. Uppsalas nationer har unika hus för 
varje nation. På nationerna kan du göra allt från att låna kurs
litteratur till att gå på pub, fik, nattklubbar och bal. Du kan hitta 
nya kompisar eller bara ett ställe att sitta och studera på. Du kan 
välja att engagera dig i studentspex, en nationstidning eller som 
körsångare. Nationerna drivs ideellt av studenter för studenter. 

ETT ANDRA VARDAGSRUM. För många är nationen ett 
andra vardagsrum där du kan äta en bit mat billigt eller bara hänga 
en stund i ett bibliotek eller tidningsrum. Eller varför inte ta del av 
det breda musiklivet och utforska live och undergroundscenen i 
Uppsala på nationernas många nattklubbar? 

STUDIEMILJÖ. Uppsala universitetsbibliotek består av en 
mängd bibliotek som är utspridda över staden. Det pampigaste av 
dem alla är förstås Carolina Rediviva, som har en närmare 400

årig historia. Också nationerna har egna bibliotek där du kan slå 
dig ned och plugga. Uppsala är en kulturstad och här kan du också 
uppleva musik, museer och trädgårdar. Som student får du fri 
entré till universitetsmuseerna och fri entré eller studentrabatt vid 
många av universitetets konserter. 

IDROTT OCH STUDENTLIV. Studentnationerna har även 
olika idrottsföreningar där du kan göra allt från att röra på dig i 
goda vänners lag till att satsa hårt i just din favoritgren, till 
exempel klättring, fotboll, innebandy, biljard eller pingis. Vill du 
till exempel dansa samba har du din chans här. På nationerna 
ryms många aktiviteter under samma tak. 

FIRA SISTA APRIL. I Uppsala händer det saker året om: 
Vårbalen, Kulturnatten, Forsfestivalen är några exempel. Du får 
inte missa Valborg, som Uppsala är känt för, eller Sista april som 
vi säger här. Forsränning, mösspåtagning och champagnegalopp är 
några av traditionerna under Sista april. 

STUDENTSTADEN FRAMFÖR ANDRA. Så, undrar du om 
studentlivet kan leva upp till dina förväntningar? Absolut. Det 
överträffar dem! Här finns något som passar alla. 
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Hej #vårbal Sista som #studenter Lärarinspark HT16 #fadder #uu 

På nationerna kan du 
göra allt från att låna 
kurslitteratur till att gå 
på pub, fik, nattklubbar 
och bal. 
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David: ”Jag jobbar

på studentnation”
 
En nation drivs av studenter – för studenter. Du kan engagera 
dig mycket, lite eller ingenting alls. Det är upp till dig själv. 
David Martinsson, som jobbar på Norrlands nation, ger 
en inblick i varför han engagerar sig. 

#naturvetarfesten2016 #valborg #Uppsala #carolinabacken #norrlandsnation 

HUR VÄLJER STUDENTER NATION? 

– Alla Uppsalas 13 nationer har sin egen atmosfär och prägel, det 
är därför nya studenter bör kolla upp de flesta nationer och inte 
bara välja den som ordnar flest fester. 

VARFÖR BLI NATIONSAKTIV? 

– Jag tror att de flesta engagerar sig för att när de väl har börjat 
så är det svårt att sluta! På nationen kan du till exempel gå med i 
körer eller spex. Oavsett vad man gör träffar man likasinnade och 
drivna människor som ofta blir ens närmaste vänner. 

TIPS TILL BLIVANDE STUDENTER? 

– Ta kontakt med nationen!  När du hittat den nation som verkar 
passa just dina intressen kan du gå på deras reccemottagning (fest 
för nya studenter) där de visar vad de kan erbjuda dig. Det brukar 
finnas allt ifrån att gå på körrepetition en gång i veckan, till att stå 
i pubens bar sju dagar i veckan. Hur mycket du vill engagera dig är 
helt upp till dig, så ta chansen! 

VAD ÄR EN STUDENTNATION? 

De första studentnationerna bildades på 1600-talet, men än i dag är nationerna samlingspunkt för Uppsalas  
studenter. Som nationsmedlem får du tillgång till nationernas lunchserveringar, restauranger, pubar, klubbar, teater, musik och idrottsverksamhet.  
Och mycket, mycket mer! Du väljer vilken eller vilka nationer du vill vara med i. Är du medlem i en nation kan du besöka alla andra nationer med!  
Du kan också bli nationsaktiv och engagera dig för nationen. Till exempel kan du ta hand om helgfikat, ansvara för nationens teatergrupp eller hjälpa  
utbytesstudenter som kommit till Uppsala.  



#norrlandsnation
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Oavsett vad man gör träffar man
 

likasinnade och drivna människor
 

som ofta blir ens närmaste vänner.
 




 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bo i Uppsala 
#tentaplugg #förstårallt 
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#minuniversitetsstad  Plugghörnan färdig, ngt säger mig att jag kommer 
spendera några timmar här #uppsalauniversity 

Det viktigaste när du letar bostad är att vara aktiv och leta på 
många håll. Korridor, inneboende, studentlägenhet eller att 
hyra i andra hand är några av boendealternativen. 

SÅ KAN DU BO. Att bo i korridor innebär ofta att du har ett 
eget rum, men delar till exempel kök med andra studenter. Många 
tycker att korridorsboende kan vara ett bra sätt att komma in i sin 
nya studentstad och lära känna andra studenter. Att hyra i andra 
hand eller vara inneboende innebär att du tillfälligt hyr hela eller 
delar av någon annans bostad. Studentlägenheter finns i olika 
storlekar och hyrs bara ut till studenter. 

SÖK I GOD TID. I början av terminerna är det många som söker 
bostäder i Uppsala, så ställ dig gärna i kö redan när du söker en 
utbildning. Om du i förväg vet att du kommer att studera i Upp
sala kan du börja leta boende tidigare. Uppsala Bostadsförmedling 
samlar och förmedlar hyresbostäder från flera olika hyresvärdar i 
regionen. Redan som 16åring kan du ställa dig i kö, oavsett var 
du bor i landet. 

HJÄLP EN STUDENT. I Uppsala gillar vi studenter och det är 
säkert därför som många Uppsalabor väljer att ge nya studenter en 
hjälpande hand runt terminsstart. 

Många hyr ut rum och bostäder i andra hand när bostads
bristen är som störst, bara för att alla recentiorer (= nya studenter) 
ska hitta tak över huvudet. På Uppsala studentkårs bostadsportal 
Studentboet annonserar privatpersoner och företag ut främst 
lägenheter i andra hand och delar av bostäder till inneboende. 

GLÖM INTE NATIONERNA. De 13 studentnationerna 
förvaltar nästan 40 procent av Uppsalas studentbostäder. Ställ dig 
i bostadskö på din nation. Är ni flera studenter som letar bostad 
samtidigt kanske ni kan gå samman och hyra en större lägenhet 
tillsammans. 

BÄSTA BOSTADSTIPSEN 

• Börja söka bostad i god tid, redan när du söker utbildningen och var aktiv. 
• Använd Uppsala studentkårs bostadswebb, se www.studentboet.se och ställ dig i kö till Uppsala Bostadsförmedling, www.bostad.uppsala.se 
• Be alla du känner om hjälp. Sprid på sociala medier till exempel. 
• Kolla bostadsannonser i lokaltidningen, på blocket.se och du kan även själv sätta in en annons.  
• Obs! Var försiktig och betala inte ut någonting i förskott. 
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BÄSTA BOSTADSTIPSEN 

• Börja söka bostad i god tid, redan när du  
söker utbildningen och var aktiv. 
• Använd Uppsala studentkårs bostads
webb, se www.studentboet.se och ställ dig  
i kö till Uppsala Bostadsförmedling,  
www.bostad.uppsala.se.  



• Be alla du känner om hjälp. Sprid gärna på  
sociala medier till exempel. 
• Kolla bostadsannonser i lokaltidningen,  
på blocket.se och du kan även själv sätta in  
en annons.  
• Obs! Var försiktig och betala inte ut  
någonting i förskott. 

Bostadsmarknaden är komplicerad men 
lägg ut en annons på Blocket och sök 
nationsbostäder så kommer det att lösa sig. 
JAMES JANANI, LÄKARSTUDENT 
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CampusGotland 
I hjärtat av Visby finns Uppsala universitets  
Campus Gotland. I världsarvsstaden pågår  
det moderna livet vägg i vägg med medeltida  
valv och ringmur. 

STUDERA PÅ GOTLAND. Visby är en stad att bli kär i.  
Campus Gotland finner du mellan stranden och ringmuren i sta
dens inre hamn. Studentlivet på Gotland centreras kring Gotlands 
studentkår Rindi och Almedalsbiblioteket, som båda ligger nära  
campus. I Visby finns ett rikt kulturutbud och gott om idrotts
aktiviteter. Här kan du fika och hitta lugn och ro i någon av alla  
sköna studiemiljöer. 

KREATIVITET OCH FLEXIBILITET. Campus Gotland är 
en bra plats att skaffa sig kunskaper, upplevelser och minnen för 
livet. Gotland är en kreativ plats. Som student får du mycket 
lärartid och det finns stora kontaktytor med studenter vid andra 
utbildningar. 

Våra studenter förknippar livet på Gotland med flexibilitet, 
engagemang och att allt är lite annorlunda på något magiskt sätt. 

BO I VISBY 

Hur du än vill bo på Gotland är alternativen många, i alla fall under  
terminerna. Alla nya studenter får tak över huvudet, även om det kan  
vara mindre lätt att få ett året runt-boende direkt när du kommer till  
Gotland.  
 Det är viktigt att du ställer dig i bostadskö redan när du börjar fundera  
på att studera och bo på Gotland. Du kan söka efter bostäder på  
bostadsportalen gotlandsstudentbostad.se. Om du söker bostad  
aktivt, men ändå inte fått tag i något före terminsstart kan boende
förmedlare på Gotlands studentkår Rindi hjälpa dig hitta något tillfälligt. 

KONTAKTA CAMPUS GOTLAND 
Studentservice 
Cramérgatan 3, Visby 
018-471 82 00 
studentservicecampusgotland@uadm.uu.se 

Studie- och karriärvägledning 
D-huset, Cramérgatan 3, Visby 
0498-10 82 45, 0498-10 82 16 
studievagledningcampusgotland@uadm.uu.se 

Mailto:studentservicecampusgotland@uadm.uu.se
Mailto:studievagledningcampusgotland@uadm.uu.se
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Campus Gotland finner du mellan  
stranden och ringmuren i stadens  
inre hamn. 

• 
•
• 
•
• 
• 
•

PROGRAM PÅ CAMPUS GOTLAND 

• Byggnadsantikvarieprogrammet 
• Föremålsantikvarieprogrammet 
• Grundlärarprogrammet 
• Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap 
• Kandidatprogram i arkeologi och antik historia 
• Kandidatprogram i företagsekonomi 
• Kandidatprogram i ledarskap – kvalitet – förbättring 
• Kandidatprogram i miljövetenskap 

Kandidatprogram i speldesign 
 Kandidatprogram i speldesign och grafik 
Kandidatprogram i speldesign och programmering 
 Kandidatprogram i speldesign och projektledning 
Kandidatprogram i systemvetenskap 
Liberal Arts-programmet 
 Sjuksköterskeprogrammet 
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Pernilla: ”Det är smart
 
att inte veta vad du vill”
 
Pernilla Eklund valde en krokigare väg. Men minst lika bra.
 
I tre år har hon läst fristående kurser vid Uppsala universitet.
 

Varför valde du att läsa fristående kurser? 

– Det krävs otroligt höga poäng för att komma in på ekonompro
grammet i Uppsala. Jag frågade en studievägledare: ”Hur kan jag 
göra?”. ”Du kan läsa kurser och bygga din egen examen”, svarade 
hon. Ok, då gör jag det! 

– 
Hur är det att läsa fristående kurs? 

Du har lite mer valmöjligheter när du läser fristående kurser. 
Nackdelen med att inte läsa på program är att du inte ingår i 
någon slags trygghet – och varje antagningsomgång måste jag 
sitta och söka nya kurser på antagning.se. Men jag tycker det är 
skönt. Jag kan själv välja vad jag vill läsa. Jag läser med nya folk 
hela tiden. Jag hoppar runt och får fler kompisar, men inte samma 
samhörighet som på ett program. 

Vad har du läst för något? 

– Jag har läst Företagsekonomi B, Handelsrätt, Marknad och avtal, 
Statistik och lite andra småkurser. Jag läste Nationalekonomi på 
distans och drog då till Baltimore i USA ett halvår. Min kompis 
hade sin utbytestermin där och jag åkte med henne. Det var rätt 
kul! Många svenskar åker till andra delar av USA, så vi fick verkli

gen uppleva det amerikanska studentlivet. Läs på distans, 
ta studiemedel och dra utomlands i stället! Jag har även haft en 
utbytestermin i Exeter på Englands sydspets, där jag läste fyra 
olika kurser inom ekonomi. 

Vad gör du när du inte pluggar? 

– Jag bodde i ett och halvt år i Uppsala innan jag kom på det 
här med att vara nationsaktiv. Sedan flyttade jag till en ny korridor 
och en av mina korridorare var hovmästare på GästrikeHälsinge 
nation. Nationen saknade klubbverkare och så blev jag det. Jag 
gick från att inte veta vad en nationsaktiv gör till att bli jätteaktiv. 

Tips till dig som vill plugga kurser. 

– Var inte rädd att testa. Det går att byta inriktning. Jag har en 
kompis som hoppade från ingenjör till journalist. Pendlar du till 
Uppsala är det ju bra att testa att läsa en kurs. Är det inte din grej 
är den ingen stor sak. Egentligen är det smart att inte veta riktigt 
vad du vill. Är du till exempel intresserad av juridik, men inte vet 
om du vill bli jurist, prova att läsa en juridikkurs. 

MIN VECKA



Måndag. Satt på Gästrike-
Hälsinge nation med Sara 
och tog emot folk som ville bli 
medlemmar. Sara var en av de 
ansvariga för inskrivningen. 

Tisdag. Pluggade hemifrån 
(vilket ni ser) med tv-appa
raten på i bakgrunden. Jag 
letade efter ämnen till min 
C-uppsats. 

Onsdag. Hade en arbetsintervju 
i Stockholm. Tog med datorn och 
gjorde lite jobb åt nationen. Jag 
gjorde höstens nya koncept med 
Taco Thursday. 

http:antagning.se
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Torsdag.   En liten del  
av mitt studentrum  
där jag ofta sitter och  
pluggar. Idag gjorde jag  
en inlämningsuppgift. 

Fredag.   Dags för Reccegasquen.  
Det är en trerättersmiddag för   
att välkomna alla reccar (=nya  
studenter) till nationen. Min  
kompis Hanna satt bredvid mig. 

Jag skulle vilja jobba som revisor, men jag är  
lite skadad av att ha jobbat på studentnation.  
Ska jag bara sitta vid en dator sen? 

PLANERAT ELLER SKRÄDDARSYTT? 

När du börjar plugga på universitetet heter det att du läser på grundnivå. Du kan antingen läsa ett färdigt program, som redan är planerat med  
olika kurser eller så kan du själv skräddarsy din utbildning och bestämma vilka kurser som du vill gå. Det senare kallas att läsa fristående kurser.  
Du får samma examen oavsett om du läser på program eller fristående kurser, men vissa utbildningar går bara att läsa som program. Ett exempel  
på en utbildning som bara finns som program är Läkarprogrammet. 
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VÄRLDEN
 
via Uppsala universitet
 
Varje år väljer runt tusen Uppsalastudenter att läsa  
delar av sin utbildning utomlands. Uppsala universitet  
har studentutbyten med fler än 400 andra universitet
	
	
spridda över jordens alla kontinenter. 

TA CHANSEN – ÅK UT! Redan Carl von Linnés lärjungar  
forskade och studerade mycket utomlands. Utbytet med andra  
lärosäten är därmed en tradition som Uppsala universitets stu
denter, forskare och lärare fått dra fördel av i århundraden.  
Många utbildningsprogram erbjuder också möjligheten att göra  
fältstudier, praktik och examensarbete utomlands.  Varför inte  
studera historia vid Sorbonne i Paris, göra praktik på FN i New  
York eller åka på utbytesresa till ett av de främsta universiteten  
inom teknik, i hjärtat av Sydafrika?  

HELA VÄRLDEN HEMMA. Uppsala universitet har en ledande  
ställning i Sverige och i världen vad gäller internationellt samar
bete. I studentstäderna Uppsala och Visby ryms kulturer från hela  
världen. Därför kommer många studenter och forskare från andra  
länder 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 under dina studier och  
på studentnationerna. 

PLANERA PENGAR OCH TID. Väljer du att studera utom
lands kan du oftast få studiemedel från CSN. Du kan också söka  
stipendier för att förstärka dina finanser. 

Din utlandsvistelse ingår i de flesta fall i din ordinarie studie
tid.  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. 
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Maria Strand, 27 år, från Luleå ville se andra delar 
av världen. Under sin studietid vid Uppsala universitet 
pluggade hon utomlands i Sydkorea. 

Maria: ”Jag hann
uppleva Seoul” 
– 
VARFÖR VALDE DU ATT ÅKA PÅ UTBYTE? 

Jag är intresserad av andra människor och deras sätt att leva på. 
Det finns ingenting bättre än att bo och studera utomlands och 
få chans att se en ny del av världen. 

VAR DET SVÅRT ATT FÅ MÖJLIGHET ATT ÅKA? 

– Nej, det tycker jag inte. Jag hade en jättebra koordinator på 
internationella kansliet i Uppsala som hjälpte mig att klura ut vart 
jag ville åka. Det svåraste var nog det! Sedan gällde det bara att 
lägga energi på att skriva en bra ansökan. 

HUR VAR DET ATT PLUGGA I SYDKOREA? 

– Det var annorlunda än i Sverige. Lektionerna var obligatoriska 
så det gällde att inte ha någon frånvaro. Jag tyckte att arbetsbördan 
var lagom och jag hann med att uppleva Seoul men även andra 
delar av landet. Min starkaste upplevelse har mycket med atmos
fären i Seoul att göra. Att bara gå omkring och uppleva staden och 
alla olika stadsdelar. 

I VILKEN VÄRLDSDEL  
VILL DU PLUGGA ? 

AFRIKA 
•  Sydafrika 

ASIEN 
•  Indien 
• Japan 
• Libanon 
• Kina 
• Malaysia 
• Singapore 

• 
•  
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• Sydkorea 
• Taiwan 
• Thailand 
• Vietnam 
• Kazakstan 

EUROPA 
• Belgien 
• Bulgarien 
• Cypern 

• Danmark 
• Estland 
• Finland 
• Frankrike 
• Färöarna 
• Grekland 
• Irland 
• Island 
• Italien 
• Lettland 

• Litauen 
• Malta 
• Nederländerna 
• Norge 
• Polen 
• Portugal 
• Rumänien 
• Ryssland 
• Schweiz 
• Slovenien 

Spanien 
Storbritannien
Tjeckien 
Turkiet 
Tyskland 
Ungern 
Österrike 
Georgien 

OCEANIEN  
• Australien 
• Nya Zeeland 

NORDAMERIKA 
• Costa Rica 
• Kanada 
• Mexiko 
• USA 

SYDAMERIKA 
• Argentina 
• Bolivia 
• Brasilien 
• Chile 
• Colombia 
• Ecuador 
• Paraguay 
• Peru 
• Venezuela 
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Hela vägen dit du vill
 
SÖK PÅ antagning.se 
Byggstenarna i din universitetsutbildning är kurser. Antingen läser du 
så kallade fristående kurser och väljer själv vilka kurser du vill läsa. Eller 
så läser du på program, det vill säga längre utbildningar som redan är 
planerade med en viss följd av kurser. Oavsett vilket så söker du till 
din utbildning på antagning.se 

LÄS EN GRUNDKURS 
Har du inte studerat tidigare vid universitet eller högskolor så kan du 
läsa så kallade grundkurser. Det är det första steget på din universitets
karriär. Fristående kurser kan du ofta läsa på heltid eller deltid, dagtid 
eller kvällstid och på plats på campus eller på distans. 

PLUGGA FORTSÄTTNINGSKURSER 
När du läst en grundkurs kan du antingen plugga vidare med fler friståen
de kurser eller söka till ett program i stället. Har du klarat en grundkurs 
är du behörig att söka fortsättningskurser inom det område du redan 
studerat. Du kan även välja att läsa en grundkurs inom ett annat ämne. 

PLUGGA GRUNDPROGRAM 
För dig som inte vill söka nya fristående kurser varje termin kan det vara 
skönt att läsa på ett program. Programmen kan vara inriktade mot vissa 
yrken eller specialiserade inom vissa ämnen eller områden. 

TA EXAMEN 
Efter cirka tre års studier, via kurs eller program, kan du få ett bevis på 
dina studier, ett så kallat examensbevis. Examen kan signalera slutet på 
din studietid eller vara en viktig byggsten till fortsatta studier. 

STUDERA MERA 
Kandidatexamen är en examen på grundnivå. Har du tagit kandidatexa
men kan du söka till kurser och program på avancerad nivå. På Uppsala 
universitet har du förutom avancerade kurser även 70 specialiserade 
eller yrkesinriktade magister- och masterprogram att välja på. Får du inte 
nog av studier kan du därefter söka en forskarutbildning för att senare 
börja forska. 

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

FORSKA 
Uppsala universitet är rankat som ett av de 100 bästa universiteten 
i världen. Här tar vi forskning och utbildning på allvar. Att bli forskare 
inom ditt ämne kan vara ett sätt att bidra till nya kunskaper och i sin 
tur en bättre värld. 

BRETT UNIVERSITET 

Vid Uppsala universitet kan du läsa närmare 70 program på grundnivå och här ges över 2 000 kurser.  
Universitetet har bland annat Sveriges största utbildningsutbud inom språkvetenskap och religionsvetenskap. 

http:antagning.se
http:antagning.se
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 Låt 

stå! 

Stigen är inte alltid rak. Och ibland har den 
många förgreningar. Vilken väg väljer du? 

Antagning.se 

Grundkurs 
Grundprogram 

Fortsättningskurs 

Examen 

Jobba 

Studera mera 

Forska 

Fråga oss! Universitetets vägledare hjälper dig att hitta

rätt när du har funderingar kring studier och karriär. 


Fristående kurser 	
+  Skräddarsy din egen utbildning och skapa din egen 	 
 unika utbildningsprofil. 
+  Välj den kombination av kurser som passar dig. 	
+  Mer flexibelt än att läsa på program. 	
+  Möjlighet att ta examen. 	

Program 
+  Färdigplanerad studieväg med obligatoriska och ofta valfria kurser. 
+  Garanterad plats på kommande kurser. 
+  Möjlighet att ta examen. 
+  Möjlighet att ta yrkesexamen på utbildningar som bara ges som  
 program, till exempel Läkarprogrammet. 
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STUDENTEN:  
”Visby, en speciell plats”

 
Līva Štāle kom som utbytesstudent från Lettland till Gotland. 

Hon har läst Magisterprogram i vindkraftprojektering på Uppsa

la universitet Campus Gotland som ligger i Visby. 

HUR VAR DINA FÖRSTA DAGAR I PÅ GOTLAND? 

– När jag sökte var jag inte så uppmärksam, först senare förstod 
jag att jag skulle studera på en ö. Mitt första intryck av Visby var 
väldigt färgstarkt. Det är en vacker stad – och det finns alltid något 
nytt att upptäcka. Havet är blått och klipporna är vita. Uppsala 
universitets personal gav oss ett varmt välkomnande, ingen ny 
student kände sig bortkommen. 

BESKRIV EN VANLIG DAG PÅ MAGISTERPROGRAMMET. 

– Vårt schema var rätt tufft. Vi hade ett år på oss att skriva mas
teruppsats och jag läste svenska också. Under de mest hektiska 
dagarna gick jag upp klockan åtta för att hinna till föreläsningarna. 
I tolv timmar i sträck hade jag lektioner, gruppmöten och så klart; 
fika i kafeterian. Andra dagar var jag ledig och kunde cykla till det 
höga kustbandet Högklint och bara njuta av dagen. 

VAD VAR DET BÄSTA MED ATT STUDERA 

PÅ CAMPUS GOTLAND? 

– Mina kursare. De kom från hela världen och hade olika bakgrun
der och karaktärsdrag. Bara genom att sitta vid samma matbord 
som de fick jag upptäcka mer av världen. Jag är glad att jag fick 
lära känna dem. Visby har en speciell plats i mitt hjärta. 

ALUMNEN:  
”Du ska ju börja jobba”
 
 
Plugga, plugga, plugga … och sedan då? Philip Gustafsson 

lämnade studentlivet och började nästa fas i livet. 

– Du ska ju börja jobba förr eller senare. Jag kände att jag inte 
kunde skjuta upp det längre, så jag tvingade mig själv – och det 
blev lustfyllt sedan, säger Philip Gustafsson, som läst lärarpro
grammet i Uppsala. 

GYMNASIELÄRARE 

Han jobbar som lärare i svenska, kommunikation och retorik på en 
gymnasieskola i Uppsala. Han har precis avslutat dagens lektioner. 

– Läraryrket är ett jobb som inte tar slut när du går hem. Jag 
tycker det är kul att sitta och förbereda på kvällarna också. Det är 
kreativt. Friheten med yrket är stor. 

Han
PLUGGA OCH JOBBA 

 är 30 år och flyttade till Uppsala som 22åring. Att vänta 
några år med att börja studera är något han rekommenderar. 

– Mitt tips är gå all in på studentlivet. Vänta tills du är redo 
och gå sedan all in. Vänta tills du kan flytta till Uppsala i stället 
för att pendla i tre år. Uppsala är ett smörgåsbord av nationer, 
föreningar och kårer. Man kan inte plugga hela livet och när jag 
väl kom ut i yrkeslivet var det fantastiskt kul också. 

… OCH SEDAN? 

ATT LÄSA MASTER. När du pluggat heltid i tre år finns möjlig
heten att söka till en magister- eller masterutbildning. De flesta magister- 
och masterprogram är på engelska och du läser tillsammans med  
internationella studenter. På ett magister- eller masterprogram får du en  
för djupning av dina studier, blir mer förberedd för att börja forska och  
på vissa program får du en tydligare yrkesinriktning.  

EFTER STUDIERNA. Många av våra studenter minns sin studietid  
med glädje och vill gärna hålla kvar de vänskapsband och värdefulla kon
takter som knutits under utbildningen. För att underlätta för våra tidigare  
studenter har Uppsala universitet ett nätverk för alumner. En tidigare  
student vid universitetet kallas för alumn. 
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FORSKAREN:  
”Jag får vara pionjär” 
 
Att forska, vad betyder det? Tove Fall är forskare inom medicin 

på heltid vid Uppsala universitet. Nyligen fick hon ett pris från 

Uppsala universitet som går till yngre forskare. 

HUR ÄR DET ATT JOBBA SOM FORSKARE? 

 Det är häftigt. Jag får vara pionjär. Forskningen ligger i framkant 
på vad människan har kunskap om. Det jag tycker är allra roligast 
är att analysera stora datamängder och handleda yngre forskare. 
Jag får utlopp för mitt matematiska intresse. 

VAD GÖR DU SOM FORSKARE? 

 Jag planerar nya forskningsprojekt och kommer på nya idéer. 
Jag söker anslag (pengar). Hittills har det gått bra och jag har en 
forskningsgrupp om sju personer. Jag behöver vara en bra förebild 
och ledare. När du forskar inom medicin skriver du rapporter och 
forskningsartiklar till vetenskapliga tidskrifter. Jag jobbar inte alls 
på labbet, utan jag läser mycket och har möten över hela världen. 

VILKEN ÄR DIN STÖRSTA UPPTÄCKT? 

 Bra fråga. Vi har gjort många olika saker. Vi har till exempel visat 
att ökade blodfetter kan minska risken för diabetes, i stället för att 
öka den som man tidigare trodde. Det mest uppmärksammade 
som jag gjort handlar om hundägare och barnastma. Vi har lagt 
fram bevis på att det kan vara bra för bebisar att ha husdjur hem 
ma. Det tror vi kan underlätta för många familjer. 

TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT BLI FORSKARE. 

Välj en bred utbildning. Skriv uppsatser under utbildningen och 
försök att få praktikplats på somrarna. Engelskan är arbetsspråket 
inom forskningen. Du måste bemästra det. Har du en duktig före 
läsare, ta kontakt och se om du kan bidra till något projekt. 

FORSKA FÖR EN BÄTTRE VÄRLD. Uppsala universitet är ett forskningsuniversitet. Det betyder 
att dina lärare även är framstående forskare och att de senaste vetenskapliga upptäckterna görs på ditt 
campus. Du får ta del av kunskaper och resultat som gör att din utbildning är aktuell för ditt kommande 
yrkesliv. Vill du själv börja forska finns det möjligheter att efter examen börja en forskarutbildning. 
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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. 

Redan nu …
 
SERVICE OCH VÄGLEDNING 

Vill du veta mer om hur det är att studera på Uppsala universitet? 
Kontakta universitetets Studentservice eller hör av dig direkt till 
institutionen som ger utbildningen som du vill läsa. 

Du är även välkommen att vända dig till Uppsala universitets 
studievägledare. Vägledarnas 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 intider. 

STUDENTER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

Uppsala universitets ambition är att alla ska kunna studera på lika 
villkor. Därför finns olika stöd för studenter som har en funktions
nedsättning. Behöver du stöd? Kontakta universitetets 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. 

GRATIS ATT PLUGGA 

Att läsa en universitetsutbildning är gratis för dig som är medborgare i Sverige. Under din studietid kan du dock ha kostnader för till exempel  
kurslitteratur, mat och boende. Som student kan du söka bidrag och lån från CSN (Centrala studiestödsnämnden). För att dryga ut studentkassan  
kan du som student också söka Uppsala universitet stipendier. Det finns även en mängd stipendier knutna till Uppsalas studentnationer. 
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KONTAKTA OSS 

Studentservice 
S:t Olofsgatan 10 B, Uppsala 
018-471 47 10 
studentservice@uu.se 

Studie-och karriärvägledning 
S:t Olofsgatan 10 B, Uppsala 
018-471 47 20 
studentservice@uu.se 

Studera med funktionsnedsättning 
Kontakta samordnare@uadm.uu.se  
så snart du vet att du ska börja studera vid  
Uppsala universitet. Mer information på  
www.uu.se/funktionshinder 

… och när du börjat
 
HÄLSA OCH MOTION 

Uppsala universitet vill att våra studenter ska må bra, men ibland 
gör stress och annat livet komplicerat. Hos Studenthälsan kan stu
denter söka studierelaterad hälsovård. Mottagningar finns både i 
Uppsala och i Visby. Studenthälsan stöttar studenter genom indivi
duella samtal, kurser och workshops om till exempel sömnsvårig
heter och depression. Studenthälsan jobbar också för att studenter 
ska ha en så bra studiemiljö som möjligt. 

Campus1477 heter Studenthälsans två stora träningsanlägg
ningar i Uppsala. Studentnationerna i Uppsala har också egna 
idrottsklubbar och i Visby engagerar sig många studenter i idrotts
utskott vid Gotlands studentkår Rindi. Det finns självklart många 
idrottsföreningar utanför studentlivet också. 

Är du elitidrottare och ska börja plugga? Då kan du få hjälp 
från universitetet så att du kan kombinera dina studier med 
idrotten. 

KÅRER OCH FÖRENINGAR 

Börjar du plugga vid Uppsala universitet kommer du att märka 
att din röst är viktig. Vill du påverka studenternas situation ska du 
engagera dig i en studentkår. Studentkåren är studenternas röst 
mot kommunen, universitetet och andra myndigheter. 

Sex studentkårer är kopplade till Uppsala universitet. Du 
kan gå med i en eller flera kårer. Medlemskap är frivilligt. En del 
kårer har även sociala verksamheter, som till exempel Gotlands 
studentkår Rindi. 

I Uppsala och Visby finns även en mängd olika studentfören
ingar. 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 
HBTQstudenter Uppsala (SFQ Uppsala). 

ENGAGERA DIG!  

Kårer, nationer och föreningar. Du kan engagera dig på många olika sätt under dina studier. Uppsala universitet har även ett unikt projekt som  
underlättar för studenter att engagera sig i volontärarbete vid sidan av studierna. Genom att engagera dig i nationer, kårer, studentföreningar eller  
som volontär skaffar du dig erfarenheter till dina framtida jobb. 

Mailto:studentservice@uu.se
Mailto:studentservice@uu.se
http://www.uu.se/funktionshinder
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Våra 
program


På Uppsala universitet  
finns närmare 70 program 

  

	
	

som du kan läsa direkt efter  
gymnasiet. Bläddra i vår  
programkatalog oc h hitta  
ditt drömprogram!  

Biologi, fysik, geovetenskap & kemi 

sid. 26  Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi 
Kandidatprogram i fysik 
Kandidatprogram i geovetenskap 
Kandidatprogram i kemi 
Teknisk-naturvetenskaplig basår 
Bastermin 

Ekonomi, företagande & ledarskap 

sid. 47  Ekonomie kandidatprogram 
Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap 
Kandidatprogram i företagsekonomi 
Kandidatprogram i ledarskap – kvalitet – förbättring 

Energi, miljö & hållbar utveckling 

sid. 54  
Civilingenjörsprogrammet i energisystem 
Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik 
Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik* 
Kandidatprogram i miljövetenskap 

Historia, kultur & filosofi 

sid. 40  
Byggnadsantikvarieprogrammet 
Föremålsantikvarieprogrammet 
Historikerprogrammet 
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia 
Kandidatprogram i klassiska studier 
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi 
Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys 
Kandidatprogram i kulturentreprenörskap 
Kandidatprogram i musikvetenskap 
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation 
Liberal Arts-programmet 

Hälsa, vård & läkemedel 

sid. 36  
Apotekarprogrammet 
Biomedicinprogrammet 
Biomedicinska analytikerprogrammet 
Dietistprogrammet 
Fysioterapeutprogrammet 
Kostvetarprogram 
Logopedprogrammet 
Läkarprogrammet 
Receptarieprogrammet 
Röntgensjuksköterskeprogrammet 
Sjuksköterskeprogrammet 

* Programmet ges eventuellt läsåret 2017/2018. Beslut om Högskole
ingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik ska ges fattas i november 2016. 
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Ingenjör, teknik, data, IT & matematik 

sid. 28  Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik 
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 maskinteknik 
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 

Människors beteende, etik & religion 

sid. 50  Beteendevetenskapligt kandidatprogram 
Kandidatprogram i religionsvetenskap 
Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor 
Psykologprogrammet 
Socionomprogrammet 

Samhälle, politik & juridik 

sid. 45  Juristprogrammet 
Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier 
Politices kandidatprogram 
Samhällsplaneringsprogrammet 
Samhällsvetarprogrammet 

Språk, kommunikation & media 

sid. 52  
Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och  
 journalistik 
Orientalistikprogrammet 
Språkvetarprogrammet 

Undervisning, lärande & pedagogik 

sid. 49  
Förskollärarprogrammet 
Grundlärarprogrammet 
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 
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PROGRAM • KURSER 

Biologi, fysik, 
geovetenskap & kemi 
Kandidatprogram  
i biologi/ 
molekylärbiologi  180 HP 

Kandidatprogrammet i biologi ger en bred 
bas inom biologins alla ämnesområden, med 
möjlighet till specialisering under det tredje 
året.Tack vare stor valfrihet och ett av lan
dets största kursutbud inom biologi och 
molekylärbiologi väljer du själv 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 självstän
digt projektarbete. 

Utbildningen sker i nära anslutning till 
aktuell forskning. Som student tränas du i ett 
vetenskapligt arbetssätt och får genom kon
takten med forskarna inblick i den senaste 
forskningen och utvecklingen. 

Karriär: Biologer från Uppsala universitet 
har ett brett arbetsfält, beroende på inrikt
ning och intresse.Väljer du en ekologisk eller 
evolutionsbiologisk inriktning kan du arbeta 
med natur- och miljövård hos arbetsgivare 
som till exempel länsstyrelser, Naturvårds
verket, miljövårdsorganisationer och konsult
företag. Med en cell- eller molekylärbiologisk 
inriktning kan du jobba med till exempel 
läkemedelsutveckling eller mikrobiologiska 
analyser inom framför allt läkemedels- 
och bioteknikföretag. 

Biologer kan också arbeta som lärare, 
vetenskapsjournalister eller i olika mediesam
manhang. Utbildningen ger dig grunderna i 
biologi för vidare studier på masterprogram. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017/våren 2018 

Kandidatprogram  
i fysik  180 HP 

På kandidatprogrammet i fysik får du utforska 
universum från det oerhört stora till det 
ofattbart lilla – från solsystem och galaxer 
via jorden och dess klimat till atomer och 
elementarpartiklar. Programmet ger dig en 
gedigen grund inom fysikområdet. 

Du kan bredda och specialisera dig, tack 
vare Uppsalas unika fysikmiljö med världs
ledande forskning och kompetens inom de 
flesta av fysikens områden. Några spännande 
exempel är neutrinoforskning med telesko
pet IceCube i Antarktis, strängteori hos de 
teoretiska fysikerna och astrofysikforskning 
kring exoplaneter. 

De två första åren läser du ett basblock 
med fysikkurser om allt från fysikens grund
läggande begrepp och modeller till dagsaktu
ell forskning. Här ingår också kurser i mate
matik och datavetenskap. 

Under tredje året kan du välja bland många 
alternativa fördjupningsområden. Kvantme
kaniken används till exempel i materialfysik, 
energiforskning, partikelfysik och teoretisk 
fysik. Inom astronomin kan du studera 
rymden, stjärnors födelse och död, galaxers 
utveckling och universums struktur. Meteo
rologin utforskar jordens klimat och det som 
sker i atmosfären. Inom geofysiken studerar 
du jorden och vad som händer i dess inre. 

Programmet leder till naturvetenskaplig 
kandidatexamen med fysik som huvudom
råde. 

Karriär: Som fysiker kan du till exempel 
arbeta med utveckling och användning av 
olika typer av mätteknik och databehandling. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 

Kandidatprogram  
i geovetenskap  180 HP 

Geovetenskap handlar om Jorden, den mest 
dynamiska planeten i vårt solsystem. Jordens 
inre och yttre processer har gett förutsätt
ningar för liv, format vår miljö och skapat 
många av våra viktigaste naturresurser. 

Kandidatprogrammet ger dig en bred bas i 
geovetenskap som byggs på med kärnkurser 
inom områdena berg, mark, landskapsutveck
ling, vatten och livets utveckling samt speciali
serade kurser i geofysik, geoteknik och geo
informatik. Du läser även kurser inom kemi 
och matematik anpassade för geovetare. 

Våra lärare är forskare vid institutionen 
för geovetenskaper i Uppsala. I utbildningen 
blandas teori med praktiska moment. Exkur
sioner 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. Arbetsuppgifterna är varie
rande – alltifrån fältarbete till analys och 
tolkning av resultat – och innebär ofta resor 
inom och utom landet. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 
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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 spän
nande jobb. 

 

Kandidatprogrammet i kemi ger en solid  
bas inom hela kemiområdet, samt valfri specia
lisering inom en eller flera grenar av kemin. 



Under den första halvan av programmet  
läser du ett basblock med grundkurser. Labo
rationer är en viktig del av kemiutbildningen,  
där experimentella färdigheter tränas och  
kopplingen mellan experiment och teori dis
kuteras. Kandidatprogrammet i kemi i Uppsala  
ger dig också möjlighet att utveckla dina fär-
digheter 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 fors
kare och som student tränas du i ett veten
skapligt 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 sek
tor, för att där kunna medverka i till exempel  
forsknings-, utvecklings-, eller utredningsar-
bete. Tack vare bredden och djupet vid kemi
utbildningen i Uppsala har du också den grund  
som behövs för att välja en masterutbildning  
över hela världen. 





Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 

Teknisk-naturvetenskapligt 
basår  40 VECKOR 

Tekniskt-naturvetenskapligt basår finns för dig 
som vill studera teknik och naturvetenskap 
men saknar behörigheten. Efter avklarat basår 
har du en reserverad studieplats för fortsatta 
studier inom den inriktning du valt nästföl
jande hösttermin förutsatt att du söker i tid. 

När du läser vid Uppsala universitets basår 
får du en kompletterad behörighet och en 
bra förberedelse inför dina fortsatta uni
versitetsstudier. Du studerar vid Ångström-
laboratoriet 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 behörig
hetsgivande 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 högskole
poäng. 

Samtidigt som du söker till basåret väljer 
du också vilken typ av utbildningsprogram 
som du tänker fortsätta till efteråt. 

De programinriktningar där du kan få en 
reserverad plats är: 
• Civilingenjörsprogram, 300 hp 
• Högskoleingenjörsprogram, 180 hp 
• Kandidatprogram i naturvetenskapliga 

ämnen, 180 hp 
• Ämneslärarprogrammet, inriktning mate

matik eller naturvetenskapliga inriktningar,  
330 hp 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2018 

Bastermin  20 VECKOR 

Saknar du en eller flera av de naturveten
skapliga 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 baster-
min får du en kompletterad behörighet och 
en bra förberedelse inför dina fortsatta uni
versitetsstudier. När du söker till bastermi
nen väljer du vilken av följande kategorier av 
program som du vill fortsätta till efteråt: 
• Civilingenjörsprogram, 300 högskole 

poäng (hp) 
• Högskoleingenjörsprogram, 180 hp 
• Kandidatprogram i naturvetenskapliga 

ämnen, biologi-geovetenskap-kemi, 180 hp 
• Kandidatprogram i naturvetenskapliga 

ämnen, datavetenskap-fysik-matematik,  
180 hp 
Om du fullföljer basterminen med god

kända betyg har du en reserverad utbild
ningsplats inom den inriktning du valt näst
följande hösttermin förutsatt att du söker 
i tid. 

Eftersom basterminen är förberedande 
studier söker du särskilda studiemedel för 
behörighetsgivande studier under din tid på 
basterminen. Studierna vid basterminen räk
nas alltså inte av från de veckor som du kan 
söka studiemedel för studier på högskolenivå.  
Av samma anledning ger studierna på bas
terminen inte akademiska högskolepoäng. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: våren 2018 
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PROGRAM • KURSER 

Ingenjör, teknik, data, 
IT & matematik 
Civilingenjörsprogrammet  
i elektroteknik 300 HP 

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 civilingen
jörer med bred och djup kompetens i elek
troteknik både i Sverige och utomlands. 

Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik 
vid Uppsala universitet ger dig breda tek
niska 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 systemtek
nik, samtidigt som du läser mera matematik, 
mekanik, programmering, CAD (computer
aided design) och företagsekonomi. 

Under de två avslutande åren väljer du att 
inrikta dig mot förnybar elgenerering eller 
elektriska styrsystem, samtidigt som du för
djupar dina kunskaper i fysik och elektronik. 

Genom ditt examensarbete får du möjlig
het att visa din förmåga som ingenjör och 
även tillfälle att direkt knyta viktig kontakt 
med en möjlig framtida arbetsgivare. 

Programmet leder till en civilingenjörs
examen. 

Karriär: Civilingenjörer i elektroteknik 
behövs för arbete med utveckling, konstruk
tion och verifiering av elektrotekniska system 
inom olika områden. Allt fler produkter och 
system innehåller idag intelligens i form av 
elektroniska styrsystem. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 

Civilingenjörsprogrammet  
i informationsteknologi 300 HP 

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 informations
teknologi i Uppsala är en hållbar utbildning 
med kunskaper som räcker länge.Teori och 
praktik, ofta i projektform, ger dig ett hel
hetsperspektiv som du kan använda både för 
dagens och morgondagens system. Du lär 
dig vad som behövs för att utveckla framti
dens 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 stu
dera företagsekonomi och entreprenörskap. 

Programmet leder till en civilingenjörs
examen. 

Karriär: Efter examen kan du arbeta 
inom en mängd områden.Yrkesroller för nya 
IT-ingenjörer kan vara till exempel konsult, 
projektledare eller utvecklare. Arbetsupp
gifter kan vara avancerad produktutveckling, 
kravanalys eller systemdesign, ofta i nära 
samarbete med kunder och användare. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 

Civilingenjörsprogrammet  
i kemiteknik 300 HP 

På civilingenjörsprogrammet i kemiteknik får 
du möjlighet att kombinera breda kunskaper 
i grundläggande kemi med djupa kunskaper 
antingen inom det farmaceutiska området 
(läkemedlets kemi och beredning) eller inom 
modern materialframställning. Kemitekniker 
är en eftertraktad yrkesgrupp eftersom det 
startas allt fler företag inom bioteknik och 
behovet av att utveckla material är stort. 

Du får en utbildning med inriktning mot 
antingen läkemedel eller material som båda 
har kopplingar till starka forskningsmiljöer 
inom läkemedels- och materialområdet. Båda 
inriktningarna har också en stark utvecklings
potential och en god arbetsmarknad i Sverige 
och internationellt. 

Inriktning läkemedel: du specialiserar dig på 
att ta fram nya aktiva substanser både när det 
gäller design av nya molekyler och framtag
ning av tillverkningsmetoder. Du kan också 
koncentrera dig mot en läkemedelsteknisk 
profil med process- och formuleringsteknik. 

Inriktning material: Materialutvecklingen 
sker i dag rasande snabbt och påverkar starkt 
vårt samhälle. Förutom nödvändiga kurser 
i materialens struktur och egenskaper finns 
därför inslag av projektkurser i samarbete 
med svensk industri. 

Programmet leder till en civilingenjörs
examen. 

Karriär: Det finns ett stort behov av 
civilingenjörer hos företag inom läkemedel, 
bio- och medicinteknik. Studenter med mate
rialinriktning efterfrågas även inom elektro
nik-, pappers- och verkstadsindustrin. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 
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Civilingenjörsprogrammet  
i molekylär bioteknik 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 
modifiera mikroorganismer för att omvandla 
solenergi till bränsle. Med en examen från 
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bio
teknik är du rustad för att ta dig an de här 
utmaningarna och mycket mer. 

Uppsala universitet har en bred och stark 
forskning inom bioteknik och många biotek
nikföretag 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 tvärvetenskapligt. 
Utbildningen ger dig den nödvändiga kombi
nationen av biologi – förståelsen för levande 
system – och klassiskt ingenjörskunnande. 
Som civilingenjör i molekylär bioteknik från 
Uppsala universitet har du teknisk kompetens 
för att utveckla biotekniken, och tar ansvar 
för att den används på rätt sätt i samhället. 

Programmet leder till en civilingenjörs
examen. 

Karriär: Många jobbar som säljare, konsul
ter, systemutvecklare, bioinformatiker, vali
derare, patentingenjörer eller inom manage
ment. En betydande arbetsmarknad är också 
olika universitet. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 

Civilingenjörsprogrammet  
i system i teknik 
och samhälle 300 HP 

Detta program ger dig tvärvetenskaplig för
ståelse för hur tekniska system både styrs av 
och formar samhällsutvecklingen och männis
kans villkor. Du förbereds för att arbeta med 
teknisk utveckling och lösningar med hänsyn 
till tekniska systemkrav, men också till sociala, 
ekonomiska och miljömässiga faktorer. 

På Civilingenjörsprogrammet i system i 
teknik och samhälle (STS) studerar du för
utom kurser i teknik och naturvetenskap 
även teknik utifrån ett samhällsvetenskapligt 
och humanistiskt perspektiv – det så kallade 
STS-perspektivet. 

De två första åren läser du grundkurser 
inom matematik, teknik och naturvetenskap. 
Dessutom studerar du teknik utifrån en sam
hällsvetenskaplig och humanistisk synvinkel. 
Din tekniska huvudkompetens får du inom 
området systemteknik, där modellering, simu
lering, reglerteknik, systemanalys och olika 
typer av tillämpad statistik är huvudmetoder. 

Systemkompetensen kan du komplettera 
med en valbar profilering som till exempel 
energisystem eller IT system under årskurs 
3–5. Du skriver en uppsats inom ett av de 
humanistiska eller samhällsvetenskapliga 
ämnena. Därefter kan du ta ut en filosofie 
kandidatexamen. Programmet avslutas med 
ett examensarbete inom teknikområdet. 

Programmet leder till en civilingenjörs
examen. 

Karriär: Efter programmet kan du arbeta 
med frågor som rör teknisk formation, ris
kanalys, systemutveckling, produktutveckling 
och miljökonsekvensbeskrivning. Du kan även 
gå vidare inom forskningen. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 

Civilingenjörsprogrammet  
i teknisk fysik 300 HP 

Grundaren av Skype är teknisk fysiker. Det 
är även Sveriges förste man i rymden och 
Ericssons styrelseordförande.Vill du också 
vara med och leda teknikutvecklingen? Tek
nisk fysik är en tidlös ingenjörsutbildning 
med både spets och teoretiskt djup. Genom 
att kombinera teknisk överblick med genuin 
kompetens inom en mängd områden får du 
en högt värderad examen. 

Under de två första åren läser du ett 
gemensamt basblock som innefattar mate
matik, data, elektronik och klassisk fysik samt 
ingenjörsrelevanta kurser i ekonomi och pre
sentationsteknik. 

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, simule
ringar och andra kvantitativa metoder. 

Utvecklingen inom trådlös kommunikation 
och halvledarteknik har revolutionerat områ
det för smarta tekniklösningar. Inriktningen 
inbyggda system ger kompetens inom elek
tronik, reglerteknik, data och intelligent sig
nalbehandling. 

Programmet leder till en civilingenjörs
examen. 

Karriär: Tack vare din breda kompetens, 
stora flexibilitet och problemlösningsförmåga 
är du som civilingenjör i teknisk fysik ytterst 
eftertraktad där höga tekniska kvalifikatio
ner krävs. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 
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Civilingenjörsprogrammet  
i teknisk fysik med 
materialvetenskap 300 HP 

Vad gör en materialvetare? En material
vetare kombinerar fysik och kemi, förstår 
materialens uppbyggnad och egenskaper och 
använder sin kunskap till att skapa ny teknik 
och nya material. En materialvetare kan vara 
en civilingenjör med brett kunnande som 
jobbar med tillämpningen och helheten eller 
en forskare som jobbar med att förstå mate
rialen på djupet. Du kan också bli specialist, 
eller informatör, eller säljare – teknikföretag 
behöver ofta materialkunniga ingenjörer i 
många olika roller. 

Det här programmet är en femårig civilin
genjörsutbildning vid Ångströmlaboratoriet 
i Uppsala. Här finns världsledande forskning 
inom många materialområden, vilket gör 
utbildningen högaktuell. Med kopplingar till 
flera företag får du också en tydlig verk
lighetsanknytning. Examensarbetet görs i 
samarbete med näringslivet eller forskar
världen och leder ofta till en anställning eller 
en forskarutbildning. 

Programmet leder till en civilingenjörs
examen. 

Karriär: Nästan alla teknikföretag, inte 
bara materialtillverkare som stålverk och 
pappersbruk, behöver materialvetare. Det ger 
dig som materialvetare en viktig roll oavsett 
vilken bransch du väljer att jobba i. Du kan 
bli forskare, specialist eller en ingenjör med 
helhetsgrepp som projektledare eller sam
ordnare. Många företag behöver också mate
rialkunniga säljare och informatörer. Det finns 
branscher där material är särskilt viktiga, till 
exempel nanoteknik, biomaterial och förnyel
sebar energi. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 

Högskoleingenjörs-
programmet 
i byggteknik 180 HP 

Programmet i byggteknik är upplagt för att 
ge dig en bred kompetens inom det bygg
tekniska området och möjlighet att styra 
utbildningen mot en personlig intressein
riktning. 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 efter
strävar alltid att använda de program som 
är vanligt förekommande på företag i bygg
branschen. 

Examinationsformerna varierar, men van
ligtvis kombineras en eller flera projektupp
gifter med skriftlig eller muntlig tentamen. 
Det förekommer också examination enbart 
med hjälp av projektuppgifter. 

Programmet leder till en högskoleingen
jörsexamen. 

Karriär: 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 byggnads
ingenjör, kalkylator, inköpare, arbetsledare 
inom produktion eller projektledare. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 
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Högskoleingenjörs-
programmet  
i elektroteknik  180 HP 



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 högskole
ingenjörer med bred och djup kompetens i 
elektroteknik både i Sverige och utomlands. 
Högskoleingenjörsprogrammet i elektrotek
nik i Uppsala har en profilering mot elkraft-
teknik samtidigt som det ger en bred bas 
inom övriga delar av elektrotekniken. Här får 
du teoretiska och praktiska kunskaper i elek
troteknik som ger dig yrkeskompetens inför 
framtidens behov inom såväl exportindustrin 
som det lokala näringslivet. 

I början av utbildningen läser du mate
matik, grundläggande mekanik samt ett 
stort kursblock i elektroteknikens grunder. 
Under år två och tre läser du större kurser i 
elektronik, i elkraftteknik, och även program
mering, 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 prak
tisk tillämpning. 

Programmet leder till en högskoleingnjörs
examen. 

Karriär: Elektroingenjörer efterfrågas för 
arbete med utveckling, marknadsföring, instal
lation samt drift och underhåll av elektrotek
niska system särskilt inom elkraftområdet. 
Du kan även välja att läsa vidare på master
program som exempelvis industriell ledning 
och innovation vid Uppsala universitet. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 

Högskoleingenjörs
programmet  
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 uni
versitet. 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 (tredimensio
nell – 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 utma
ningar som maskiningenjör. 

Den första delen av utbildningen ger dig 
en bred bas. Där läser du kurser i till exem
pel 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 kvalitets
teknik, miljöteknik och ekonomi, samt även i 
ditt examensarbete. 

Programmet leder till en högskole
ingenjörsexamen. 

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 maskin
ingenjörer är produktionsledning, projektled
ning, kvalitetsteknik, försäljning och inköp. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kandidatprogram  
i datavetenskap 180 HP 

Datorer används överallt inom samhälle och 
näringsliv. Någon måste programmera dem, 
se till att programvaran blir användarvänlig 
och fungerar som den ska. Kandidatprogram
met i datavetenskap ger dig rejäla kunskaper 
om modern informationsteknologi och pro
gramutveckling. 

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 data
kommunikation 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, inlämnings
uppgifter och projektarbeten. 

Kurslitteraturen är till stor del på engelska. 
Även föreläsningar hålls ibland på engelska, 
särskilt under det tredje året. Det finns 
mycket goda möjligheter att studera utom
lands mot slutet av utbildningen, exempelvis 
i Frankrike, Italien, Kina, Nederländerna, 
Singapore, Spanien, Storbritannien,Turkiet 
eller Tyskland. 

Programmet leder till en naturveten
skaplig kandidatexamen med datavetenskap 
som huvudområde. 

Karriär: Efterfrågan på kompetens inom 
det datavetenskapliga området är mycket 
stor och kommer att växa. Många datavetare 
arbetar som projektledare eller konsulter 
inom avancerad produktutveckling. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 

Kandidatprogram  
i matematik 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 nittotalet har den matematiska 
forskningen i Uppsala växt och förgrenat sig 
inom ett stort antal olika fält. Forskningens 
mångfald avspeglar sig även i våra matematik
program. 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 pro
blem 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 huvud
område. 

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 eller IT-specialist. 
Du kommer dessutom att få behörighet till 
flera masterprogram, i bland annat matematik 
finansiell matematik, bioinformatik, tillämpad 
beräkningsvetenskap och matematisk statistik. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 
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Kandidatprogram i  
speldesign  180 HP 

Kandidatprogram i speldesign ger dig fär
digheter som förbereder dig för rollen som 
speldesigner i professionell spelutveckling. Du 
får en djupare förståelse för hur spel fungerar 
och hur de påverkar oss. Utbildningen blan
dar praktisk spelutveckling med teori inom 
speldesign. Du läser programmets huvudom
råde speldesign tillsammans med studenter 
från de internationella programmen inom 
speldesign. Du väljer ett biområde som du 
läser från andra året och framåt. 

Programmet ges på Campus Gotland i 
Visby, en miljö präglad av närhet mellan lärare 
och studenter. 

Studierna ger dig färdigheter och teori för 
att kommunicera, förnya och designa spel. 
Detta inkluderar produktion av prototyper, 
dokumentation, berättarteknik samt utform
ning av spelsystem. 

Utbildningen har ett gott anseende inter
nationellt tack vare den höga nivån på stu
denternas produktioner.Vid återkommande 
evenemang med deltagare från spelindustrin 
och akademin får du utmärkta möjligheter att 
bygga ditt kontaktnät. Studentteam från Cam
pus Gotland har en mångårig tradition av att 
vinna priser för sina kreationer, särskilt vid 
prestigefyllda Swedish Game Awards. 

Programmet leder till en kandidatexamen 
med speldesign som huvudområde. 

Karriär: Våra tidigare studenter driver 
egna utvecklingsstudior eller arbetar på fram
gångsrika spelföretag i och utanför Sverige. 

Efter programmet finns möjligheter att stu
dera vidare på magister- eller masterprogram 
i och utanför Sverige. 

Ort: Visby 
Starttermin: hösten 2017 

Kandidatprogram i  
speldesign och grafik  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. 
Utbildningen ges på Uppsala universitet Cam
pus Gotland, en miljö präglad av närhet mel
lan 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 spelutveck
ling i projektform med teoretiska kurser 
inom speldesign och gestaltning, inriktat mot 
2D- och 3D-grafik för spel.Utbildningen har 
ett gott anseende internationellt tack vare 
den höga nivån på studenternas produk
tioner. Studentteam från Campus Gotland 
har en tradition av att vinna priser för sina 
kreationer, särskilt vid prestigefyllda Swedish 
Game Awards.

 Programmet ges på engelska och leder 
till en kandidatexamen med speldesign 
som huvudområde. 

Karriär: Spelbranschen växer snabbt. Det 
är i dag den största branschen inom nöjesin
dustrin. Utexaminerade studenter från pro
grammet driver egna utvecklingsstudios eller 
arbetar på framgångsrika spelföretag i och 
utanför Sverige. Efter programmet finns möj
ligheter att studera vidare på magister- eller 
masterprogram i och utanför Sverige. 

Ort: Visby 
Starttermin: hösten 2017 
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Kandidatprogram i  
speldesign och program
mering  180 HP 

Vad kan du om den tekniska aspekten av 
spelutveckling? På programmet i speldesign 
och programmering får du de logiska och 
tekniska kunskaperna som behövs för att ut
veckla spel. Programmet ges på Campus Got
land, en miljö präglad av närhet mellan närhet 
och lärare och studenter. På Kandidatpro
gram i speldesign och programmering lär du 
dig att utveckla spel och får en god förståelse 
för hur spel fungerar och påverkar oss. På 
utbildningen varvas projekt om spelutveckling 
med teoretiska kurser inom speldesign och 
datavetenskap. Utbildningen har ett gott anse
ende internationellt tack vare den höga nivån 
på studenternas produktioner. Studentteam 
från Campus Gotland har en tradition av att 
vinna priser för sina kreationer, 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 huvud
område. 

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

Ort: Visby 
Starttermin: hösten 2017 

Kandidatprogram i spel
design och projektled
ning  180 HP 

Vill du projektleda spelproduktioner från 
idé till färdig produkt? På Kandidatprogram i 
speldesign och projektledning får du det som 
krävs. Programmet ges på Uppsala universitet 
Campus Gotland, en studiemiljö som är präg
lad av närheten mellan lärare och studenter. 

Som speldesigner behöver du en god kom
munikativ förmåga, både för att kommunicera 
med ditt arbetslag och för att utforma spe
larens 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 pro
duktionsmetodologi. Du kommer också att 
få träna dina samarbetstekniska färdigheter. 
Dessa behövs i mångsidiga, och ofta interna
tionella, spelutvecklingsprojekt. 

På programmet varvas projekt inom prak
tisk 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 Campus Gotland har en tradition av att 
vinna priser för sina kreationer, särskilt vid 
prestigefyllda Swedish Game Awards. 

Programmet ges på engelska och leder 
till en kandidatexamen med speldesign 
som huvudområde. 

Karriär: Bland utexaminerade studenter 
finns företagare med egen utvecklingsstudio 
och anställda vid framgångsrika spelföretagen 
både i och utanför Sverige. Före detta stu
denter undervisar även vid flera av Sveriges 
utbildningar inom spelutveckling och spel
design. 

Ort: Visby 
Starttermin: hösten 2017 

Kandidatprogram i system
vetenskap 180 HP 

Vill du ha en modern och konkurrenskraftig 
IT-utbildning? Vill du lära dig att designa och 
utveckla lättillgängliga och effektiva datasys
tem? 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 befint
liga IT-system. Programmets fokus är männis
kors användning av i IT i olika verksamheter. 
Du kommer att lära dig designa databaser, 
ofta integrerade med applikationer för web
ben, 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 
eller på Campus Gotland. I Uppsala är 
inriktningen Systemutveckling och i Visby är 
inriktningen Programvaruteknik. I Visby ges 
dessutom möjligheten till en högskoleexamen 
i programvaruteknik efter två års studier. 

Båda inriktningarna leder till en filosofie 
kandidatexamen med informationssystem 
som huvudområde. 

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

Ort: Uppsala eller Visby 
Starttermin: hösten 2017 
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PROGRAM • KURSER 

Hälsa, vård & läkemedel
 
Apotekarprogrammet  300 HP Biomedicinprogrammet  180 HP 

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. 

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 
läkemedelsindustri. Utbildningen håller hög 
internationell standard och det finns möjlig-
het att studera vidare utomlands. 

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 människo
kroppen och sjukdomar ur ett läkemedels
perspektiv. Du lär dig hur läkemedel utveck
las och används på ett optimalt sätt. 

Programmets huvudtema är människans 
biologi och du kommer att studera den friska 
människans byggnad och funktion via anatomi,  
fysiologi och farmakologi. För att förstå krop
pen på cell- och molekylnivå kommer du 
bland annat att läsa biokemi och cellbiologi.  
Vidare kommer du att erhålla en grundläg-
gande förståelse för människans sjukdomar 
och programmet avslutas med ett individuellt 
examensarbete som du kan välja att göra på 
universitetet eller på ett företag. 

Programmet leder till en medicine kandi
datexamen. 

Apotekarprogrammet inklusive sex måna
ders apotekspraktik leder till en apotekar
examen. Efter examen kan du ansöka hos 
Socialstyrelsen om den legitimation som 
krävs för att arbeta som apotekare inom 
hälso- och sjukvårdsområdet inklusive apo
tek. 



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.  

Karriär:  Som färdig apotekare spelar du 
en viktig roll som samhällets läkemedels
expert. Oavsett arbetsplats förväntas du 
kunna lösa läkemedelsrelaterade problem 
och att kommunicera på ett yrkeskunnigt 
sätt. På Apotekarprogrammet i Uppsala 
utvecklar du din professionella förmåga 
genom en serie delkurser som löper genom 
hela programmet med tydligt fokus på dina 
olika karriärvägar; från forskning och rådgiv
ning till teamarbete inom hälso- och sjukvård.  

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 

Biomedicinska 
analytikerprogrammet 180 HP 

Biomedicinska analyser är livsviktiga, men 
redan i dag finns en brist av biomedicinska 
analytiker både i Sverige och utomlands. Som 
biomedicinsk analytiker är du specialist på 
undersöknings- och analysmetoder inom 
medicin, teknik och naturvetenskap. Du arbe
tar i en spännande, kreativ miljö med att ut
veckla analyser och bland annat analysera 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 laborato
riearbete. 

Programmet leder till en biomedicinsk ana
lytikerexamen och en medicine kandidatexa
men med biomedicinsk laboratorievetenskap 
som huvudområde. Efter examen kan du 
ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. 

Laboratoriemetodiken har en framträ
dande roll i hela utbildningen där teoretiska 
kunskaper och praktisk färdighet används 
tillsammans. Biomedicinska analytikerpro
grammet samarbetar med Mittuniversitetet 
i Sundsvall. 

Karriär: Du kan räkna med att få jobb 
efter examen. 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 att utföra. 

Efter programmet har du möjlighet att läsa 
vidare till en magister-, master- eller doktors
examen. 

Ort: Uppsala eller Sundsvall 
Starttermin: hösten 2017 

2017/våren 2018 
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Dietistprogrammet 180 HP 

Vill du som dietist hjälpa friska och sjuka 
människor med frågor om mat och närings
behov i relation till hälsa och välmående? 
Dietistprogrammet i Uppsala ger dig kun
skaper som används främst inom hälso- och 
sjukvården. Programmet sätter människan, 
maten, näringen och hälsan i centrum. 

Du får möjlighet till att utveckla de kunska
per och färdigheter inom kostvetenskap, die
tetik och fysiologi samt beteendevetenskap 
som krävs för ett självständigt och utveck
lande 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 exem
pel fysisk aktivitet, graviditet, amning, sjuk
dom, skador eller åldrande. 

Dietistprogrammet leder till en dietist
examen. 

Karriär: Inom hälso- och sjukvården 
ansvarar dietisten för kostbehandling och 
rådgivning till patienter och anhöriga. Många 
dietister arbetar med information och utbild
ning till allmänheten och till andra yrkes
grupper 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: våren 2018 

Fysioterapeut

programmet 180 HP 


Fysioterapeuter arbetar med människor i 
alla åldrar som kan ha olika funktionsned
sättningar 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. Fysioterapeututbild
ningen 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 att 
lära och värdera ny kunskap. Utbildningen 
omfattar såväl teoretiska som praktiska stu
dier. Huvudområdet fysioterapi kompletteras 
med medicinska, psykologiska och beteende
vetenskapliga ämnen. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen 
(VFU) kan ske på arbetsplatser i hela landet. 
Inom programmet finns möjligheter till stu
dier utomlands. 

Programmet leder till en fysioterapeut
examen och en kandidatexamen. Efter 
examen kan du ansöka om legitimation 
hos Socialstyrelsen. 

Fysioterapeut är den nya yrkestiteln på vad 
som tidigare kallades sjukgymnast. 

Karriär: Som fysioterapeut kan du arbeta 
i olika verksamheter och områden i samhäl
let exempel inom sjukvård, hälsovård eller 
utbildning, i både offentlig och privat verk
samhet. Du kan fortsätta utbilda dig i ett 
magisterprogram. Dessutom finns möjlighet 
till forskarutbildning inom ämnet fysioterapi. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017/våren 2018 

Kostvetarprogram 180 HP 

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 kost
vetare är det du som har kunskap att välja 
och planera mat och måltider som är smak
liga och ger förutsättningar för ett friskare liv 
och bra omvårdnad. 

Kostvetarprogrammet i Uppsala förbere
der dig för många olika uppgifter inom fram
tidens måltidsservice. Du studerar närings
lära, kemi, mikrobiologi, livsmedelshygien, 
sensorik, livsmedelskunskap, kostsociologi 
samt matlagnings- och produktionstekniker. 
Även företagsekonomi ingår i studierna. 

Kostvetarprogrammet leder till en filo
sofie kandidatexamen med kostvetenskap 
som huvudområde och företagsekonomi 
som biområde. 

Karriär: Kostprogrammets 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 måltids
verksamhet. Andra arbetsområden är opera
tiv chef inom storhushåll eller med produkt
utveckling, 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. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 
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Logopedprogrammet 240 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 hjär
nan 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 fone
tik handlar om hur språket och språkljuden 
är uppbyggda, vilket 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. Svälj-
problem är ofta akuta och en snabb bedöm
ning 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. 

Logopedprogrammet leder till en logo
pedexamen. Efter examen kan du ansöka om 
legitimation hos Socialstyrelsen. 

Karriär: Vanliga arbetsplatser är sjukhu
sens logopedmottagningar och rehabilite
ringsavdelningar samt inom habiliteringsverk
samhet. Många logopeder arbetar även på 
språkförskolor och skolor. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: våren 2018 

Läkarprogrammet 330 HP 

Förebygga, lindra och läka – kraven på läka
ren är höga. Du ska behärska vetenskapens 
senaste landvinningar och även kunna se 
och möta människan bakom symtomen. Det 
kräver en bred medicinsk kunskap, ett veten
skapligt tänkande, ett humanistiskt förhåll
ningssätt, färdigheter i patientkommunikation 
och personlig mognad. På Läkarprogrammet 
i Uppsala får du grunden till både läkaryrket 
och medicinsk forskning. Du lär dig hur sjuk
domar diagnosticeras, behandling av olika 
sjukdomar och tillstånd och hur du förhål
ler dig till patienter och andra du möter 
inom vården. 

Efter programmet ska du vara rustad för 
att klara arbetet under allmäntjänstgöring 
(AT). AT-tjänstgöringen är en vidareutbildning 
på minst 18 månader under anställning som 
efter godkänd examination ger legitimation 
som läkare. Efter AT kan du välja att göra 
en specialiseringstjänstgöring (ST), vilket tar 
minst fem år. 

Programmet leder till en läkarexamen. 
Efter examen gör du minst 18 månader 
allmäntjänstgöring innan du kan ansöka om 
legitimation hos Socialstyrelsen. 

Karriär: Som läkare kan du arbeta på 
sjukhus, vårdcentraler eller privata mot
tagningar. 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: hösten 2017/våren 2018 

http:diskuterar.Vi
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Receptarieprogramet 180 HP 

Vill du bli eftertraktad på arbetsmarknaden? 
Som receptarie jobbar du med informations
verksamhet och rådgivning kring läkemedel 
och deras användning. Du har kunskap inom 
kemi, biovetenskap, farmaci och förstår hur 
läkemedel påverkar människokroppen. Det 
är du som förklarar för patienten varför vissa 
läkemedel ger bättre effekt. Receptariepro
grammet vid Uppsala universitet ger dig även 
insikt i etiska aspekter och olika samhälls
frågor, som till exempel den ökade använd
ningen av antibiotika. 

Inom farmaceutisk kemi lär du dig grun
derna för uppfinning av nya läkemedel samt 
den kemiska bakgrunden till varför ett läke
medel påverkar dig på ett visst sätt och vad 
som händer i kroppen. 

Inom farmaceutisk biovetenskap studerar 
du läkemedels verkningsmekanismer, effekter 
och toxiska (giftiga) effekter. Du lär dig om 
olika organs funktioner och även om säker
hetsvärdering i läkemedelsanvändningen. 

Farmaci är läran om läkemedlens bered
ning, egenskaper och användning och är ett av 
huvudområdena för farmaceuter (receptarier 
och apotekare). 

Receptarieprogrammet leder till en recep
tarieexamen. Efter examen kan du ansöka 
hos Socialstyrelsen om den legitimation 
som krävs för att arbeta som receptarie 
inom apoteksväsendet. 

Karriär: Receptarieexamen förbereder 
dig för information och rådgivning kring 
läkemedel samt arbetsledande verksamhet 
inom apoteksväsendet. 

Efter examen kan du studera vidare. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017/våren 2018 

Röntgensjuksköterske
programmet 180 HP 

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 diag
nos kan ställas. Samtidigt ska hänsyn tas till 
de omvårdnadsbehov varje patient har. I en 
teknikbaserad verksamhet har du som rönt
gensjuksköterska en betydelsefull uppgift i 
att värna om patientens trygghet, säkerhet 
och välbefinnande. 

Röntgensjuksköterskan beslutar hur 
undersökningen ska utföras med utgångs
punkt från kunskaper i bland annat anatomi, 
sjukdomslära, undersökningars utförande 
samt utrustningens funktion och uppbyggnad. 
Strålskydd och strålningens verkan på män
niskokroppen är särskilt viktiga kunskaper. 

Röntgensjuksköterskans yrkesroll genom
går en ständig förändring beträffande den 
metodik och teknik som används. I yrkesfunk
tionen ingår även att arbeta med utveckling 
av metoder och tekniker och med kvalitets
säkring. 

Programmet leder till röntgensjuksköter
skeexamen 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. Röntgensjukskö
terskor arbetar även som applikationsspecia
lister hos leverantörer av röntgenapparatur 
och inom läkemedelsföretag. 

Sjuksköterske
 
programmet  180 HP 


Som sjuksköterska är du omvårdnadsexper
ten som arbetar med människan i centrum. 
Din expertkunskap och värdegrund vilar i ett 
etiskt förhållningssätt, en humanistisk männis
kosyn och en helhetssyn som ger patienten 
trygghet. Ditt arbete fokuserar på omvårdna
dens teori och kliniska tillämpning, forskning, 
utveckling och utbildning samt ledarskap. 

Du kan välja att läsa Sjuksköterskepro
grammet i Uppsala eller i Visby på Campus 
Gotland. För dig som väljer Visby ingår viss 
obligatorisk utbildning i Uppsala. Undervis
ningen 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 sjuksköterske
examen 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. Sjuksköter
skeutbildningen är anpassad till EU:s krav. 

Karriär: Som legitimerad sjuksköterska 
kan du arbeta inom läns- och regionsjukvår
den, 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 Barnmorskeprogrammet, 
läsa fristående kurser eller studera vidare på 
magister- och forskarutbildningsnivå. 

Ort: Uppsala eller Visby 
(med vissa moment i Uppsala) 
Starttermin: hösten 2017/våren 2018 

Ort: Uppsala 
 
Starttermin: hösten 2017
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PROGRAM • KURSER 

Historia, kultur & filosofi
	
Byggnadsantikvarie-
programmet  180 HP 

Är du intresserad av äldre byggnader? Då är 
detta programmet för dig! På Byggnadsantik
varieprogrammet 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 universitets Campus Got
land i Visby. 

Du kommer bland annat att studera bygg
naders material och konstruktion samt hur 
de fungerar som tekniska system, bebyggel
sens 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. 

Byggnadsantikvarieprogrammet leder till 
en filosofie kandidatexamen med kulturvård 
som huvudområde. 

Karriär: Studierna förbereder dig för ett 
yrkesliv som byggnadsantikvarie i organisa
tioner, vid myndigheter eller på företag. Som 
byggnadsantikvarie kommer du att arbeta 
med att bevara, förvalta och utveckla bygg
nader och bebyggelsemiljöer från olika tider. 
Flera av våra tidigare studenter är i dag egna 
företagare eller verksamma vid konsultföre
tag eller auktionsverk. 

Efter programmet har du möjlighet att 
fortsätta med akademiska studier på avance
rad nivå. 

Ort: Visby 
Starttermin: hösten 2017 

Föremålsantikvarie
programmet  180 HP 

Är du intresserad av antikt och retro? En 
föremålsantikvarie arbetar med användande 
och bevarande av föremål, till exempel genom 
att undersöka äldre interiörer, förmedla och 
visa föremål och design, analysera kulturhis
toriskt värde eller göra urval för insamling 
och bevarande. Utbildningen på Campus 
Gotland är unik i Sverige. 

Du studerar föremålshistoria, material
vetenskap, teknikhistoria, insamlings- och 
dokumentationsprocesser samt lagstift
ning. Material- och teknikkurserna är unika 
för utbildningen. 

Studierna ger dig en kärna av kunskap i 
kulturvård och du väljer om du ska speciali
sera dig mot den offentliga sektorn eller den 
privata marknaden. Du breddar dig genom att 
läsa ett biämne. Möjlighet finns till internatio
nella studier eller praktik på exempelvis ett 
museum eller auktionshus. 

Föremålsantikvarieprogrammet leder till 
en filosofie kandidatexamen med kulturvård 
som huvudområde. 

Karriär: Målet är att du ska kunna arbeta 
med exempelvis kvalitets-, urvals- och till
ståndsfrågor vid myndigheter, länsstyrelser, 
museer eller i eget eller andras företag 
med exempelvis utställningsproduktion, 
kulturturism, näthandel, inom inrednings-, 
auktions- eller antikbranschen. Flera av våra 
tidigare studenter är i dag verksamma som 
antikvarier, intendenter, värderare, guider 
eller visningsvärdar. 

Efter programmet har du möjlighet att 
fortsätta studera på avancerad nivå. 

Ort: Visby 
Starttermin: hösten 2017 

Historikerprogrammet 180 HP 

Vill du förstå såväl det förflutna som vår sam
tid? Historia innebär studier av hur männ
iskor 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 Historiker-
programmet analyseras även kultur, ideologi 
och vetenskap i sina historiska sammanhang. 
Stor vikt läggs vid förklaringar av historiska 
processer, samt hur uppdelningar av männ
iskor i sociala klasser, kön och andra grupper 
skapats och omskapats genom tiderna. His
toriska perspektiv ger möjlighet att analysera 
sådant som vi idag betraktar som givet. 

Utbildningen i Uppsala är ett samarbete 
mellan ämnena historia, ekonomisk historia 
och idé- och lärdomshistoria. Programmet 
är en studieintensiv och snabb väg till högre 
studier. Introduktionsterminen ger behörig
het till B-kursen i alla tre ämnena. 

Historikerprogrammet leder till en filo
sofie kandidatexamen med ekonomisk his
toria, historia eller idé- och lärdomshistoria 
som huvudområde. 

Karriär: Du får en rad färdigheter av 
betydelse för historikeryrken och för 
arbetslivet i allmänhet. Du lär dig till exem
pel 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 och liknande uppgifter 
inom myndigheter, organisationer och företag. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 
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Kandidatprogram  
i arkeologi och antik 
historia  180 HP 

Kandidatprogrammet i arkeologi och antik 
historia vid Uppsala universitet passar dig 
som vill ha en gedigen utbildning i arkeologi, 
antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, as
syriologi eller osteologi. Du väljer om du vill 
läsa programmet på Campus Gotland i Visby 
och/eller i Uppsala. 

Programmet inleds med ett studieår om 
hur forntida samhällen studeras. Andra läs
året väljer du att inrikta studierna mot: 
•		 Arkeologi med fokus på Skandinavien och 

jämförande utblickar mot global arkeologi, 
•		 Antikens kultur- och samhällsliv som 

fokuserar Medelhavsområdets antika 
grekiska och romerska samhällen, 

•		 Egyptologi med fokus på det forn
tida Egypten, 

•		 Assyriologi inom vilket du studerar de 
äldsta skriftliga kulturerna i Främre 
Orienten, eller 

•		 Osteolog, som genom analyser av ben
material belyser många aspekter av ett 
forntida samhälle. 
Du lär dig att granska och kritiskt utvär

dera olika källmaterial för att besvara frågor 
om den djupa historien. Du lär dig att pre
sentera egna analyser och slutsatser genom 
underbyggda och tydliga argument. 

Kandidatprogrammet i arkeologi och antik 
historia leder till en filosofie kandidatexamen 
med arkeologi, arkeologi med inriktning mot 
osteologi, antikens kultur och samhällsliv,  
egyptologi eller semitiska språk som huvud-
område. 

Karriär:  Programmet förbereder dig för 
arbete bland annat inom uppdragsarkeologi,  
utbildnings-, bistånds- och kultursektorn,  
miljövård, museer, bibliotek och arkiv. 

Ort:  Uppsala och/eller Visby 
Starttermin:  hösten 2017 

Kandidatprogram  
i klassiska studier  180 HP 

Är du intresserad av de klassiska språken 
och kulturen i antikens Grekland och i Ro
marriket? Programmet i klassiska studier 
vid Uppsala universitet ger dig möjlighet att 
studera Antikens kultur och samhällsliv samt 
Grekiska och Latin i ett större sammanhang. 
Kunskaper i de klassiska språken och kultu
ren har blivit allt viktigare under senare år. 
Det märks inte minst på antalet nyöversatta 
texter, diskussioner inom olika universitets
ämnen och i samhällsdebatten. 

Antikens kultur och samhällsliv är ett tvär
vetenskapligt ämne och studeras ur ett arke
ologiskt, historiskt och konstvetenskapligt 
perspektiv. När du läser Grekiska står språk 
och litteratur från 700-talet f.Kr. fram till 
Konstantinopels fall 1453 i fokus.Vid studier i 
Latin studerar du latinskt språk och litteratur 
från alla tidsepoker. Ditt intresse styr vad du 
sedan vill fördjupa dig inom. Möjlighet finns 
att komplettera med ett annat ämne från uni
versitetets övriga kurser. Du kan också välja 
mellan arbetsmarknadsinriktade kurser eller 
arbetsplatsförlagd praktik. Det finns också 
möjlighet att förlägga en termins studier vid 
ett utländskt universitet. 

Karriär: Kunskaper i de klassiska språken 
tillsammans med en gedigen kulturhistorisk 
grund gör dig lämpad för yrken som berör 
bearbetning och utgivning av text. Efter pro
grammet kan du läsa en masterutbildning i 
det valda huvudområdet, eller i utbildnings
vetenskap samt i ABM, arkiv-, biblioteks- 
och museiveteskap. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 

Kandidatprogram i kultur- 
och samhällsanalys 180 HP 

Kandidatprogram i kultur- och samhällsana
lys är ett tvärvetenskapligt program som 
utvecklar dina färdigheter och förmågor för 
att skapa en fördjupad förståelse av dagens 
och morgondagens kultur och samhälle. Som 
student vid programmet i Uppsala får du en 
djupare insikt i samtidens politiska debatter 
och sociala frågor. 

Din förmåga att tänka självständigt, ifråga
sätta, argumentera, kritiskt granska och disku
tera 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 möjlighe
ten för att använda det kritiska tänkandet 
på konkreta samhällsfrågor och problem 
förknippade med demokratins utveckling, 
globalisering, urbanisering med mera. 

Programmet leder till en filosofie kandi
datexamen med praktisk filosofi som huvud
område. 

Karriär: Kultur- och samhällsanalytiker 
från Uppsala universitet kan arbeta både i 
näringslivet och offentlig sektor som: utre
dare, projektledare, informationsansvarig, 
informatör, skribent, omvärlds- och konse
kvensanalytiker, handläggare och konsult. 

Programmet ger bland annat behörighet 
till masterutbildning i praktisk filosofi. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 



 

 

 

Kandidatprogram  
i kultur, samhälle  
och etnografi  180 HP 

Kultur, samhälle och etnografi är program
met för dig som vill möta nya utmaningar i 
en alltmer globaliserad värld. Det ger dig en 
god grund att stå på inför en framtida yrkes
karriär inom till exempel kultursektorn. På 
Kandidatprogram i kultur, samhälle och etno
grafi 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 morgon
dagens föränderliga samhälle. 

Basen i programmet är etnologi och kul
turantropologi. Det etnologiska perspektivet 
ger dig insikter i svensk och europeisk kultur 
medan det kulturantropologiska ger dig inter
nationella utblickar och kunskaper om andra 
världsdelar. De olika perspektiven hjälper oss 
att se vårt eget samhälle i ett nytt ljus. 

Målet är att ge dig ämneskunskaper och 
praktiska färdigheter i den etnografiska 
metoden som består av deltagande observa
tioner och intervjuer samt förmåga att kunna 
analysera och tolka ett insamlat material. 

Kandidatprogrammet i kultur, samhälle och 
etnografi vid Uppsala universitet leder till en 
filosofie kandidatexamen med kulturantropo
logi eller etnologi som huvudområde. 

Karriär: Utbildningen förbereder dig för 
en yrkesbana främst inom sektorerna museer 
och dokumentation, internationella organisa
tioner, förvaltnings- och företagskultur, stat
liga myndigheter, frivilligorganisationer, turism, 
integrationsverksamhet, bistånd, samt inom 
media och kommunikation. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 
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Kandidatprogram  
i kulturentreprenörskap  180 HP 

Arbetsmarknaden för en kulturentreprenör 
är väldigt bred. Driftiga kulturentreprenörer 
behövs inom både museisektor, turism och 
upplevelseindustri. På Kandidatprogram i 
kulturenterprenörskap får du kombinera hu
manistiska ämnen med praktiskt orienterade 
kurser. Kombinationen ger dig en vid arbets
marknadskompetens 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 kultur
vetare. 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 de teoretiska 
kunskaper, färdigheter och förmågor som du 
behöver för att klara dig på en flexibel och 
föränderlig arbetsmarknad. 

Programmet leder till en filosofie kandidat
examen med något av följande huvudområden: 
arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, 
egyptologi, etnologi, genusvetenskap, konst
vetenskap eller textilvetenskap. 

Karriär: Efter att ha läst programmet kan 
du arbeta som museiintendent, antikvarie, 
producent, utställningsanordnare, kulturse
kreterare, kulturstrateg, gallerist, konsult, 
utredare, debattör, föreläsare, redaktör, 
kulturskribent med mera. 

Om du vill läsa vidare kan du ta en master- 
eller magisterexamen. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 

Kandidatprogram  
i musikvetenskap  180 HP 

Musikhistoria, musikteori och populärmusik – 
när du läser Kandidatprogram i musikveten
skap i Uppsala närmar du dig musiken utifrån 
historiska, estetiska och etnologiska synsätt. 
Ett viktigt inslag i utbildningen är att träna 
upp färdigheter 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 notläs
ning, partiturläsning, harmonilära, gehör och 
musikanalys. Detta gör utbildningen interna
tionellt 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 anställ
ningsbarhet. 

I programmet ingår också valfria kurser, till 
exempel kan du välja ämnen som ekonomi 
eller management alternativt ett humanis
tiskt ämne som historia eller filosofi. Du kan 
också välja att studera utomlands.Vill du så 
finns det även möjlighet till verksamhetsför
lagd utbildning. 

Kandidatprogrammet i musikvetenskap 
leder till en filosofie kandidatexamen med 
musikvetenskap som huvudområde. 

Karriär: Kandidatprogrammet i musik
vetenskap i Uppsala förbereder dig för en 
flexibel arbetsmarknad på musikområdet 
samtidigt som det ger grunderna för dig som 
vill bli musikforskare. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 

Kandidatprogram  
i retorisk och litterär 
kommunikation  

 
180 HP 

Tänker du dig en framtid som kulturskribent 
eller att jobba som kommunikationsrådgi
vare? Programmet vänder sig till dig som vill 
ha en praktisk grund för skriftlig och muntlig 
kommunikation samt få teoretiska redskap 
för att kritiskt värdera och analysera litterära 
som retoriska texter. 

Basen i utbildningen är retorik och litte
raturvetenskap. 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 argu
mentationsanalys. Du har även möjlighet att 
göra praktik. 

Kandidatprogrammet i retorisk och litterär 
kommunikation vid Uppsala universitet leder 
till en filosofie kandidatexamen med antingen 
retorik eller litteraturvetenskap som huvud
område. 

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 litteratur
vetenskap 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 talskri
vare, kommunikationsrådgivare, föreläsare 
och informatör. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

 44 HISTORIA, KULTUR & FILOSOFI 

Liberal Arts- 
programmet  180 HP 

Liberal Arts-programmet vid Uppsala univer
sitet är en spetsutbildning. Målet är att ut
bilda flexibla och självständiga individer för en 
snabbt föränderlig värld och arbetsmarknad. 
Genom studierna får du de bästa förutsätt
ningarna att möta arbetslivet. 

Om du vill ha en bred och bildande 
utbildning där humaniora möter natur- och 
samhällsvetenskap, där kritiskt tänkande, 
argumentation och kommunikation ingår så 
är Liberal Arts något för dig. Du kommer att 
få perspektiv på vårt klassiska kunskapsarv 
och på dagsaktuella frågor om miljö och 
hållbar utveckling. 

Du läser första året i Liberal Arts på Cam
pus Gotland. Därefter väljer du huvudämne 
inom humaniora eller samhällsvetenskap, som 
du läser antingen i Visby eller i Uppsala. I stu
dierna ryms också valfria breddningsstudier, 
praktik, fältmoment eller en termins utlands
studier. 

Programmet leder till en filosofie kandi
datexamen med Liberal Arts som biområde 
och med något av huvudområdena: arkeologi, 
antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, 
etnologi, genusvetenskap, konstvetenskap, 
textilvetenskap, musikvetenskap, kulturan
tropologi, kulturvård, historia, litteraturve
tenskap, retorik, ekonomisk historia, praktisk 
filosofi, teoretisk filosofi, idé- och lärdoms
historia, samhällsgeografi, engelska, svenska, 
tyska, italienska, latin, grekiska eller indologi. 

Karriär: Förmåga till analys, problemlös
ning och kommunikation gör dig till en att
raktiv medarbetare inom en lång rad yrken. 

Ort: År 1:Visby. År 2:Visby/Uppsala. 
Starttermin: hösten 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 


 

Ort: Uppsala 
Starttermin:hösten 2017 

PROGRAM • KURSER 

SAMHÄLLE, POLITIK & JURIDIK 45 

Samhälle, politik & juridik
 
Juristprogrammet 270 HP 

Vill du utbilda dig till jurist? I Uppsala byg
ger juristutbildningen på problemorienterad 
inlärningsmodell med omfattande student
aktivitet. Modellen bygger på kritiskt tänkande, 
problemlösning och samarbete i mindre 
grupper. Den är uppskattad av både studen
ter och arbetsgivare. Dina lärare fungerar 
som handledare i problemlösningen. 

Juridiken spänner över ett brett fält. Några 
viktiga delämnen är civilrätt, straffrätt, pro
cessrätt, förvaltningsrätt, konstitutionell rätt, 
miljörätt, folkrätt och EU-rätt. Juristprogram
met är indelat i en grundnivå som är gemen
sam 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 fördjup
ningskurser 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 stu
denter väljer dessutom att läsa en eller flera 
terminer vid ett utländskt universitet. 

Juristprogrammet leder till en juristexamen. 
Karriär: Advokat, domare, åklagare, kro

nofogde, polischef eller utredare. Det är några 
karriärmöjligheter efter programmet. Du får 
även en bra grund om du vill ägna dig åt andra 
yrken inom privat eller offentlig sektor. Meto
den att strukturera och analysera ett material 
och att lösa problem har du nytta av också 
utanför den juridiska sfären. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017/våren 2018 

Kandidatprogram i  
freds- och  
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 kon
fliktlösningsprocesser kan kombineras? Då 
ska du läsa kandidatprogrammet i freds- och 
utvecklingsstudier i Uppsala: en internatio
nellt orienterad, tvärvetenskaplig utbildning 
i freds- och konfliktkunskap och utvecklings
studier med en statsvetenskaplig profil. 

Oavsett om du väljer att specialisera dig 
på freds- och konfliktkunskap eller utveck
lingsstudier 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. 

Kandidatprogrammet i freds- och utveck
lingsstudier leder till en filosofie kandidat
examen 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 inter
nationell utbildning som ger dig möjlighet att 
söka arbete runt om i världen. 

Efter kandidatexamen kan du också söka 
till de masterprogram vi erbjuder. 

Politices  
kandidatprogram  180 HP 

Vill du vara med och påverka den ekono
miska och politiska utvecklingen? Vill du lära 
dig att identifiera, strukturera och analysera 
politiska, juridiska och ekonomiska problem 
inom Sverige och i världen? Politices kandi
datprogrammet i Uppsala ger dig förutsätt
ningar 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, natio
nalekonomi, statistik och förvaltningsrätt. 
Din personliga profil får du genom att välja 
fördjupningsområde inom antingen Europa
studier, utvecklingsstudier, internationell 
politik, freds- och konfliktkunskap, national
ekonomi, statistik eller svensk politik och 
förvaltning. Det finns också goda möjligheter 
till praktik och utlandsstudier. 

Programmet leder till en politices kandi
datexamen med statskunskap, nationaleko
nomi, statistik, freds- och konfliktkunskap 
eller utvecklingsstudier som huvudområde. 

Karriär: Arbetsgivare finns såväl inom 
departement och myndigheter, intresse
organisationer, 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 freds- och konfliktstudier. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 
 

 
 

 46 SAMHÄLLE, POLITIK & JURIDIK 

Samhällsplanerings-
program  180 HP 

Det moderna samhället behöver samhälls
planerare. 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 inrikt
ningen på samhällets planering. 

Som samhällsplanerare är du med och 
utformar det framtida samhället och påver
kar utformningen av bebyggelse, service, 
kommunikationer, infrastruktur och miljö. 
Samhällsplanering handlar om att skapa förut
sättningar för utveckling och kunna balansera 
motstridiga intressen. Arbetet innebär att 
kunna identifiera och analysera planerings
problem, göra konsekvensanalyser av beslut 
och föreslå lösningar samt att initiera och 
genomföra projekt. 

Programmet, som ges i Uppsala, är en tvär
vetenskaplig utbildning med samhällsgeografi, 
statskunskap och sociologi som huvudämnen. 
Med en kunskapsbas i dessa ämnen får du ett 
samhällsvetenskapligt arbetssätt och metodik 
samt förståelse i samhällsplanering. 

Samhällsplaneringsprogrammet leder till 
en filosofie kandidatexamen med samhälls
geografi som huvudområde. 

Karriär: Samhällsplanerare återfinns i allt 
från statlig förvaltning, kommuner, länssty
relser och andra regionala myndighetsorgan 
till privata företag och såväl nationella som 
internationella organisationer. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: våren 2018 

Samhällsvetarprogram 180 HP 

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 grund
kurs där du lär dig ett samhällsvetenskapligt 
arbetssätt och metodik kan du fördjupa dig 
inom flera samhällsvetenskapliga ämnen. 

Samhällsvetare arbetar ofta med ekono
miskt eller ekonomiskt/statistiskt arbete, pla
nering, utvärderings- och analysarbete, orga
nisations- och personaladministration samt 
marknadsföring. Kurser i ekonomi kombine
rade 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 personal- och utbildningsfrågor. Att 
förstå problematiken kring fördelningsfrågor, 
markanvändning och demokrati är då viktigt, 
varför samhällsgeografiska och statsveten
skapliga kurser kan vara lämpliga. 

Samhällsvetarprogrammet i Uppsala leder 
till en filosofie kandidatexamen med ett sam
hällsvetenskapligt ämne som huvudområde. 

Karriär: Samhällsvetare arbetar ofta med 
ekonomiskt eller ekonomiskt/statistiskt 
arbete, planering, utvärderings- och analysar
bete, organisations- och personaladministra
tion samt marknadsföring. 

Programmet kan vara inkörsporten 
till samhällsvetenskaplig forskarutbildning 
och forskning. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017/våren 2018 
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PROGRAM • KURSER 

Ekonomi,
 
företagande & ledarskap
 
Ekonomie  
kandidatprogram 180 HP 

Uppsalas ekonomiutbildning håller hög klass. 
Det visar sig till exempel genom att våra 
studenter flera gånger vunnit SM i ekonomi. 
Programmet är en av de mest attraktiva 
ekonomutbildningarna i Sverige. 

Ekonomprogrammet ger dig en bred 
kunskapsbas inom ekonomi och förbereder 
även för internationell verksamhet. Du kan 
välja mellan att profilera dig i antingen före
tagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk 
historia, handelsrätt eller i statistik. Program
met 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 våra 
studenter till självständiga och ansvarstagande 
individer, som agerar konstruktivt och posi
tivt på arbetsplatsen och i arbetsgrupper 
samt att de har en bra förmåga att uttrycka 
sig i både tal och skrift. 

Ekonomie kandidatprogrammet leder till 
en ekonomie kandidatexamen med före
tagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk 
historia, handelsrätt eller statistik som huvud
område. 

Karriär: Ekonomer finns överallt i samhäl
let; som anställda, företagsledare och egen
företagare. 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: hösten 2017/våren 2018 

Högskoleingenjörs-
programmet i kvalitets
utveckling och ledar
skap 180 HP 

Företag ställs inför nya krav, och för att tackla 
dessa blir teknikkunskaper kombinerat med 
en helhetssyn på kvalitet, ledarskap, ekonomi 
och utveckling allt viktigare. På Högskole
ingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling 
och ledarskap får du ingenjörens förmåga att 
analysera och angripa problem i kombination 
med kunskaper inom bland annat ledarskap, 
ekonomi och kvalitetsutveckling. Programmet 
ger dig en bred men samtidigt unik kompe
tens. Dina kunskaper blir branschoberoende 
vilket gör dig efterfrågad inom industri, före
tag och organisationer. 

Programmet som ges vid Campus Gotland 
i Visby hjälper dig att utveckla kompetens 
inom kvalitetsteknik, kvalitetsutveckling, 
ledarskap, projektledning, kommunikation, 
ekonomi och grundläggande kunskaper i 
matematiska metoder. Du får kunskaper 
och färdigheter inom produktionsledning, 
processledning, förändringsledning, produkt
utveckling och industriell ekonomi. Du blir 
en ingenjör med de rätta verktygen för att 
kunna lösa dagens och framtidens problem. 

Inom programmet samarbetar vi konti
nuerligt med näringslivet. Som avslutning på 
programmet gör du ett examensarbete om 
15 högskolepoäng (hp). 

Programmet leder till en högskoleingenjörs
examen. 

Karriär: Dina framtida arbetsuppgifter 
kan utgöras av allt från traditionella ingen
jörsarbetsuppgifter till arbetsuppgifter som 
kvalitetsansvarig, projektledare för tekniska 
utvecklings- och förändringsprojekt, verksam
hetsutvecklare eller teknisk inköpare. 

Ort: Visby 
Starttermin: hösten 2017 

Kandidatprogram  
i företagsekonomi 180 HP 

Företagsekonomi i ett unikt sammanhang. 
Det är vad du möter på Kandidatprogram
met i företagsekonomi vid Uppsala universi
tet Campus Gotland, i Visby. Programmet är 
det enda i sitt slag i Sverige som kombinerar 
ekonomi och Liberal Arts Education. Liberal 
Arts är en utbildningstradition som betonar 
kunskapsdjup, bredd och bildning. Utbildning
en ges i en miljö som präglas av kreativitet, 
nyfikenhet, öppenhet och att studenten är 
i centrum. 

Programmet har företagsekonomi som 
huvudämne och du väljer själv vilka ämnen du 
ska studera förutom det.Vid Campus Gotland 
finns flera valmöjligheter. Du kan bland annat 
läsa det tvärvetenskapliga ämnet Liberal 
Arts, som har en humanistisk grund och ett 
tydligt bildningsideal. Genom att bredda dina 
perspektiv i ett annat ämne, är målet att du 
bättre ska förstå och kunna tillämpa dina 
kunskaper i företagsekonomi. Genom Liberal 
Arts utvecklar du bland annat dina färdighe
ter i reflektion och kritiskt tänkande samt 
muntlig och skriftlig kommunikation. Kombi
nationen företagsekonomi och Liberal Arts 
gör dig unik som ekonom. 

Kandidatprogrammet i företagsekonomi 
leder till en filosofie kandidatexamen med 
företagsekonomi som huvudområde. 

Karriär: 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, som till exempel Liberalt Arts, 
har du stora möjligheter att skaffa en intres
sant yrkeskarriär. 

Ort: Visby 
Starttermin: hösten 2017 



 

 

 

Kandidatprogram  
i ledarskap – kvalitet 
– förbättring  180 HP 

På programmet får du en branschoberoende 
utbildning som ger dig kunskap om verksam
hetsutveckling 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 kva
litetsutveckling där du studerar arbetssätt, 
metoder och verktyg för verksamhetsutveck
ling. Dessa kunskaper byggs på med bland 
annat företagsekonomi och juridik. 

Eftersom stora delar av verksamhets
utvecklingen i näringslivet sker i projektform 
läggs även stor vikt vid projektmetodik och 
projektledning såväl teoretiskt som praktiskt. 

Programmet leder till en kandidatexamen 
med industriell teknik som huvudområde. 

Karriär: Efter programmet är du redo att 
jobba inom såväl varu- som tjänsteproduce
rande verksamheter. Dina kommande arbets
uppgifter kan utgöras av att leda eller delta i 
förbättrings- och utvecklingsprojekt, arbeta 
som projektledare för förändrings- och för
bättringsprojekt, ansvara för och arbeta med 
kvalitetsfrågor, arbeta som verksamhetsut
vecklare, eller arbeta med andra planerings- 
och ledningsuppgifter. 

Ort: Visby 
Starttermin: hösten 2017 
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PROGRAM • KURSER 

Undervisning, 
lärande & pedagogik 
Förskollärar-
programmet  210 HP 

Vill du göra små barns vardag meningsfull och 
lärorik och ha ett omväxlande arbete med 
ett ledaransvar? Förskollärarprogrammet vid 
Uppsala universitet ger dig 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 förskole
verksamheten förenar du undervisning och 
omsorg. Barnens fysiska och psykiska utveck
ling, deras behov och sökande efter kunskap 
betraktas ur ett helhetsperspektiv. I förskolan 
är leken lärandets grundval. Arbetet som för
skollärare 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 pro
grammet är verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) som du gör på en förskola. 

Programmet ges i Uppsala med start 
höst- och vårtermin och i Visby med start 
hösttermin. På Campus Gotland kan distans
undervisning förekomma. 

Förskollärarprogrammet leder till 
en förskollärarexamen. 

Karriär: Behovet av utbildade förskol
lärare är stort. Din kompetens behövs för att 
framtidens barn ska få en bra start i livet. 

Efter din förskollärarexamen finns möjlig
het att läsa vidare på Masterprogram i utbild
ningsvetenskap vid Uppsala universitet. 

Ort: Uppsala eller Visby  
Starttermin: hösten 2017/våren 2018 

Grundlärar
 
programmet  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 och 
•		 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, mate
matik, engelska, naturorienterade ämnen 
och teknik, samhällsorienterade 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. 

Inriktningen mot förskoleklass och års
kurs 1–3 ges i Uppsala med start höst- och 
vårtermin och i Visby med start hösttermin. 
Inriktningen mot årskurs 4-6 ges i Uppsala 
och i Visby med start hösttermin. På Campus 
Gotland kan undervisning på distans före
komma. 

Programmet leder till en grundlärarexa
men på avancerad nivå med inriktning mot 
arbete i förskoleklass och grundskolans års
kurs 1–3 eller i grundskolans årskurs 4–6. 

Karriär: Behovet av välutbildade lärare 
finns ständigt då antalet barn i skolåldern ökar. 

Utbildningen ger även behörighet att söka 
forskarutbildning i didaktik. 

Ort: Uppsala eller Visby  
Starttermin: hösten 2017/våren 2018 

Ämneslärarprogrammet 
med inriktning mot arbete 
i gymnasieskolan 330 HP 

Ämneslärarprogrammet vid Uppsala univer
sitet ger dig förutsättningar att verka som 
kunnig och engagerad lärare i framtidens 
skola. Som lärare i årskurs 7–9 eller gymna
siet 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 träf
far 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, samhällsveten
skap och naturvetenskap att välja mellan. 
Beroende på vilka ämnen du har i din examen 
finns även möjlighet att arbeta i grundskolans 
årskurs 7–9. 

Ämneslärarprogrammet leder till en 
ämneslärarexamen med inriktning mot 
arbete i gymnasieskolan om 300 eller 330 
högskolepoäng beroende på vald ämnes
kombination. 

Karriär: En examen från ämneslärar
programmet ger dig redskap som behövs 
som ledare och lärare. 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: hösten 2017/våren 2018 



 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


 

50 

PROGRAM • KURSER 

Människors beteende,
etik & religion
 
 


 

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 kandidatpro
gram i Uppsala är i huvudsak en teoretisk 
utbildning som ger en bred bas i ämnena 
pedagogik, psykologi och sociologisk social
psykologi. I programmet ingår en unik termin 
inriktad mot utvärdering, vilket gör arbete 
med kvalificerad utredning till en möjlig ar
betsmarknad. 

Att kunna kommunicera till grupper och 
att kunna förstå villkoren för individuell, 
organisatorisk och samhällelig förändring är 
något som underlättas av beteendeveten
skapligt kunnande. Kunskapen om mänskligt 
beteende kan bidra till förbättrade villkor för 
människor i olika situationer. 

Beteendevetenskapligt kandidatprogram 
leder till en filosofie kandidatexamen med 
pedagogik, psykologi eller socialpsykologi 
som huvudområde. 

Karriär: Beteendevetenskaplig kunskap är 
viktig i alla delar av arbetslivet. Efter avslutad 
utbildning ska du kunna arbeta med individer, 
grupper och organisationer med en beteen
devetenskaplig kompetens både inom den 
privata och inom den offentliga sektorn. Men 
eftersom programmet i huvudsak ger dig en 
bred och teoretisk kunskap kan du ha för
delar av tidigare arbetslivserfarenhet. Du kan 
komma att behöva bygga på utbildningen för 
att öka dina chanser på arbetsmarknaden. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 

Kandidatprogram  
i religionsvetenskap 180 HP 

Med kunskap om religion förstår du världen 
bättre. Religion berör allt från världspolitik 
och samhällsliv till människors sökande efter 
mening. Religion handlar om värderingar 
och attityder och är för många en nyckel till 
identitet. Utan kunskaper om religion blir 
historiska skeenden och kulturella uttryck 
ofta obegripliga. 

Kandidatprogrammet i religionsvetenskap 
riktar sig till dig som vill förstå religioners 
och andra livsåskådningars innehåll och 
uttrycksformer i historia och nutid. Här får 
du kunskaper om hur religioner och andra 
livsåskådningar påverkar individer och sam
hällen. Du får inblick i centrala livsfrågor och 
etiska problem och förmåga att tolka och 
förstå religiösa texter. 

Läser du religionsvetenskap vid Uppsala 
universitet får du ta del av det allra senaste 
inom forskningen och du har större möjlighet 
att själv välja inriktning på dina studier än på 
något annat lärosäte. 

Programmet leder till en teologie kan
didatexamen med religionshistoria och 
religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, 
kyrko- och missionsstudier eller tros- och 
livsåskådningsvetenskap som huvudområde. 

Karriär: Efter studierna har du verktyg 
för att förklara och diskutera olika åsikter 
och företeelser som rör religioner och livså
skådningar. Utbildningen ger kompetens som 
behövs inom många samhällsområden, exem
pelvis media och kultur, vård och utbildning, 
hjälporganisationer och politik, men också 
inom kyrkor och andra trossamfund. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017/våren 2018 

Program med inriktning 
mot personal-
och arbetslivsfrågor 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 organisa
tion? Vilka faktorer i en organisation påverkar 
personalarbetet? Frågorna är exempel på 
områden som behandlas under utbildningen. 

Programmet, som ges i Uppsala, är upp
byggt av en obligatorisk del och en valfri där 
du väljer att fördjupa dig i något av ämnena 
sociologi med inriktning mot arbetsliv, orga
nisation och personal, socialpsykologi, peda
gogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv 
eller psykologi. Personal- och arbetslivsfrågor 
omfattar ett brett område av arbetsuppgif
ter och återfinns inom arbetsmarknadens 
alla sektorer. 

Programmet leder till en filosofie kandi
datexamen med pedagogik, sociologi, social
psykologi eller psykologi som huvudområde. 

Karriär: Personal- och arbetslivsfrågor 
omfattar ett brett område av arbetsuppgifter 
och återfinns inom alla arbetsmarknadens 
områden. Några exempel på arbetsuppgif
ter är personalplanering och rekrytering, 
utbildningsplanering, kompetensutveckling, 
organisationsutveckling, förhandlings- och 
utredningsverksamhet, information och per
sonalsocialt arbete. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017/våren 2018 
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Psykologprogrammet  300 HP 

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 Psy
kologprogrammet i Uppsala lär du dig att 
arbeta med människors psykiska hälsa och 
ohälsa. Du får arbeta med utredningar och 
åtgärder inriktade på individer, grupper, orga
nisationer och fysisk miljö inom till exempel 
daghem, skola, sjukvård, kriminalvård, försvar 
eller socialtjänst. 

Utvecklingspsykologi, personlighetspsyko
logi, 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. 

Psykologprogrammet leder till en psyko
logexamen. 

Karriär: Din kommande arbetsplats finns 
inom statliga myndigheter, kommuner, lands
ting och den privata sektorn. Som psykolog 
kan du även arbeta med personal- och orga
nisationsfrågor eller med arbetspsykologiska 
uppdrag, metod- och organisationsutveckling. 

Psykologexamen är forskningsförbere
dande och ger dig möjlighet att söka dokto
randstudier. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: våren 2018 

Socionomprogrammet 210 HP 

Som socionom arbetar du med människor i 
utsatta livssituationer. Socialt arbete är viktigt 
för många människors välfärd och behöver 
ledas, organiseras och genomföras med hög 
kvalitet. Programmet betonar människan som 
en del i sociala system och kunskaper om 
individer, grupper och samhälle får därför en 
framträdande plats i utbildningen. Genomgå
ende teman under hela Socionomprogram
met är makt, mänskliga rättigheter, mänsklig 
tillväxt och socialt hållbar utveckling, vilka 
belyses med hjälp av forskning och erfarenhe
ter från praktiskt socialt arbete. 

Socialt arbete är programmets huvudom
råde men ämnet hämtar kunskaper från såväl 
andra samhällsvetenskapliga ämnesområden 
som sociologi, juridik, pedagogik och psyko
logi som från det medicinska ämnesområdet. 
Du tränas i samtalsmetodik och kommunika
tion och fördjupar dina kunskaper i sociala 
villkor, utsatthet och sociala problem genom 
analys och problematisering. Du förbereds 
för att kunna arbeta såväl förebyggande som 
stödjande och behandlande. En termin är 
verksamhetsförlagd. 

Socionomprogrammet i Uppsala leder till 
en socionomexamen och en filosofie kandi
datexamen i socialt arbete efter 180 hp. 

Karriär: Socionomer arbetar inom både 
privata och offentliga verksamheter, i nära 
kontakt med enskilda människor, grupper 
eller med samhällsutveckling för att motverka 
utsatthet och utanförskap. 

Efter Socionomprogrammet kan du stu
dera vidare på avancerad nivå och forska. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 
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PROGRAM • KURSER 

Språk, kommunikation 
 
 
& media
 
 
Kandidatprogram i medie  
och kommunikationsveten
skap och journalistik  180 HP 



Om du vill jobba med medier, som journalist, 
producent eller kommunikatör ger kandidat
programmet i medie- och kommunikations
vetenskap och journalistik dig en förstklassig 
utbildning och möjlighet att spela en viktig 
roll i framtidens kommunikationssamhälle. 

Det treåriga programmet vid Uppsala 
universitet ger dig en filosofie kandidatexa
men med medie- och kommunikationsveten
skap som huvudområde. Du profilerar dina 
studier själv genom att välja ett av spåren 
mediestudier, kommunikationsstudier eller 
journalistikstudier. Du lär dig de vetenskap
liga 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 medieland
skap får du utbildning i informationssystem 
och digital kommunikation, till exempel 
webbproduktion, sociala medier och interak
tionsdesign. 

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. 

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: hösten 2017 

NYTT PROGRAM 

Orientalistik

programmet 180 HP 


Vill du förena ditt intresse för Mellanöstern, 
Nordafrika, Central- och Sydasien med 
språkstudier i antingen arabiska, hindi, per
siska eller turkiska? Orientalistikprogrammet 
i Uppsala är inriktat på språkliga och kultu
rella 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. Kultu
rellt är regionen präglad av bland annat judar 
och greker, perser och araber, turkar och 
kurder, som gett upphov till dagens mång
skiftande 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 utbild
ningen. 

Orientalistikprogrammet leder till filosofie 
kandidatexamen. Huvudområdet i kandidat
examen för den filologiska inriktningen är 
det språk du har fördjupat dig i, det vill säga 
semitiska språk, indologi, iranska språk, eller 
turkiska språk. 

Karriär: Programmet erbjuder en special
utbildning 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, biståndsorganisatio
ner, invandrar- och flyktingmottagningar. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 

Språkvetarprogrammet180 HP 

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 huvud
språk läser du i tre eller fyra terminer.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 universite
tets utbud. 

Utbildningens praktiska inslag får du 
genom seminarier, studiebesök och 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 presenta
tionsteknik 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 utbild
ningen. Programmet är tvärvetenskapligt och 
knyter i hög grad an till arbetslivet genom 
seminarier, studiebesök och en frivillig prak
tiktermin. 

Språkvetarprogrammet leder till filosofie 
kandidatexamen med det valda språkämnet 
som huvudområde. 

Karriär: Som språkvetare kan du till 
exempel arbeta som redaktör, språkvår
dare, skribent, översättare, litterära agent 
eller copywriter. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017/våren 2018 
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PROGRAM • KURSER 

Energi, miljö 
& hållbar utveckling 
Civilingenjörsprogrammet  
i energisystem 300 HP 

En av vår tids största utmaningar är att 
utveckla ett hållbart energisystem. Ett ener
gisystem omfattar hela processen från råvara 
till att någon använder energin. All energiom
vandling påverkar miljö och samhälle. Som 
student på civilingenjörsprogrammet i ener
gisystem i Uppsala får du kunskap om hållbar 
användning av energi, både ur tekniskt och 
samhällsinriktat perspektiv. 

Utbildningen är ett samarbete mellan 
Uppsala universitet och Sveriges lantbruksu
niversitet (SLU). Du får en helhetssyn på 
energifrågorna. Det som gör programmet 
i energisystem unikt är närheten till SLU:s 
forskning inom bioenergi och systemanalys 
och Uppsala universitets forskning inom 
elnät, vindkraft, vågkraft, kärnkraft, vattenkraft, 
solenergi och energieffektivisering. 

Du får kunskaper i fysik, kemi, biologi, 
matematik och datavetenskap som krävs 
för att ta fram energieffektiv och klimats
mart teknik. Du fördjupar dig inom valfria 
energitekniker som energieffektivisering, 
elnät, vind-, våg-, kärn- och vattenkraft samt 
bio- och solenergi. Samhällsperspektiv får 
du genom kurser inom ekonomi, ledarskap 
och miljörätt. 

Ett viktigt inslag i utbildningen är studiebe
sök. Många energisystemstudenter bedriver 
delar av sina studier utomlands. 

Programmet leder till en civilingenjörsexa
men. 

Karriär: Efterfrågan på nyutbildade inom 
energiområdet väntas öka de närmaste åren. 
Efter examen kan du arbeta som till exempel 
konsult, projektledare eller energiansvarig. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 

Civilingenjörsprogrammet  
i miljö- och  
vattenteknik 300 HP 

Vill du jobba med miljöfrågor och hjälpa till 
att stoppa miljöförstöringen? För att klara 
det krävs nya synsätt och lösningar. På detta 
program får du arbeta med miljöfrågor som 
till exempel effekter av föroreningsutsläpp, 
reningsteknik, markanvändning, bevattning 
och erosionsproblem. 

Civilingenjörsutbildningen i miljö- och 
vattenteknik är ett samarbete mellan Uppsala 
universitet och Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU). Utbildningen integrerar teknikve
tenskap med naturvetenskapliga ämnen för 
helhetslösningar på miljö- och vattentek
niska problem. 

Utbildningen ger kunskaper inom såväl 
matematik, datavetenskap, fysik, kemi, biologi, 
geovetenskap (mark, luft och vatten) som 
deras miljötekniska tillämpningar i produk
tion och forskning. I utbildningen ingår även 
att inhämta och tolka information från natur
liga miljöer med olika mätmetoder. 

Du kan specialisera dig inom olika termins
block där vi simulerar din framtida ingenjörs
roll.Vi erbjuder följande: uthålliga vatten- och 
avloppssystem, markmiljö, vattenresurser, 
luftvård och klimat, miljömanagement 
samt ekosystemmodellering. 

Programmet leder till en civilingenjörsexa
men. 

Karriär: Allt fler arbetstillfällen med 
inriktning mot miljöteknik skapas på större 
företag, konsultföretag, vattenreningsverk och 
myndigheter. Miljöingenjören arbetar ofta 
inom ett brett teknikområde där det gäller 
att väga in såväl ekologiska som ekonomiska 
effekter för att uppnå en uthållig samhällsut
veckling. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 

Högskoleingenjörs-
programmet 
i kärnkraftteknik* 60 HP 

I framtiden finns ett stort behov av teknisk 
personal inom områden som drift, service, 
underhåll och teknisk utveckling inom kärn
kraftindustrin. För dig som gillar teknik och 
är engagerad i hur framtidens energiförsörj
ning ska lösas erbjuder kärnkraftsindustrin 
intressanta arbetsuppgifter och goda karriär
möjligheter. 

Du som vill anta de praktiska utmaning
arna kring energiförsörjning kan läsa detta 
program i Uppsala som tredje året på din 
högskoleingenjörsutbildning. Cirka 40 pro
cent av Sveriges elbehov täcks av kärnkraft, 
och utvecklingen går mot att förlänga kärn
kraftverkens livslängd. Behovet av att minska 
utsläppen av växthusgaser har också ökat 
intresset för kärnkraften. 

För att kunna bli antagen till programmet 
behöver du ha läst två år på ett högskolein
genjörsprogram i maskinteknik, elektroteknik 
eller motsvarande. 

Inom programmet läser du kärnkraftsrele
vanta ämnen som exempelvis reaktorteknik, 
kärnbränsleteknik, kärnkraftsäkerhet, och 
elkraftteknik. Programmet avslutas med ett 
examensarbete om 15 högskolepoäng som 
utförs inom industrin. I utbildningen ingår 
studiebesök vid kärntekniska anläggningar, 
en laboration vid en forskningsreaktor, samt 
träning i fullskalesimulatorer. 

Programmet leder till en högskoleingen
jörsexamen. 

Karriär: Efter utbildningen kan du arbeta 
som ingenjör, dels vid kärnkraftverken, dels 
hos de många konsult- och tillverkningsföre
tag som tillhandahåller tjänster och produk
ter till kärnkraftverken. 

Ort: Uppsala 
Starttermin: hösten 2017 

* Programmet ges eventuellt läsåret 2017/2018. 
Beslut om Högskoleingenjörsprogrammet i kärn
kraftteknik ska ges fattas i november 2016. 
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Kandidatprogram  
i miljövetenskap 180 HP 

Du som vill arbeta med dagens och framti
dens miljöfrågor behöver goda ämneskun
skaper och kompetens för samarbete med 
andra experter. Kandidatprogrammet i miljö
vetenskap riktar sig till både naturvetare och 
samhällsvetare som vill bli miljöspecialister 
och arbeta med gränsöverskridande pro
blemlösning. Programmet fokuserar på håll
bar förvaltning av naturresurser och ekosys
temtjänster och inkluderar både natur- och 
samhällsvetenskapliga angreppssätt. Studie
orten Gotland innebär utmärkta möjligheter 
till praktiska övningar, fallstudier med lokal 
anknytning och samverkan med arbetslivet. 

Utbildningen behandlar miljöfrågors kom
plexitet ur ett systemperspektiv och inklu
derar både naturvetenskapliga- och samhälls
vetenskapliga angreppssätt. Din kompetens 

blir bred och tvärvetenskaplig, vilket ger dig 
förmåga till helhetsbedömningar och åtgärds
rekommendationer. Det teoretiska innehållet 
kopplas genomgående till aktuella frågor på 
miljöområdet och metoder för att lösa pro
blem och främja en hållbar samhällsutveckling. 

Programmet leder till en kandidatexamen 
med miljövetenskap som huvudområde. 

Karriär: Miljövetare arbetar ofta med 
strategiska miljöfrågor både inom näringslivet 
och offentlig verksamhet. Det finns behov av 
ämneskunniga med kompetens för systemlös
ningar och att arbeta med komplexa frågor, 
som exempelvis i samhällsplanering. 

Ort: Visby 
Starttermin: hösten 2017 
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Våra kurser
 
Alla utbildningar, även programmen, består av olika kurser. Istället för att följa ett färdigt program kan du bygga 
ihop din examen genom att läsa fristående kurser och skapa din egen utbildning efter personligt tycke och smak. 
Uppsala universitet erbjuder 2000 fristående kurser – nedan ser du vilka ämnen som vi har kurser inom. 

BIOLOGI, FYSIK 
GEOVETENSKAP 
KEMI 
Astronomi 
Biologi 
Farmaceutisk biovetenskap 
Farmaceutisk kemi 
Farmaci 
Fysik 
Geofysik 
Geografi 
Geovetenskap 
Hållbar utveckling 
Kemi 
Meteorologi 
Miljö- och utveckling 
Miljövetenskap 
Osteologi 

HÄLSA 
VÅRD 
LÄKEMEDEL 
Biomedicinsk laboratorie

vetenskap 
Farmaceutisk kemi 
Farmaceutisk vetenskap 
Folkhälsa 
Funktionshinder 
Fysioterapi 
Global hälsa 
Kemi 
Kostvetenskap 
Logopedi 
Medicinsk vetenskap 
Neurovetenskap 
Reproduktiv hälsa 
Vårdvetenskap 

SAMHÄLLE 
POLITIK 
JURIDIK 
Ekonomisk historia 
Freds- och konfliktkunskap 
Genusvetenskap 
Geografi 
Handelsrätt 
Hållbar utveckling 
Journalistik 
Juridik 
Medie- och kommunikations

vetenskap 
Mellanösternstudier 
Mänskliga rättigheter 
Nationalekonomi 
Samhällsgeografi 
Socialt arbete 

Sociologi 
Statistik 
Statskunskap 
Utvecklingsstudier 

INGENJÖR, TEKNIK, 
DTA, IT & MATEMATIK 
Datavetenskap 
Gestaltning i konvergerande 

medier 
Informationssystem 
Matematik 
Matematisk statistik 
Miljö- och vattenteknik 
Människa–datorinteraktion 
Programvaruteknik 
Speldesign 
Språkteknologi 
Statistik 
Systemteknik 
Teknik 

HISTORIA 
KULTUR 
FILOSOFI 
Afrikanistik 
Antikens kultur och samhällsliv 
Arkeologi 
Arkiv, bibliotek och museer 

(ABM) 
Assyriologi 
Egyptologi 
Ekonomisk historia 
Estetik 
Etnologi 
Filosofi 
Genusvetenskap 
Grekiska 
Historia 
Idé- och lärdomshistoria 
Indologi 
Konstvetenskap 
Kulturantropologi 
Kulturvård 
Latin 
Litteraturvetenskap 
Musikvetenskap 
Osteologi 
Retorik 
Speldesign 
Textilvetenskap 

EKONOMI 
FÖRETAGANDE 
LEDARSKAP 
Ekonomisk historia 

Företagsekonomi 
Handelsrätt 
Kostvetenskap 
Nationalekonomi 
Pedagogik 
Pedagogiskt ledarskap 
Samhällsgeografi 
Sociologi 
Statistik 

ENERGI, MILJÖ 
HÅLLBAR 
UTVECKLING 
Biologi 
Fysik 
Geofysik 
Geografi 
Geovetenskap 
Hållbar utveckling 
Juridik 
Kemi 
Kulturvård 
Meteorologi 
Miljö och utveckling 
Miljövetenskap 
Samhällsgeografi 
Teknik 

SPRÅK 
KOMMUNIKATION 
MEDIA 
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 kommunikations

vetenskap 
Mellanösternstudier 
Människa–datorinteraktion 
Pedagogik 
Persiska 
Polska 
Retorik 
Ryska 
Samiska 
Serbiska/kroatiska/bosniska 
Spanska 
Språkteknologi 
Svenska 
Swahili 
Turkiska språk 
Tyska 
Ungerska 
USA-kunskap 

MÄNNISKORS 
BETEENDE 
ETIK, RELIGION 
Bibelvetenskap 
Etnologi 
Filosofi 
Förintelse- och folkmordsstudier 
Genusvetenskap 
Kulturantropologi 
Kyrko- och missionsstudier 
Mellanösternstudier 
Människa–datorinteraktion 
Mänskliga rättigheter 
Pedagogik 
Psykologi 
Religionshistoria och religions-

beteendevetenskap 
Religionsvetenskap 
Socialpsykologi 
Socialt arbete 
Sociologi 
Tros- och livsåskådnings

vetenskap 
Yrkesrelaterad religionsvetenskap 

UNDERVISNING 
LÄRANDE 
PEDAGOGIK 
Barn- och ungdomsvetenskap 
Didaktik 
Pedagogik 
Pedagogiskt ledarskap 
Specialpedagogik 
Utbildningssociologi 
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18 april är sista ansökningsdag för dig som 
vill börja studera på universitetet hösten 
2017. Du anmäler dig till så gott som alla 
utbildningar på www.antagning.se

DET HÄR BEHÖVER DU. För att stu-
dera vid universitetet måste du ha vissa för-
kunskaper. Du ska uppfylla kraven för grund-
läggande 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. Kontrollera villkoren på 
www.uu.se/anmalan eller prata med en 
studievägledare om vad som gäller just dig.

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 och kurser 
används gymnasiebetyget och resultatet 
på högskoleprovet.

Även andra urvalskriterier såsom inter-
vjuer, tidigare högskolepoäng och arbets-
livserfarenhet kan användas i antagningen 
till fortsättningskurser.
www.uu.se/anmalan

HAR DU VAD SOM KRÄVS?

För att överhuvudtaget söka till universitet och högskolor behöver du ha så kallad grundläggande behörighet. 
För att ha grundläggande behörighet ska du:
• ha gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program
eller
• ha fullföljt ett nationellt program i gymnasieskola och ha ett slutbetyg med 90 procent av kurserna godkända
eller
• ha gymnasieexamen från ett yrkesförberedande program och godkända betyg i Svenska/Svenska som andraspråk 2–3 och Engelska 6
eller
• ha motsvarande svensk eller utländsk utbildning.
Saknar du behörigheten kan du läsa in den på till exempel Komvux.

För att söka till en del kurser och program 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 betyget vara lägst Godkänd 
eller E. Särskild behörighet kan också vara tidigare högskolestudier eller arbetslivserfarenhet.

SKRIV HÖGSKOLEPROVET!

Ett tips för dig som är rädd att betygen inte räcker till är att skriva 
högskoleprovet. Ett bra resultat på provet ökar dina chanser att 
bli antagen till en utbildning under förutsättning att du uppfyller 
behörighetskraven.
www.hogskoleprov.nu

VILKEN UTBILDNING PASSAR MIG?

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

http://www.hogskoleprov.nu
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VIKTIGA DATUM
 

15 mars – sista ansökningsdag för sommarkurser 2017
 
18 april – sista ansökningsdag för höstterminen 2017
 

16 oktober – sista ansökningsdag för vårterminen 2018
 
Ansök via www.antagning.se
 

Vi hoppas att du haft både glädje och nytta av att  

läsa hur det är att vara student hos oss.
 

Har du frågor eller önskar mer information? 

Besök www.uu.se
 

Fotografer: 
Patrik Bond, Pernilla Eklund, Juliana Fälldin, Alex Giacomini, Daniel Golabiewski, Matilda Nilsson, Per Storgård,  

Maria Strand, Danielle Uneus, Mikael Wallerstedt, Lars Wallin, Matton, Thinkstock
 

Ett stort tack till alla studenter som bidragit med sina Instagram-bilder!
 

http://www.uu.se
http://www.antagning.se
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