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Förutbildning
Tekniskt basår, 60 fup

Ekonomi 
Analytical Finance, 180 hp

Ekonomprogrammet, 180 hp

International Business Management, 180 hp

Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 hp

Statsvetarprogrammet, 180 hp

Hälsa 
Beteendevetenskapliga programmet, 180/210 hp

Folkhälsovetenskapliga programmet – livsstil och 
social hållbar utveckling, 180 hp

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Socionomprogrammet, 210 hp

Design och kommunikation 
Interaktionsdesign - informationsdesign, 180 hp

Rumslig gestaltning - informationsdesign, 180 hp

Textdesign - informationsdesign, 180 hp

Språk- och kommunikationsprogrammet, 180 hp

Konstnärlig utbildning
Kammarmusikprogrammet, 180 hp

Teknik
Civilingenjör i energisystem, 300 hp

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp

Civilingenjör i produktion och produktdesign, 300 hp

Civilingenjör i robotik, 300 hp

Civilingenjör i tillförlitliga flyg- och rymdsystem, 300 hp

Högskoleingenjör i byggnadsteknik, 180 hp

Högskoleingenjör i energiteknik, 180 hp

Högskoleingenjör i produktion och produktdesign, 180 hp

Högskoleingenjör i nätverksteknik, 180 hp

Datavetenskapliga programmet, 180 hp

Datornätverk och datakommunikation, 120 hp

Innovationsprogrammet, 180 hp

Kandidatprogrammet i teknisk matematik, 180 hp

Kandidatprogrammet i tillämpad AI, 180 hp

Lärarutbildning
Förskollärarprogrammet, 210 hp

Grundlärarprogrammet förskoleklass  
och grundskola 1–3, 240 hp

Grundlärarprogrammet förskoleklass  
och grundskola 1–3, arbetsintegrerat, 240 hp

Grundlärarprogrammet grundskola 4–6, 240 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning inriktning 
Grundlärare 4-6, 75 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning 
årskurs 7-9, 90 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning 
gymnasieskolan, 90 hp

Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 
svenska/engelska, 300 hp 

Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 
svenska/svenska som andraspråk, 300 hp

Avancerad nivå

Grundnivå

Ekonomi 
Magister i företagsekonomi, 60 hp

Magister i internationell marknadsföring, 60 hp

Master i Financial Engineering, 120 hp

Hälsa 
Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Specialistsjuksköterskeutbildning, inriktning 
anestesisjukvård, 60 hp

Specialistsjuksköterskeutbildning, inriktning 
intensivvård, 60 hp

Specialistsjuksköterskeutbildning, inriktning 
psykiatrisk vård, 60 hp

Specialistsjuksköterskeutbildning, inriktning 
akutsjukvård, 60 hp

Specialistsjuksköterskeutbildning, inriktning 
hälso- och sjukvård i hemmet, 60 hp

Teknik 
Master i hållbara energisystem, 120 hp

Master i hälso och välfärdsteknik, 120 hp

Master i innovation och design, 120 hp

Master i intelligenta inbyggda system, 120 hp

Master  i miljöteknik för hållbar utveckling, 120 hp

Master i produkt- och processutveckling, 120 hp

Master i programvaruteknik, 120 hp

Master i teknisk matematik, 120 hp

Lärarutbildning
Master i didaktik, 120 hp

Speciallärarprogrammet matematikutveckling, 90 hp

Speciallärarprogrammet språk-, skriv- och 
läsutveckling, 90 hp

Speciallärarprogrammet utvecklingsstörning, 90 hp

Specialpedagogprogrammet, 90 hp

Saknar du behörighet?

Med tekniskt basår får du  
behörighet och platsgaranti  
till våra ingenjörsprogram.

mdu.se/utbildning

Bli behörig lärare på 1-1 1/2 år

Har du högskolepoäng eller examen 
i något skolämne? Med den korta 
distansutbildningen kompletterande 
pedagogisk utbildning blir du behörig 
att undervisa på mellanstadiet,  
högstadiet eller gymnasiet.



Du bestämmer 
vem du ska bli
Vi ger dig kunskap, verktyg och möjligheter att skapa din 
framtid. Våra utbildningar är framtagna tillsammans med 
näringsliv och offentlig sektor, på stark forskning som grund. 

Eskilstuna

En timme från Stockholm.  
Bostadsgaranti. Moderna  
utbildningslokaler och  
nybyggt campus i Eskilstuna. 

Västerås

mdu.se/utbildning


