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VÄLKOMMEN TILL
HÖGSKOLAN VÄST
I TROLLHÄTTAN!
VAD VILL DU GÖRA I FRAMTI
DEN? En fråga som för många kan
upplevas jobbig och stressande, samtidigt som vissa redan har en klar målbild och allt planerat. Jag minns tiden i
slutet av gymnasiet när f rågorna började trilla över mig. Två saker jag visste
svaret på var i alla fall att jag ville studera direkt efter studenten och att jag
ville arbeta med människor. Jag valde
att chansa och söka till en utbildning
som lät spännande och kastade mig
ut i otryggheten genom att flytta till en
ny stad långt bort från familjen.

X

BIBLIOTEK

JAG FASTNADE FÖR HÖG
SKOLAN VÄST tack vare att kurserna i programmet skulle knyta an till
arbetslivet och inte enbart fokusera på
teori. Bostadsgarantin gjorde det även
möjligt för mig att enkelt flytta till
Trollhättan. Efter en färdig utbildning
vet jag fortfarande inte helt vad jag
vill göra i framtiden, däremot har det
varit min bästa tid i livet. Studietiden
har bidragit till en ofantlig kunskap,
många vänskaper, en kandidatexamen
och framförallt en enorm personlig
utveckling.

Ett litet
tips på vägen? Våga testa!
Oavsett om du hamnar rätt eller fel från början så kan jag lova dig att det
bidrar till värdefulla erfarenheter.
Det finns alltid möjlighet att ändra
och ångra sig. Studietiden kommer
inte enbart ge dig akademisk kunskap
utan även nya vänner, meriter för
framtiden och kanske också vara din
bästa tid i livet!

A

Paulina Samuelsson,
Ordförande, Studentkåren
vid Högskolan Väst
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JOBBA FÖR
HÖGSKOLAN VÄST
– SOM STUDENT

På Högskolan Väst finns det under
studietiden många sätt att förbereda
sig inför arbetslivet. Du har flera
möjligheter att knyta kontakter och
skaffa erfarenheter.
Ett exempel är Student
ambassadörer som möter framtida
studenter för att berätta om högskolan och hur det är att vara student i
Trollhättan.
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AIL MAKE IT!

JOBBA OCH PLUGGA
– SAMTIDIGT!
HÖGSKOLAN VÄST ÄR INTE SOM ANDRA HÖGSKOLOR. Vi är Sveriges ledande
högskola inom AIL (Arbetsintegrerat lärande). Hos oss får du en akademisk e xamen
samtidigt som du möter arbetslivet redan under s tudietiden, vilket ger dig ett rejält
försprång till drömjobbet.

AIL INGÅR I ALLA VÅRA PROGRAM – I OLIKA FORMER
CO-OP (Cooperative Education) – studierna
varvas med betalda arbetsperioder. Du får tillsammans med din examen ett starkt kontaktnät och
relevant arbetslivserfarenhet.
VFU (Verksamhetsförlagd utbildning)
– delar av utbildningen genomförs som praktik.
Du får arbetslivserfarenhet och en verklig förståelse
för ditt framtida yrke.
Projekt- och examensarbete - görs ofta i nära samarbete med arbetslivet för att ge dig en viktig förankring och
kontakter i arbetslivet.
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Fältstudier - du studerar ett ämne/händelse genom
studiebesök i arbetslivet, kortare praktik inom yrkes
området eller i sin naturliga miljö.
Mentorskap - du tilldelas mentorer, i ett delmoment eller
genom hela utbildningen. Mentorerna ger en fördjupad bild
av ditt framtida yrkesområde.
Studentmedarbetare - jobba deltid parallellt med
studierna och få värdefull arbetslivserfarenhet och
kontakter i arbetslivet. Högskolan tillsammans med olika
arbetsgivare utlyser avancerade avlönade deltidsarbeten.
Läs mer om AIL på hv.se

BOSTADSGARANTI!
I TROLLHÄTTAN SLIPPER DU OROA DIG över att inte hitta
någonstans att bo. Trollhättan är en av få städer i S
 verige som lever upp till
bostadsgarantin för studenter.
Bostadsgarantin innebär att du som student är g aranterad en bostad inom
30 dagar, om du sedan innan bor mer än 30 minuter bort med kollektiv
trafik.
Du kan bo i klassisk studentkorridor eller i egen lägenhet och du hittar
boenden såväl mitt i stan som lite utanför stadskärnan.
Oavsett var du bor finns goda kommunikationer till campus genom cykelvägar eller biogasbuss – därför kan du välja själv om du vill bo granne med
friluftsliv eller nöjesliv.
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HUR FUNKAR DET?
Studentkåren vid Högskolan Väst (SHV), Trollhättans
Stad och Trollhättans kommunala bostadsbolag Eidar
har ett nära samarbete och erbjuder bostadsgaranti.
Bostadsgarantin gäller under ett antal
förutsättningar. Bland annat ska du:
• ha fyllt 18 år
• ha minst 30 minuters enkel resväg
med kollektivtrafik till högskolans
campus
• studera minst 15 högskolepoäng/termin
på Högskolan Väst
För mer information:
www.eidar.se/student
eller www.hv.se/bostad

TO DO
:
Fixa lä
genhet

a
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ENKELT ATT
PENDLA!
35 MINUTER
TILL GÖTEBORG
DE UTBYGGDA PENDLINGSMÖJLIGHETERNA har
b idragit till att Högskolan Väst har växt till en högskola för hela r egionen. En 5-minuters promenad till
resecentrum ger dig täta t ågförbindelser såväl norrut
mot Vänersborg-Mellerud-Karlstad som söderut mot
hela G ötaälvdalen och Göteborg.
Den snabba r esan mellan G öteborg och Trollhättan
har gjort det enkelt att pendla till oss och antalet
studenter från just Göteborgsområdet ökar.
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CAMPUS MITT I TROLLHÄTTAN

SIMHAL L / SPORT / ARE NA

Gö

ta

äl v

Trollhättan är en lagom stor stad med c irka 58 000 invånare.
En 35 minuters tågresa bort ligger Göteborg.
Campus ligger i hjärtat av Trollhättan, ett stenkast från t orget
och n ära till shopping, kultur och vackra promenadstråk runt
kanalen.
Göta Älv och Trollhättefallen ligger inom gångavstånd från
campus. När vattnet släpps fritt i f allen forsar 300 000 liter
vatten ner g enom luckorna varje sekund.

RES ECE NTR UM

CAF ÉER , PUB AR,
SHOPPING
& PROMEN ADSTR ÅK

FAL LEN

KÅR HUS ET CAMPUS
STUDEN TBO STÄ DER

PRODUK TION STE KNIS KT
CEN TRUM (PT C)
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STUDEN TBO STÄ DER
STUDEN TBO STÄ DER

CAMPUS
I SIFFROR

32
96
408
500
40

grupprum

toaletter

parkeringsplatser

datorer (cirka)

mikrovågsugnar

INSPIRERANDE
STUDIEMILJÖ
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ÅRETS HAPPENING
Inslussningen är Studentkårens välkomstveckor och årets happening för nya studenter
på Högskolan Väst. U
 nder två veckor fylls
dagarna och kvällarna med aktiviteter och du
lär känna a ndra studenter, högskolan och den
vackra staden Trollhättan. Du får en bra start på
studietiden och studentlivet.

HOS OSS HAR DU ALLTID NÄRA TILL LÄRARNA. Du möts av en inspirerande
och funktionell studiemiljö med gott om mötes- och studieplatser. Vi vill ge våra
s tudenter de bästa förutsättningarna för sina studier, allt ifrån stimulerande
l ärmiljöer till någonstans att värma sin mat och ta en kopp kaffe för att ladda
b atterierna.
Vi har fyra studielandskap, som ligger vägg i vägg med lärarnas kontor för att öka
kontakten mellan dig och de som jobbar på högskolan. I studielandskapen hittar
du datorsal, skåp, grupprum och studentpentry med sittplatser. Grupprummen
ger förutsättningar för grupparbeten och studiero. I studentpentryt kan du förvara
och värma egen mat. De bästa förutsättningarna för att utvecklas i en kreativ och
s timulerande miljö, som är i ständig utveckling.
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NYFIKEN

LÄS MER PÅ
HV.SE
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PÅ VÄRLDEN?
PÅ DE FLESTA PROGRAMMEN på Högskolan Väst kan du åka som
u tbytesstudent till ett partneruniversitet eller praktisera på ett f öretag eller en
organisation i ett annat land.
Vi samarbetar med ett hundratal lärosäten runt om i världen för att kunna
erbjuda studenter på varje program en möjlighet till utlandsstudier under sin
utbildning.

Linnea Wikström

Läser på Högskolan Väst: ,
Internationella programmet för

politik och ekonomi, IPPE

CANADA

ligt
“Man växer otro v att
lv a
mycket i sig sjä nds”
mla
resa och bo uto

Joakim Jonsson

Läser på Högskolan Väst:
Sjuksköterskeprogrammet

NAMIBIA

Karin Gustafsson

Läser på Högskolan Väst:
Industriell ekonomi

TYSKLAND
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har
“Nu kanske jag tt
ta
större möjlighe ter
in
jobba inom ett ”
ag
nationellt föret

10 SAKER
jag önskar att någon sa til mig
ier
i början av mina studier

När jag började min första termin på lärarprogrammet
var jag nervös likt alla andra. Vad finns det för regler?
Vad händer om man är sjuk en föreläsning? Kommer jag
någonsin vara ledig? Nu fyra år senare är jag färdig lärare, jag har mer kött på benen och jag vet precis vad jag
önskar att någon sa till mig när jag var ny i studentlivet,
därför vill jag säga det till dig!

1.

I BÖRJAN KOMMER DU ATT KÄNNA att skolan är
ALLT, du kommer att lägga all din tid på skolan och alla dina
pengar på studentlitteratur och du kommer att gå på alla
föreläsningar. LUGNA DIG!

2.

TA HELG! Detta har varit min viktigaste räddning 
under hela utbildningen. Se din studieperiod som ett jobb,
du jobbar på vardagarna och är ledig på helgerna.
PUNKT SLUT.

3.

DU KOMMER ATT GRÅTA när du får din första omtenta,
det gjorde jag också. MEN du måste förstå att alla får en
omtenta eller komplettering någon gång, och är det hela
världen? NEJ!

4.

FIRA! Även detta har hjälpt mig igenom de tunga
perioderna inom studentlivet. Fira allt som går att fira.
Klarade du tentan? FIRA! Klarade du inte tentan? FIRA!
Fira småsaker, det är viktigt!

5.

GLÖM INTE BORT DET LIV DU HADE INNAN. Shopping har alltid varit det jag älskat mest i världen (efter min
familj och vänner såklart) och därför har det varit viktigt
att hålla fast vid det.

6.

SKAPA EN FACEBOOK-GRUPP med dina klasskompisar, jag tror faktiskt inte att jag klarat utbildningen utan
den. Där kan du fråga allt det där du undrar över utan att
någon dömer dig.

7.
8.

PLUGGA INTE HEMMA! Du kommer att ha ”egna
studier” ibland. Sätt dig istället på ett bibliotek, på ett
mysigt fik, eller i en park om vädret tillåter.

HITTA DEN TIDEN PÅ DYGNET som passar dig bäst att
plugga. Jag pluggar helst på natten. Ta reda på vad som passar
just dig bäst, och skit i om alla andra går upp tidigt för att plugga
för det kanske inte är det som är bäst för dig.

9.

JÄMFÖR DIG INTE med dina klasskompisar. Du måste lära
dig snabbt att inte jämföra dig, du är du och de är de och ni är
bra på olika saker. Stötta och peppa varandra ”grymt jobbat” till
de som klarat det ”du fixar det nästa gång, jag hjälper dig” till de som inte
klarat det.

10.

NJUT! Studentlivet är härligt och har sååå många fördelar.
Du bestämmer över din egen tid, du har mycket fritid och
jag tror verkligen att jag kommer att sakna denna period nu
när jag har tagit examen, studentlivet ÄR KUL!

Utbildad lärare, Lovisa Månsson
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VI HJÄLPER DIG!
frågor kring utlandsstudier. Studenth älsan
erbjuder e nskilda samtal, kurser och föreläsningar.

Vi hjälper dig med utbildningsval,
a nsökan, studiep lanering och karriär
val och fungerar som stöd för dig som
student.

Studentkåren har ett nära samarbete med
högskolan för att göra studietiden kvalitativ
och trivsam.

Studie- och karriärvägledarna har kunskap
om våra u tbildningar och med dem kan du
diskutera dina studier och din framtid. Väg
Samordnarna för studenter med
ledaren fungerar som en samtalspartner under
funktionsn edsättningar har kunskap om
din studietid.
kompensatoriskt stöd som kan var aktuellt för
dig när du studerar hos oss. Vi finns till för dig
Biblioteket kan bistå med individuunder hela din studietid.
ell h andledning för att du ska hitta rätt
i nformation. Språk- och textcentrum
Läs mer på:
e rbjuder vägledning i akademiskt skrivande.
hv.se/student/studentstod
Intern ational O ffice kan hjälpa dig med

HÄR ÄR VÅRA PROGRAM 
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VÅRA PROGRAM
EKONOMPROGRAMMET,
180 HP

Ekonomprogrammet ger dig möjligheter
inom en bred arbetsmarknad, nationellt som
internationellt. På Högskolan Väst kan du välja
mellan tre inriktningar, läsa ett av dina tre år
vid vårt partneruniversitet i Frankrike eller läsa
utbildningen med Co-op

EKONOMIHV.SE
& LEDARSKAP

MÄKLAREKONOM
PROGRAMMET,
FASTIGHET OCH FINANS, 180 HP
Med examen från mäklarekonomprogrammet
kan du titulera dig ekonom med specialisering
inom huvudområdet nationalekonomi.
Tidigare studenter på programmet arbetar
idag e xempelvis som fastighetsmäklare eller
finansanalytiker.

MÅNGA MÖJLIGHETER
I DE FLESTA BRANSCHER!

Älskar du siffror och analyser? Eller att leda och utveckla verksamheter? Är fastighetsmarknaden din grej eller vill du hellre jobba med
omvärldsanalys i en internationell organisation?
I STORT SETT ALLA FÖRETAG och organisationer och offentliga förvaltningar b ehöver med
arbetare med kunskaper inom företagsekonomi,
juridik, nationalekonomi och statistik.
OM DU VÄLJER att utbilda dig inom ekonomi kommer det finnas en rad olika branscher och
arbetsuppgifter att välja mellan, beroende på
vilken inriktning du väljer.

HÖGSKOLAN VÄST HAR en rad olika program, inriktningar och kurser inom ekonomi och
ledarskap. Vissa med unika inriktningar som gör
dig eftertraktad på arbetsmarknaden. Oavsett
vilket program och inriktning du väljer kommer
du genom högskolans profil, arbetsintegrerat
lärande, möta arbetslivet redan under studietiden och därmed vara väl förberedd för de krav
som ställs på dagens ekonomer.

 PSS AKADEMIN är ett s amarbete mellan Högskolan Väst och IBM-SPSS - en av världens
S
ledande tillverkare a v programvaror för statistisk a nalys. SPSS Akademin erbjuder kurser paketerade
i en modern studieform som medger studier p å d istans och även passar för deltagare som vill kombinera studier och arbete.
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VÅRA PROGRAM
3D-ANIMATION OCH
VISUALISERING, 180 HP

Här blir du rustad med kunskaper som hjälper
dig att komma fram inom arbetsområdet 3Danimering och visuella effekter, till e xempel
inom design, teknik och medieproduktion.
Under studierna genomför du flera större
projektarbeten, ofta tillsammans med externa
uppdragsgivare. Utbildningen ger dig en
filosofie kandidatexamen inom informatik.

DIGITALA MEDIER,
180 HP

Har du en stark egen drivkraft och ett stort
intresse för att skapa och uttrycka dig? Gillar
du sociala medier, webb, marknadsföring, film
och visuell kommunikation? Då är vårt program
Digitala Medier en utbildning för dig.

Brinner du för programmering, har du ett intresse för grafik eller vill
du lära dig mer om design? Kanske vill du i framtiden jobba som
mediedesigner eller IT-strateg och u tvecklare?
IT-OMRÅDET VÄXER och i takt med
digitaliseringen har nya behov vuxit fram
hos företag och organisationer. Högskolan Väst erbjuder flera program och
kurser inom exempelvis 3D-animering,
systemutveckling och digitala medier. Vi
har också utbildningen Webmaster som
ges helt på distans.

DET ÄR EN SPÄNNANDE och föränderlig miljö du möts av inom o mrådet Media
& IT. Efter examen är du förberedd för
en het arbetsmarknad med många olika
typer av arbeten att välja mellan.

SYSTEMUTVECKLING,
IT OCH SAMHÄLLE, 180 HP

Inom IT hittar du de mest spännande framtids
jobben. Igår var det mobilappar, idag p ratar
man om artificiell intelligens, Virtual Reality
och Cyber Security. Programmet gör dig redo
för framtiden - dessutom kan du själv välja att
fördjupa dig antingen inom Systemutveckling och programmering eller Verksamhets
utveckling med IT.

WEBMASTER,
120 HP

Som webmaster är du en nyckel
person i u tvecklingen och det
DISTANS
fortlöpande underhållet av en
G
IN
webbplats. Rollen kräver en bred
UTBILDN
kompetens inom alltifrån webbdesign till p rogrammering, m
 ultimedia
och b akomliggande webbtjänster. Utbildningen behandlar design, utveckling och underhåll av webbplatser utifrån såväl t eoretiskt som
praktiskt perspektiv.

KREATIVT CENTRUM är en samlingsplats där du
testar och utvecklar skapande och kreativa inslag inom
din utbildning. I Kreativt centrums lounge pågår ständigt
utställningar av studentarbeten och projekt och här kan
du sitta ner och ta en kopp kaffe.
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MEDIA
HV.SE& IT

MER ÄN BARA DATA
– JOBBA MED FRAMTIDEN!

LÄRARE & SPRÅK

INSPIRERA BARN OCH UNGA
– UTBILDA DIG TILL LÄRARE!

Vill du få möjlighet att utöva ett av samhällets viktigaste yrken? Är du redo att
inspirera och skapa engagemang? Vill du arbeta med barn och ungas utveckling?
Skolan är grunden för hela vårt samhälle därför är läraryrket så betydelsefullt.
VILL DU BLI LÄRARE? Vem inspirerar dig och ger dig modet att tänka nytt? Oavsett vem det är så är det
någon som får dig att lyssna och v ilja
veta mer. Sådana personer behövs i
skolan. Vi behöver fler lärare som ger
andra nya p erspektiv, som peppar
och lyssnar. Som kan få andra att samarbeta. Som är ifrågasättande och
förstående. Är det du?

PÅ HÖGSKOLAN VÄST KAN DU
LÄSA till förskollärare, grundlärare och ämneslärare med olika inriktningar och ämneskombinationer. Det
finns även möjligheter att komplettera en annan yrkesbakgrund med en
lärarutbildning i yrkeslärarprogrammet. Behovet av behöriga lärare är
stort. Med en lärarutbildning från
Högskolan Väst har du stora möjligheter att välja var du vill arbeta efter examen.
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YRKESLÄRAR
PROGRAMMET,
90 HP
Detta är programmet för dig
som har gedigen kunskap inom
ett yrke eller yrkesområde och
en vilja att lära ut detta yrke till
unga människor och vuxna.

KOMPLETTERANDE
PEDAGOGISK
UTBILDNING
- KPU, 90 HP

KPU är en utbildning som
vänder sig till dig som redan har
högskoleutbildning i skolämnen
men saknar lärarbehörighet.

VÅRA PROGRAM
FÖRSKOLLÄRAR
PROGRAMMET, 210 HP

Vill du utmana barns tänkande och få m
 öjlighet
att utöva ett av samhällets viktigaste yrken? Som förskollärare har du ett fritt och
aktivt yrke där du arbetar med att på många olika sätt stödja barns lärande och sociala
och individuella utveckling under de första och
viktiga åren.

GRUNDLÄRARPROGRAMMET,
GRUNDSKOLANS ÅK 4-6 ARBETSINTEGRERAD, 240 HP

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET,
GRUNDSKOLANS ÅK 7-9 SVENSKA, SVENSKA SOM ANDRA
SPRÅK OCH ENGELSKA, 270 HP

En betydelsefull del i lärarrollen, förutom
att undervisa, är att kunna stödja och skapa
engagemang hos alla elever. Programmet är inriktad mot undervisning i grundskolans årskurs
7-9 med svenska, svenska som andraspråk och
engelska som ämneskombination.

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET
- GYMNASIESKOLAN, SVENSKA
SOM ANDRASPRÅK, 300 HP*

En betydelsefull del i lärarrollen, förutom att
undervisa, är att kunna stödja och skapa engagemang hos alla elever. Väljer du denna utbildning är svenska som andraspråk ditt ingångsämne, sedan väljer du själv ytterligare ett
ämne. Yrket förutsätter ett stort intresse för
dina ämnen och en vilja att arbeta med unga
människor och vuxna.

GRUNDLÄRARPROGRAMMET,
FÖRSKOLEKLASS OCH
GRUNDSKOLANS ÅK 1-3,
240 HP

Som grundlärare i fritidshem har du ett v iktigt
uppdrag att stimulera barns utveckling och
lärande, samt erbjuda dem en m
 eningsfull
fritid. Efter genomförd utbildning är du b ehörig
att undervisa i fritidshem och i Idrott och h älsa
i årskurs F-6. Högskolan Väst erbjuder en
arbetsintegrerad (AIL) lärarutbildning som ges
på 100 %.

Vill du fånga elevers nyfikenhet och utmana d eras tänkande? Som grundlärare med
inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 lägger du en viktig grund för
lärandet för skolans yngsta elever.

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET,
GRUNDSKOLANS ÅK 7-9 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
OCH ENGELSKA, 240 HP

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET,
GRUNDSKOLANS ÅK 7-9 SVENSKA OCH SAMHÄLLS
KUNSKAP, 270 HP

En betydelsefull del i lärarrollen, förutom att
undervisa, är att kunna stödja och skapa engagemang hos alla elever. Programmet är inriktad mot undervisning i grundskolans årskurs
7-9 med svenska som andraspråk och engelska
som ämneskombination.

En betydelsefull del i lärarrollen, förutom
att undervisa, är att kunna stödja och skapa
engagemang hos alla elever. Programmet är inriktad mot undervisning i grundskolans årskurs
7-9 med svenska och samhällskunskap som
ämneskombination.

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET,
GYMNASIESKOLAN,
SAMHÄLLSKUNSKAP, 300 HP*

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET,
GYMNASIESKOLAN, ENGELSKA,
300 HP*

En betydelsefull del i lärarrollen, förutom
att undervisa, är att kunna stödja och skapa
engagemang hos alla elever. Väljer du denna utbildning är samhällskunskap ditt ingångsämne,
sedan väljer du själv ytterligare ett ämne. Y
 rket
förutsätter ett stort intresse för dina ämnen
och en vilja att arbeta med unga människor
och vuxna.

En betydelsefull del i lärarrollen, förutom
att undervisa, är att kunna stödja och skapa e ngagemang hos alla elever. Väljer du denna utbildning är engelska ditt ingångsämne,
sedan väljer du själv ytterligare ett ämne. Y
 rket
förutsätter ett stort intresse för dina ämnen
och en vilja att arbeta med unga människor
och vuxna.

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET
- GYMNASIESKOLAN, SVENSKA,
300 HP*
En betydelsefull del i lärarrollen, förutom
att undervisa, är att kunna stödja och skapa
engagemang hos alla elever. Väljer du denna
utbildning är svenska ditt ingångsämne, sedan väljer du själv ytterligare ett ämne. Y
 rket
förutsätter ett stort intresse för dina ämnen
och en vilja att arbeta med unga människor
och vuxna.

* Vissa av ämneslärarutbildningens program med inriktning mot gymnasiet kan bli 330 hp beroende på val av andraämne.
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LÄRARE & SPRÅK

Högskolan Väst erbjuder en arbetsintegrerad (AIL) lärarutbildning 4-6 som innebär att
du under 5,5 år kan studera och arbeta samtidigt. Utbildningen är upplagd med fasta d agar
på Campus (Högskolan Väst) och har fl exibla
arbetsformer som nätbaserade möten och
föreläsningar. Studietakten är ca 70 procent.

GRUNDLÄRARPROGRAMMET,
FRITIDSHEM - IDROTT OCH HÄLSA
- ARBETSINTEGRERAD, 240 HP

VÅRA PROGRAM
INTERNATIONELLA
PROGRAMMET FÖR POLITIK
OCH EKONOMI - IPPE, 180 HP

Utbildningen ger dig genom ämnesstudier i
statsvetenskap, ekonomi och omvärldsanalys
erfarenhet att arbeta med t.ex. utredning,
samverkan och rådgivning inom internationella organisationer, offentliga myndigheter och
gränsöverskridande näringsliv, både i Sverige
och utomlands.

MÄNNISKA & SAMHÄLLE

PERSONALVETARPROGRAMMET, ARBETS- OCH
ORGANISATIONSPSYKOLOGI,
180 HP

JOBBA MED MÄNNISKA OCH
KOMPETENS I FOKUS!
Är du intresserad av rekrytering och kompetensförsörjning?
Vill du vara nyckelperson i mötet mellan människa och
organisation? Vill du möta människor på djupet och jobba med
förebyggande hälsoarbete?
PÅ HÖGSKOLAN VÄST kan du läsa till
personalvetare med två olika inriktningar. Du
kan också läsa till socionom- under båda dessa
utbildningar kan du praktisera genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och s kaffa
viktig arbetslivserfarenhet. Här finns också
Internationella programmet för politik och ekonomi (IPPE) som ges helt på engelska. Även i detta
VARFÖR INTE LÄSA EN KURS?
Vi har ett brett utbud av fristående kurser inom
pedagogik, psykologi, sociologi, engelska,
svenska som andra språk, socialt arbete och utbildningsvetenskap.

program finns möjlighet till praktik både i Sverige
och utomlands.
ARBETSMARKNADEN ÄR GOD och
kompetenser från detta område efterfrågas i
många olika sammanhang, såväl privata som
offentliga.

Vi har också kurspaket om 90 högskolepoäng i
psykologi, sociologi och pedagogik.
Här kan du själv skräddarsy din egen u tbildning
med hjälp av en studie- och karriärvägledare för
att uppnå den examen du vill.
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Utbildningen till personalvetare med fokus
på arbets- och organisationspsykologi ger
bred kompetens inom strategiska personal- och arbetslivsfrågor - såsom rekrytering,
kompetensutveckling, karriärutveckling och
personalekonomi. Du får kunskap om psykologiska teorier och hur dessa tillämpas i arbetslivet.

PERSONALVETARPROGRAMMET,
ARBETSLIV OCH HÄLSA, 180 HP

Utbildningen till personalvetare med fokus på
arbetsliv och hälsa ger bred kompetens inom
strategiska personal- och arbetslivsfrågor såsom kompetensutveckling, kompetensförsörjning, karriärutveckling och personal
ekonomi. Under utbildningen får du pedagogik
som verktyg för att arbeta hälsofrämjande med
fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

SOCIONOMPROGRAM MED
SOCIALPEDAGOGISK PROFIL,
210 HP

Är du intresserad av att arbeta med människor i
olika utsatta livssituationer? Genom detta program får du en akademisk yrkesutbildning i socialt arbete, utvecklar professionell skicklighet
och kommunikativ förmåga genom ett delaktighetsfrämjande förhållningssätt för att bistå
människor vars livssituationer utmärks av exempelvis fattigdom, våld i nära relationer, missbruk
och/eller psykisk ohälsa.

VÅRA PROGRAM
SJUKSKÖTERSKE
PROGRAMMET, 180 HP

Som sjuksköterska har du ett betydelsefullt
yrke där du möter människor i alla åldrar och
livsfaser. Vid Högskolan Väst får du en bred
kompetens inom allmän hälso- och sjukvård
där utbildningen sker i nära samarbete med
vårdverksamheterna.

PROGRAMMET FÖR
SOCIALPSYKIATRISK VÅRD,
180 HP

Tycker du om att jobba nära människor? Utbildningar inom
hälsa och vård passar dig som på olika sätt vill arbeta med
människors hälsa och ohälsa och verkligen göra skillnad.
PÅ SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET får
du en bred kompetens inom allmän hälso- och
sjukvård där utbildningen sker i nära samarbete med olika verksamheter inom regional och
kommunal hälso- och sjukvård. Du kan också välja att läsa Programmet för socialpsykiatrisk vård, 180 hp, där fokus ligger på psykisk
hälsa och ohälsa. Högskolan Väst är det enda

KLINISKT LÄRANDE CENTRUM (KLC)
På Högskolan Väst tränas kliniska f ärdigheter
för blivande sjuksköterskor och specialist
sjuksköterskor i en v erklighetstrogen vårdmiljö i Kliniskt lärande centrum (KLC). KLC är ett

lärosätet i Sverige där du kan läsa till en kandidatexamen inom socialpsykiatrisk vård.
DU SOM VÄLJER att studera inom området
Hälsa & vård får en viktig och mycket attraktiv
kompetens på arbetsmarknaden. För dig som
vill fortsätta dina studier erbjuder vi även en rad
olika specialistutbildningar.

s pecialutrustat centrum där studenterna lär sig att
möta och kommunicera med patienter och deras
närstående i olika vårdsituationer och med hjälp av
simulering.
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HÄLSA & VÅRD

SIKTA PÅ ETT JOBB SOM
GÖR SKILLNAD!

Programmets huvudområde vårdvetenskap med fokus på psykisk hälsa och ohälsa,
tillsammans med kurser inom socialt arbete
och k riminologi förbereder dig för att möta
människor med psykisk problematik t.ex.
psykiatrisk sjukdom, missbruk och kriminalitet.

ANTA FRAMTIDENS UTMANINGAR –
JOBBA INOM TEKNIKBRANSCHEN!

TEKNIK

Är projektledning, kvalitet
och hållbar utveckling
din grej? Brinner du för
energieffektiva logistik
lösningar? Vill du delta i
samhällsbyggandet från
idé till byggstart?
HÖGSKOLAN VÄST ERBJUDER
ett flertal utbildningar inom området
Teknik, både tvååriga och treåriga program. Saknar du särskild behörighet
för ingenjörsstudier finns vårt tekniska basår. Känner du efter examen att
du vill fortsätta dina studier har vi flera
program på avancerad nivå som ger dig
spetskompetens.
SAMHÄLLET STÅR INFÖR en rad
utmaningar bland annat när det kommer till digitalisering, energiförsörjning och produktutveckling. Behovet av
högskoleutbildad personal inom området teknik är därför, och kommer i framtiden vara, mycket stort. Väljer du att
studera inom detta område kommer du
ha stora m
 öjligheter att välja var du vill
jobba efter examen.

PRODUKTIONSTEKNISKT CENTRUM (PTC)
PTC är en del av Högskolan Väst och drivs i s amarbete med
Innovatum och tillverkningsindustrin. Ett labb i världsklass
med en modern och avancerad utrustning som s tudenter på
teknikprogrammen får tillgång till. Här finns också vår forskningsmiljö Produktionsteknik Väst (PTV)
med ett stort antal forskare som arbetar
med utveckling av produktionsprocesser i tillverkningsindustrin. Forskningen inriktas på t ermisk sprutning, svetsning och
skärande bearbetning.
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VÅRA PROGRAM
DATAINGENJÖR,
P ROGRAMMERING OCH
NÄTVERKSTEKNIK, 180 HP

Dataingenjörer behövs överallt. Utveckling av
IT-system sker i alla typer av organisationer,
inom dataföretag, sjukvården, handeln och internetbolag som exempelvis Spotify och Google. Efter utbildningen har du de kunskaper inom
programmering, systemutveckling, nätverksteknik och cyber-security som efterfrågas på
en het arbetsmarknad.

HÖGSKOLETEKNIKER,
ELKRAFT, 120 HP

El- och energisektorn är en nyskapande
bransch där du kan göra skillnad på riktigt. Du
kan vara med och lägga grunden för ett hållbart
samhälle genom planering och drift av smarta
elnät med ökande andel förnybara energikällor.
Som elkraftstekniker från Högskolan Väst är du
mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Du har
dessutom möjlighet till kontakter i branschen
redan innan examen.

Vill du ha ett omväxlande arbete både utomhus
och inomhus? Vill du jobba med avancerade instrument som drönare och tekniker som VR och
AR? Det är stor brist på utbildade lantmäteriingenjörer och du blir eftertraktad på arbetsmarknaden.

ELEKTROINGENJÖR,
FORDON, 180 HP

El- och energisektorn är en nyskapande
bransch där du kan göra skillnad på riktigt. Du
kan vara med och lägga grunden för ett h ållbart
samhälle genom utveckling av smarta e lnät
med energieffektivisering och ökande andel förnybara energikällor. Som elkraftsingenjör från Högskolan Väst är du mycket attraktiv
på a rbetsmarknaden. Du har dessutom möjlighet till närmare ett års branscherfarenhet redan vid examen.

Fordonsindustrin står inför ett systemskifte
där ditt bidrag kommer att göra stor skillnad.
Genom utveckling av eldrivna bilar, lastbilar,
bussar och andra fordon kommer du vara med
och lägga grunden för en framtida hållbar fordonssektor. Som Elektroingenjör Fordon från
Högskolan Väst kommer du bli mycket attraktiv
på arbetsmarknaden.

INDUSTRIELL EKONOMI,
180 HP

LANTMÄTARPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD OCH
SAMHÄLLSPLANERING, 180 HP

Vill du driva samhället framåt? Vill du leda och
utveckla människor och organisationer som
jobbar med teknik?
Idag efterfrågas ingenjörer med kompetens
inom både teknik och ekonomi som kan driva
olika typer av utvecklingsprojekt.

MASKININGENJÖR,
180 HP

ÄVEN
A NS
Å
P DIST

Maskiningenjören har en central roll i hela kedjan från idégenerering, konstruktion, prototyp
utveckling till test och produktion. Ofta arbetar
maskiningenjören inom olika projekt, som specialist eller projektledare på en global marknad.
Dagens produktframtagning är ett högteknologiskt och digitaliserat arbetsområde inom industrin, men också inom handel och transportsektorn. Kunskaper i ekonomi är viktiga liksom
en förmåga att organisera arbetet.

TEKNISKT BASÅR,
40 VECKOR

Det tekniska basåret riktar sig till dig som
saknar särskild behörighet för ingenjörs
studier men även till dig som vill repetera eller
komplettera din gymnasieutbildning.

ÄVEN
A NS
PÅ DIST
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Vill du delta i samhällsbyggande och
s amhällsplanering från idé till byggstart? Är
du intresserad av att kombinera juridik, teknik
och ekonomi? Lantmätarprogrammet är
utbildningen för dig som vill ha en nyckelroll i
ett hållbart samhällsbyggande. Din framtida
arbetsmarknad är mycket god.

NÄTVERKSTEKNIK MED ITSÄKERHET, 120 HP

Vi är idag mer beroende av internetbaserade
tjänster och säker datakommunikation än
någonsin. Därför finns ett stort behov av hög
kompetens inom internetteknik och IT-säkerhet. Utbildningen ger dig även ett tiotal akademicertifikat från Cisco.

TEKNIK

LANTMÄTERIINGENJÖR,
180 HP

ELEKTROINGENJÖR,
ELKRAFT, 180 HP

VÅRA PROGRAM
MÄNNISKA & SAMHÄLLE

EKONOMI & LEDARSKAP
l

Ekonomprogrammet..........................................................................180 hp
Mäklarekonomprogrammet - Fastighet och finans....... 180 hp

MEDIA & IT
l
l
l
l

3D-animation och visualisering..................................................180 hp
Digitala medier...................................................................................... 180 hp
Systemutveckling - IT och samhälle........................................180 hp
Webmaster (distans)..........................................................................120 hp

l Internationella programmet
för politik och ekonomi (IPPE)............................................................180 hp
l Personalvetarprogrammet
- Arbetsliv och hälsa........................................................................180 hp
- Arbets- och organisationspsykologi....................................180 hp
l Socionomprogram med socialpedagogisk profil............210 hp

HÄLSA & VÅRD
l

LÄRARE & SPRÅK
l
l

l
l
l

l

l

Förskollärarprogrammet.................................................................210 hp
Grundlärarprogrammet:
- Fritidshem- Idrott och hälsa - arbetsintegrerad.............240 hp
- Förskoleklass och grundskolans åk 1-3...............................240 hp
-Grundskolans åk 4-6 - arbetsintegrerad............................240 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)....................90 hp
Yrkeslärarprogrammet........................................................................90 hp
Ämneslärarprogrammet G
 rundskolans åk 7-9:
- Svenska som andraspråk och engelska........................... 240 hp
- Svenska och samhällskunskap.............................................. 270 hp
- Svenska, svenska som andraspråk och engelska...........270 hp
Ämneslärarprogrammet Gymnasieskolan:
- Engelska..............................................................................................300 hp
- Samhällskunskap...........................................................................300 hp
- Svenska...............................................................................................300 hp
- Svenska som andraspråk............................................................300 hp

Programmet för socialpsykiatrisk vård..................................180 hp
Sjuksköterskeprogrammet.............................................................180hp

TEKNIK
l Dataingenjör – programmering
och nätverksteknik....................................................................................180 hp
l Elektroingenjör, elkraft.....................................................................180 hp
l Elektroingenjör, fordon.....................................................................180 hp
l Högskoletekniker, elkraft...............................................................120 hp
l Industriell ekonomi ........................................................................... 180 hp
l Lantmätarprogrammet - Samhällsbyggnad
och samhällsplanering............................................................................180 hp
l Lantmäteriingenjör.............................................................................180 hp
l Maskiningenjör (även på distans)...............................................180 hp
l Nätverksteknik med IT-säkerhet............................................... 120 hp
l Tekniskt basår (förutbildning, även på distans)...........40 veckor

Vi har även ett stort utbud av kurser. Hela kursutbudet för läsåret 21/22 hittar du på hv.se.
Vi erbjuder även program på avancerad nivå.
När magasinet trycks är inte alla beslut fattade, vilket innebär att vissa förändringar kan ske när det gäller våra program.

HV.SE

FÖR AKTUELL INFORMATION

Producerat av Kommunikationsavdelningen och internationella relationer, Högskolan Väst, november 2020.
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