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Välj ett universitet 
där allt är möjligt.



Ett universitet  
där allt är möjligt.
Linnéuniversitetet är ett ungt och nyfiket 
universitet. Vi vill visa dig att dina ambitioner 
växer i en kreativ akademisk miljö och skapar 
möjligheter som inte tidigare fanns. Hos oss 
finns förutsättningarna som tillsammans med 
ditt engagemang formar din och samhällets 
framtid. Vi erbjuder dig en attraktiv utbildning, 
forskning i framkant och tillgång till hela 
världen i ditt klassrum. Om du vill så kan du 
förverkliga dina framtidsdrömmar.

Som student formade Carl von Linné 
sin bildningsväg själv. Senare blev han en 
inspirerande lärare med intresse för både 
natur och samhälle. Han utvecklade nya 
undervisningsmetoder som var banbrytande 
för sin tid. Det systematiska kunskapssökandet 
utvecklades för samhällets bästa. Linné är en 
inspirationskälla för oss.

Kreativitet, nytänkande och innovation är 
nödvändiga för att bygga en hållbar framtid. 
Att kunna se möjligheter, använda sina 
kunskaper och utveckla nya idéer är ett 
steg på vägen till att göra skillnad. Vi vill 
att du utmanar dig själv. Det är inte alltid 
den enklaste vägen som är den bästa. Våga 
formulera dina egna mål och utveckla dem 
tillsammans med oss på Linnéuniversitetet!  
Du kan nå dit du vill och din kraft behövs  
för att möta samhällsutmaningarna.

32 000 studenter studerar vid 
Linnéuniversitetet och alla har sina egna mål 
med sina studier. Vårt mål är att ge dig de  
bästa förutsättningarna för att du ska nå dit  
du vill. Den akademiska kunskapen är basen 
för en bättre och rikare värld – du har en  
viktig roll för att göra den möjlig.

Välkommen till Linnéuniversitetet. Ett modernt, 
internationellt universitet i Småland.

Peter Aronsson
Rektor

På omslaget 
Alexander från programmet i 
nätverkssäkerhet.

Borde man inte samarbeta oftare 
för att lösa morgondagens problem?
Vi på Linnéuniversitetet tycker 
att det är konstigt att inte mer 
är möjligt idag. Som att arbeta 
tillsammans med sina framtida 
arbetsgivare redan under 
studietiden. Alexander studerade 
programmet nätverkssäkerhet vid 
Linnéuniversitetet och var med och 
startade föreningen Kodkollektivet. 
De genomförde bland annat ett 
hackathon med målet att komma på 
kreativa lösningar för framtidens 
skogsbruk. Var med och förändra 
världen på riktigt, välkommen till 
ett universitet där allt är möjligt.

Vill du veta mer om Alexander 
och hans studietid vid 
Linnéuniversitetet? Titta på filmen!
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Hur är det att 
plugga i Kalmar?

I Småland har vi lärt oss att man kan nå vart som 
helst om man bara är envis. Att man får använda 
de resurser som finns och att alltid tro att allt 
är möjligt. Ja, att ingenting är omöjligt om man 
bara vågar och vill. Linnéuniversitetet finns i två 
städer, Kalmar och Växjö. 

Både Kalmar och Växjö erbjuder ett aktivt 
studentliv. Börjar du din resa i Småland ligger hela 
världen för dina fötter. Du kommer att få vänner 
för livet. Du kommer att få nya perspektiv och 
kunskaper som du kommer att ha nytta av hela livet. 
Småland och Linnéuniversitetet är en bra början.

Resan börjar  
i Småland

”Studentlivet är väldigt aktivt, så mitt tips är att 
engagera dig i din studentförening för de brukar hitta 
på en massa kul aktiviteter. Det finns också flera 
mysiga fik och restauranger och så är Kalmar en 
riktigt bra cykelstad!”

Viviann, tidigare student på medieentreprenörprogrammet.

 ”I Kalmar får man en intim känsla, både med den 
lilla stadskärnan och inom studentlivet. Bra utbud 
av uteliv och havet är bokstavligen ett stenkast bort. 
Stannar man kvar över sommaren som student finns 
det fortfarande mycket att göra.”

Robin, student inom datavetenskap.
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Kalmar

Växjö

”Det är kul och känns motiverande att plugga i 
Växjö. Jag får så mycket ny kunskap hela tiden. Allt 
är lätt att hitta och samlat på ett ställe på campus. Jag 
tycker verkligen om Universitetsbiblioteket!” 

Julie, student på sjuksköterskeprogrammet.

”Det är väldigt roligt att studera i Växjö! Man lär 
känna så mycket genuint fina människor. Den största 
studentföreningen för ekonomistudenter finns dessutom 
i Växjö och de har verkligen ordnat så mycket kul 
aktiviteter för oss nya studenter. Det är en utmaning 
med universitetstudier så klart, men mest roligt!”

Jacob, student på nationalekonomiprogrammet.

Hur är det att 
plugga i Växjö?
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Närheten till kusten och havet sätter sin prägel på livet i Kalmar. 
Det är inte alla städer som kan skryta med att ha badplaster 
mitt i centrum. Oavsett om du vill bada, plugga, shoppa eller 
träna finns allting inom tio minuters cykelavstånd. När solen 
lyser, vilket den ofta gör i Kalmar, fylls området vid kalmar 
slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Området 
runt slottet, längs med Kalmarsund, är även perfekt för 
löpning eller varför inte promenader med dejten.

Universitetet är samlat i stadskärnan och just nu bygger vi det helt 
nya universitetsområdet universitetskajen, precis intill havet. Det 
är även i centrum som de flesta studenter bor. Bostad, tänker du, 
det brukar ju vara ett bekymmer. Inte i Kalmar. Den kommunala 
bostads förmedlingen Kalmarhem har nämligen bostadsgaranti. 
Bostadsgarantin innebär att du inom två månader har rätt till 
ett studentboende. Studentkåren erbjuder också hjälp med att 
hitta bostad. Bra va? Har du tur kanske du får havsutsikt.

Kalmar
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Växjös grej är vårt campus. Visst, det finns bra restauranger, 
ett vinnande hockeylag, en stor sjö mitt i stan, det är en grön 
stad och det finns stora klädeskedjor som i flera andra städer. 
Men det är vårt campus som gör oss unika.

Ungefär femton minuter med cykel från centrum så 
kommer du till Linnéuniversitetets campus. Det kan bäst 
beskrivas som ett eget litet samhälle – ett samhälle där olika 
åldrar och bakgrunder möts och utvecklas av varandra. Det är 

på campus som många av våra studenter bor. Det är här  
du hämtar kunskap som gör att du får drömjobbet och det  
är här du skapar vänskapsband som varar resten av livet. 
Plugga, skriv uppsats, möts, luncha, festa, forska, ha kul, 
hångla, bli kär, gör slut, få en ny bästis. Allt händer på campus 
– här startar drömmen om framtiden och här skapas minnen 
för livet.

Växjö
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Missa inte att följa oss och prata med oss på sociala 
medier. Vi finns bland annat på Facebook, Instagram, 
Twitter och Youtube. Här får du ta del av vad som 
händer inom utbildning, studentliv och forskning.

”När jag väl kom ut på praktiken så fick jag den här 
’Aha-känslan’, det är nog det som varit det roligaste. Jag 
har utvecklats så otroligt mycket under fem månader! 
Det började med att jag kom in på företaget och satt 
i ett hörn till att jag nu jobbar där och projektleder 
egna projekt – en jättekonstig men häftig känsla.” 

Martina, student på systemvetarprogrammet.

”Mitt mål med att läsa programmet var att få en 
inblick i säkerhetsfrågorna, från en programmerares 
perspektiv, och det har jag verkligen fått. Nu när 
jag har tagit min examen känner jag att detta 
är precis vad jag vill syssla med – att jobba med 
nätverkssäkerhet. Jag planerar att fortsätta läsa en 
masterutbildning inom samma område, för att få 
ännu mer expertkompetens i ämnet.”

Alexander, tidigare student på programmet 
nätverkssäkerhet.

Parisa Amiri
Borde inte fler ha koll på Småland?
2016 var en av svenskarnas vanligaste googlingar ”Hur stort 
är Småland?”. Nu har det gått ett par år sedan siffrorna 
kom ut, därför gav Linnéuniversitetet Parisa Amiri i 
uppdrag att ge sig ut på stan för att se hur det egentligen 
låg till. I fyra avsnitt undersöker hon om det ihärdiga 
googlandet fyllt på svenskarnas smålandskunskaper. 
 
Se filmerna här: Lnu.se/utbildning/studera-i-smaland/

Youtube @LinnéuniversitetetInstagram @linneuniversitetet Facebook @Linnéuniversitetet Snapchat @lnustudent Twitter @linneuni

Möt oss  
i sociala 
medier
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”Om fem år tror jag att jag har börjat min karriär inom 
arbetslivet. Mitt drömjobb är att jobba på till exempel 
en ambassad eller konsulat. Det tror jag hade varit 
spännande! Jag valde programmet Integrations- och 
mångfaldsstudier för att jag tyckte att utbildningen 
verkade intressant, men också för att jag anser att 
integration är en stor utmaning idag och framöver.”

Hossin, student på programmet integrations- och 
mångfaldsstudier.

”Jag valde att läsa till byggnadsingenjör eftersom jag ville bli en del av samhällsbyggandet.  
Det är roligt att lära sig rita och designa med hjälp av olika program och att få lära mig 
mer om alltifrån planering till förvaltning. Det är också kul att jag får lära mig mer om 
att bevara det gamla och samtidigt utveckla ett hållbart byggande”

Ibrahim, tidigare student på högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik.

Är du elitidrottare och vill börja studera? Genom att 
studera hos oss ges du möjligheten att kombinera din 
elitsatsning med studier. En som satsar på en dubbel 
karriär är Fanny Roos. Hon tävlar i kulstötning och 
diskuskastning på elitnivå samtidigt som hon läser 
fristående kurser i ekonomi.

Fanny, student inom ekonomi.
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Emma Krig och Maria Sahlström är studievägledare på 
Linnéuniversitetet. De träffar många studenter som ofta ser 
valet av utbildning som ett stort beslut att ta. 

– Genom att prata med en studievägledare innan du 
bestämmer dig blir valet så välgrundat som möjligt. Är 
du väldigt osäker på ditt studieval så kan du alltid testa 
på att plugga en fristående kurs för att känna på ämnet 
och den akademiska världen. En kortare kurs eller en kurs 
på distans kan gå att kombinera med jobb, så att du inte 
behöver flytta eller söka studiemedel, säger Emma. 

Det finns olika sätt att ta reda på vad du vill läsa. Ett 
sätt är att fundera närmare på vad du är nyfiken på och 
intresserad av. Att försöka titta på hur arbetsmarknaden ser 
ut kan vara ett annat sätt att välja studieinriktning. 

– Det finns ungefär 8000 olika yrken idag och många 
nya jobb växer fram. Ett tips är att ta kontakt med personer 
som har jobb som du tycker är intressanta. Då kan du ta 
reda på hur en arbetsdag ser ut och vilken utbildning som 
krävs för att få jobb där, säger Maria.

Misströsta inte om du saknar en fullständig gymnasieut-
bildning eller om du påbörjar en utbildning och upplever att 

det blev fel. Det går att ändra utbildning och det är inte alltid 
ett krav att du ska ha en fullständig gymnasieutbildning för 
behörighet till universitetet. Var inte rädd för att kontakta 
våra studievägledare. Det finns inga konstiga frågor när det 
gäller studier. Vill du veta mer om ett särskilt program är du 
också välkommen att höra av dig till de kontaktpersoner som 
finns angivna vid respektive program.

Mer information och kontaktuppgifter finns på Lnu.se.

”Det kan var ett stort steg att börja studera. Därför 
finns vi studievägledare till för att få dig att utforska, 
identifiera och formulera planer och mål som handlar 
om utbildning, arbete, karriär och framtid.”

Studievägledning

Tips från Emma och Maria: 

• Titta vilka söktider som gäller. 15 oktober och 15 april 
är bra att lägga på minnet. 

• Tänk på behörigheten. Kontrollera så att du har det 
som krävs för att kunna söka. Dubbelkolla med oss 
studievägledare om du är osäker.

• Prioritera din söklista. Du kan inte komma in på 
två program.

LINNÉUNIVERSITETET Studievägledning
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Mathilda Karlsson arbetar som mentorskoordinator på 
Linnéuniversitetet. Förutom att själv arbeta som mentor 
rekryterar hon också nya mentorer, följer upp arbetet 
mellan mentor och student och håller i utbildningar  
för mentorerna.

Som mentor arbetar man tillsammans med studenten 
för att lägga upp en struktur, planering och schema som 
underlättar för studenten i dennes studier. Mathilda 
arbetade själv som mentor under sin studietid vid 
Linnéuniversitetet.

– Det är väldigt roligt att arbeta tillsammans med 
studenten för att nå ett så bra arbetssätt som möjligt. I och 
med att jag själv har en synnedsättning och har behövt stöd 
i vissa situationer kändes det självklart att stödja och hjälpa 
någon annan, säger hon. 

Arbetet för en mentor ser väldigt olika ut beroende på 
vad det är för kurs studenten läser. 

– Mentorn och studenten brukar träffas en gång i 
veckan för att se över den aktuella kursens uppgifter och 
lägga upp en fungerande struktur för arbetet. De diskuterar 
fram ett tillvägagångssätt och skriver ett schema över vad 
som behöver göras och vad studenten behöver tänka på. 
De kan behöva planera för både händelser på och utanför 
universitetet för att få en bra och fungerande studiesituation. 
Hur arbetet ser ut bestäms helt av hur studentens behov ser ut 
och hur hen själv vill ha det, säger Mathilda.

Mathildas tips till andra mentorer är att tänka och arbeta 
med ett stort mått fantasi.

– Tänk kreativt när ni arbetar. Om det skulle låsa sig, 
diskutera med din student. Utgå alltid från ert samarbete 
och era gemensamma diskussioner för att nå en så bra 
studiestruktur som möjligt.

Om du vill bli mentor hittar du mer information på Lnu.se.

Studera med funktionsnedsättning

Studenter med funktionsnedsättning kan få stöd för 
att kunna studera på lika villkor som andra studenter. 
Vid Linnéuniversitetet finns det flera samordnare som 
du kan diskutera dina behov med. Mer information 
och kontaktuppgifter finns på Lnu.se/funksam

Det här kan du få hjälp med:
• Anpassad/alternativ examination 
• Anteckningshjälp 
• Mentor 
• Talböcker, stor stil och punktskrift 
• Tolk 
• Tillgängliga lokaler

”Vi är alla unika och olika – och lever 
med olika förutsättningar.

Studera på lika villkor

LINNÉUNIVERSITETET Studera på lika villkor
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Linnéuniversitetets Summer Academy är ett internationellt, 
interkulturellt och tvärvetenskapligt sommaruniversitet som 
är unikt i sitt slag i Sverige. Samtliga kurser ges på engelska  
och präglas av ett innovativt tänkande. En dag i veckan  
deltar du i tvärvetenskapliga föreläsningar och workshoppar. 
Träffarna är även bra tillfällen för att nätverka med det 
lokala näringslivet och studenter från hela världen. Det 
finns också ett stort utbud av sociala aktiviteter.

Läs mer om på Lnu.se/en/summeracademy.  
Sök senast 15 mars.

Exempel på kurser

• Art and Landscape 
Painting

• Biology
• English
• Entrepreneurship

• Environmental Technology
• Intercultural 

Communication
• Psychology 
• Sport Science

Här finns våra partneruniversitet
Albanien, Algeriet, Argentina, Armeninen, Australien, Azerbaijan, Bangladesh, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Colombia, Cypern, Danmark, 
Ecuador, Egypten, Estland, Etiopien, Filippinerna, Finland, Frankrike, Färöarna, Georgien, Grekland, Grönland, Guatemala, Hong Kong, Indien, 
Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Kenya, Kina, Kirgizistan, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Macau, Makedonien, 
Marocko, Mexico, Nederländerna, Nicaragua, Norge, Nya Zeeland, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Ruwanda, Ryssland, Schweiz, Singapore, 
Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Tadzjikistan, Taiwan, Tanzania, Thailand, Tjeckien, Tunisien, Turkiet, Tyskland, 
Uganda, Ukraina, Ungern, USA, Vietnam, Vitryssland, Zambia, Zimbabwe, Österrike

Våra studenter väljer ofta att läsa en eller flera terminer 
utomlands på något av våra 700 partneruniversitet runt om 
i världen. Vi tar också emot studenter och forskare från hela 
världen – här i Småland. Genom möten med andra människor 

och andra kulturer får våra studenter ett bredare perspektiv, ett 
nytt sätt att se. De får uppleva nya platser och nya vänner som 
för alltid kommer att vara en del av livet. Hela världen väntar 
på dig – och resan börjar här hos oss på Linnéuniversitetet.

Studera på 
vår Summer 
Academy!

”Jag gillar verkligen Linnaeus University Summer 
Academy. Det är ett kul sätt att skaffa sig nya vänner 
från hela världen samtidigt som man skaffar sig ny 
kunskap. Tack vare Linnéuniversitetet jobbar jag nu 
med något jag faktiskt är intresserad av.”

Dennis, tidigare student på media management och  
Summer Academy.

Världen – studera utomlands
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Ett utbildningsprogram är en sammanhållen utbildning 
som leder till en examen. Vissa program innehåller valbara 
kurser och då kan du välja att profilera dig efter intresse.

Utbildningsprogram ges ofta på heltid under dagtid, 
men det finns också program som till exempel ges på 
halvfart eller distans. Har du antagits till ett program är 
du oftast garanterad studieplats genom hela programmet 
förutsatt att du klarar de kurser som krävs för att fortsätta 
till nästa nivå.

Examen
Program på grundnivå leder till olika typer av examina.  
Till exempel en högskoleexamen (120 hp), en kandidat-
examen (180 hp) eller en yrkesexamen. Vissa yrkesutbild-
ningar leder till en examen på avancerad nivå. Med en 
examen på grundnivå har du möjlighet att söka vidare 
till utbildningar på avancerad nivå.

Anmälan
Anmälan till program görs på Antagning.se. Var noga 
med att titta efter sista anmälningsdatum på de program 
som du är intresserad av. Till höstterminen 2019 kan 
program ha sista anmälningsdag den 15 januari, 15 mars 
eller 15 april.

Spetsa din kompetens
Efter din grundutbildning kan du välja att läsa vidare på 
avancerad nivå. Då kan du specialisera dig och fördjupa 
dina kunskaper ytterligare. Kanske är det vägen till ditt 
drömjobb? Se hela utbudet på Lnu.se.

Välkommen in på Lnu.se
Förutom att du kan läsa mer om varje program hittar 
du även våra fristående kurser, information om boende, 
livet som student och vilka möjligheter du har till inter-
nationella utbyten under din studietid.

På Lnu.se hittar du också viktiga kontaktuppgifter.

Program på grundnivå 
hösten 2019
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En förberedande utbildning är ett smart sätt att bredda 
din behörighet eller fräscha upp dina kunskaper om de 
har några år på nacken. Många av våra förberedande 
utbildningar öppnar dörren till spännande program – och 
innebär ofta att du får platsgaranti.

Med en förberedande utbildning får du möjlighet att 
skaffa dig kunskaper du saknar, en bra studieteknik, inblick 
i studentlivet och du lär känna lärare och studenter. Det är 
också en möjlighet att känna på livet i Kalmar eller Växjö.

Efter en förberedande utbildning har du behörighet 
motsvarande gymnasiet och platsgaranti till flera av våra 
utbildningar, bland annat inom IT, matematik, naturvetenskap 
och teknik. Du är också behörig till vissa inriktningar inom 
lärarutbildningen. Behörigheten gäller om du uppfyller 
eventuella övriga behörighetskrav. Mer information om 
vilka program du har platsgaranti till efter att ha läst en 
naturvetenskaplig eller teknisk förberedande utbildning  
finns på Lnu.se.
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Naturvetenskapligt basår 60 fup

Vill du läsa naturvetenskap, matematik, IT eller teknik 
vid Linnéuniversitetet, men saknar behörighet? Basåret 
öppnar dörren till en mängd spännande utbildningar 
inom dessa områden!

Det naturvetenskapliga basåret är ett smart sätt att bredda 
din behörighet för fortsatta högskolestudier på universitetets 
utbildningsprogram, eller fräscha upp dina kunskaper om 
de har några år på nacken. Linnéuniversitetets baskurser ger 
dig behörighet motsvarande gymnasiet. Under höstterminen 
läser du Matematik 3c, Biologi 1 och Fysik 1 (fortsätter 
under vårterminen). Under vårterminen läser du Fysik 1 
(fortsättning från hösterminen), Kemi 1 samt väljer två 
till fyra av följande kurser: Biologi 2, Kemi 2, Fysik 2 och 
Matematik 4. Den inledande matematikkursen är mer 
omfattande än motsvarande kurs på gymnasiet för att 
underlätta för de som läst kurs 2a eller 2b på gymnasiet. 
Basårets kurser gör dig behörig till universitetsstudier på 
flera program inom IT, matematik, naturvetenskap och 
teknik, vissa inriktningar inom lärarutbildningen med mera 
(förutsatt att du uppfyller eventuell övrig behörighet). Mer 
information och vilka av våra program du får platsgaranti 
på hittar du på basårets hemsida på Lnu.se. Basåret låter dig 
inte bara läsa in kunskaper du saknar, det fungerar också som 
ett introduktionsår till kommande universitetsstudier. Du 
skaffar dig bra studieteknik, får en inblick i studentlivet, lär 
känna lärare och bekantar dig med en av våra studieorter. 
Om du vill läsa teknik istället för biologi söker du istället till  
Tekniskt/naturvetenskapligt basår.

Yrkesliv Väljer du att fortsätta studera efter basåret, ger en 
utbildning inom områdena ovan en bred grund som gör det 
möjligt att arbeta inom många olika branscher och yrken. 
Läs mer under respektive program.

Examen Basåret är en förberedande utbildning och leder inte 
till någon examen.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet samt Matematik B. 
Eller: Matematik 2a / 2b / 2c

KONTAKT: Kjell Edman, kjell.edman@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 

Tekniskt/naturvetenskapligt 
basår 60 fup

Vill du läsa teknik, IT, matematik eller naturvetenskap 
vid Linnéuniversitetet, men saknar behörighet? Basåret 
öppnar dörren till en mängd spännande utbildningar 
inom dessa områden!

Det tekniska/naturvetenskapliga basåret i Växjö är ett 
smart sätt att bredda din behörighet, eller fräscha upp dina 
kunskaper om de har några år på nacken. 

Basåret har två inriktningar:
• Teknik – med kurser i matematik, fysik, kemi och teknik
• Naturvetenskap – med kurser i matematik, fysik, kemi 

och biologi

Basårets kurser motsvarar gymnasiets kurser Matematik 
3c och 4, Fysik 1 och 2, Kemi 1 och 2, samt Biologi 
1 och 2. Kurserna i teknik förbereder dig för våra 
ingenjörsutbildningar. Den inledande matematikkursen är 
mer omfattande än motsvarande kurs på gymnasiet för att 
underlätta för dem som läst kurs 2a eller 2b på gymnasiet.

Basåret gör dig behörig till universitetsstudier på en mängd 
program inom områdena teknik, IT, matematik eller 
naturvetenskap, vissa inriktningar inom lärarutbildningen 
med mera (förutsatt att du uppfyller eventuell övrig 
behörighet). För de studenter som genomfört basåret med 
godkänt resultat finns ett antal garantiplatser på program 
inom dessa områden vid Linnéuniversitetet följande 
hösttermin.

Men basåret låter dig inte bara läsa in kunskaper du saknar. 
Det fungerar också som ett introduktionsår till kommande 
universitetsstudier. Du skaffar dig bra studieteknik, får en 
inblick i studentlivet, lär känna lärare och bekantar dig med 
Växjös campus.

Yrkesliv Väljer du att fortsätta studera efter basåret, ger en 
utbildning inom områdena ovan en bred grund som gör det 
möjligt att arbeta inom många olika branscher och yrken.

Examen Basåret är en förberedande utbildning och leder inte 
till någon examen.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet samt Matematik B eller 
Matematik 2a / 2b / 2c.

KONTAKT: Lars Gustafsson, lars.gustafsson@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

INRIKTNING: Naturvetenskap

INRIKTNING: Teknik
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Människa och teknik närmar sig varandra. Det går fort. Vi når och 
kommunicerar med varandra dygnet runt. Jorden runt. Vi når ut i 
universum. Vi är på väg dit. Längre ut, långt bort. 

I det stora och det lilla. I det ofattbara och det självklara. Bakom allt 
finns talen, uträkningarna, sannolikheterna. Och osannolikheterna.

Möjligheterna är oändliga men grunderna de samma. 
Matematik. System. Flervariabelsanalys, optimeringslära, komplexa 
programvarusystem. Metoder. Operativsystem, databaser, beräknings
modeller. Relativitetsteori. Kosmologi.

Vad är användarvänlighet? Hur fungerar en digital infrastruktur? 
Trådlös kommunikation? Grafisk visualisering? Vilka gränser måste 
övervinnas mellan människa och teknik? Hur ska gränssnitten fungera 
sedan? 

Mjukvara och hårdvara. I människans tjänst. Nu och i framtiden. Jag 
följer med när utvecklingen går fortare och fortare. När sammanhangen 
och samspelen blir viktigare och viktigare. Människa och teknik rör sig 
framåt, tillsammans. Jag vill vara med på den resan. Känna farten.

Data/IT



Informationslogistik 180 hp

Informationslogistiker utvecklar och effektiviserar 
informationsflöden i företag och organisationer. 
Programmet ges vid Centrum för Informationslogistik i 
Ljungby.

Informationslogistiker är ett nytt yrke. Utan bra, säker 
och effektiv hantering av information fungerar nästan 
ingenting. Ett nytt IT-system löser inte problemet, eftersom 
informationen i sista hand alltid hanteras av människor.

Det är där informationslogistiker kommer in. De har 
kunskap och förmåga att se helheten. De kan kombinera 
tekniska lösningar, metoder, ledarskap, planering, logistik, 
ekonomi, företagskulturer, regelverk och affärsutveckling. 
De ser till att informationen når fram, används smart och går 
att tjäna pengar på.

Programmet består av en mix av tre kunskapsområden: 
informatik, logistik och ekonomi/management. Ett av 
programmets främsta kännetecken är det nära samarbetet 
med företag och organisationer, så kallade partnerföretag, 
som aktivt deltar i utbildningen. Ett exempel är att du den 
femte terminen deltar i ett skarpt projekt ute på ett företag.

Programmet ges vid CIL i Ljungby. Läs mer på Cil.se.

Yrkesliv Som informationslogistiker kan du t ex 
jobba med inköp, produktionsstyrning, logistik och 
projektledning, eller på en informations-, marknads- eller 
IT-avdelning. Du kan även satsa på en mer strategisk 
position som verksamhetsutvecklare, affärsstrateg eller 
omvärldsanalytiker. Yrket ger dig goda möjligheter till ett 
spännande framtidsjobb som kombinerar utveckling av både 
människor och teknik inom många olika branscher.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning mot 
informationslogistik. Huvudområde: Informatik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 
2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, 
Samhällskunskap A.

KONTAKT: Patrik Elm, patrik.elm@lnu.se

ORT: Ljungby, 100 % 
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”Jag har alltid varit intresserad av datorer och 
speciellt av programmering. Under min studietid 
har mitt intresse utökats från bara programmering 
till att involvera fler delar av processen kring 
systemutveckling bland annat mjukvaruarkitektur. 
Dessutom fick jag möjligheten att lära känna andra 
med liknande intresse.”

Magdalena, tidigare student på programvaruteknik.
Numera yrkesverksam som systemutvecklare.



Interaktionsdesigner 180 hp

Som interaktionsdesigner arbetar du inom ett 
aktuellt och snabbt växande område där teknik 
och användarvänlighet alltid är i fokus. Du skapar 
förutsättningarna för att vi människor ska kunna leva och 
arbeta med tekniken i vår vardag.

En interaktionsdesigner förstår, utformar och analyserar 
samspelet mellan människa och teknik. Det kan handla om 
webbsidor, programvaror eller produkter. Han/hon har även 
en god förmåga att se hur människor använder tekniken, 
både professionellt och till vardags, samt hur den påverkar 
våra liv. Ambitionen är att tillgodose de behov och svagheter 
vi människor har genom att utforma gränssnitt som stöder 
oss i vårt arbete.

För att förstå detta samspel studerar du människa/dator-
interaktion, användbarhetslära och kognitionslära i samma 
utsträckning som grafisk formgivning, design och metoder 
för att analysera teknikanvändning. Du får grundläggande 
kunskaper inom programmering och produktutveckling; 
från mer analoga metoder som papper, penna och lera till 
mer tekniska som digital bildbehandling i 2D och 3D. Du 
får även fördjupade kunskaper inom användaranpassning 
av olika interaktiva system, samt metoder för att utvärdera, 
analysera och grafiskt visualisera hur vi samverkar med 
tekniken runt oss.

Utbildningen är starkt tvärvetenskaplig och du utvecklas 
personligen med entreprenörskap, branschförståelse och 
innovativt tänkande. Du kan välja att läsa i Kalmar eller 
hemifrån på distans.

Yrkesliv Efter utbildningen kan du arbeta med att anpassa 
och utveckla gränssnitt för produkter i digitala miljöer såsom 
webbplatser, programvaror eller spel. Typiska arbetsområden 
är webb, mobila enheter eller interaktiva miljöer.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning mot 
interaktionsdesign. Huvudområde: Informatik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 
2c. Eller: Engelska B, Matematik B.

KONTAKT: Mexhid Ferati, mexhid.ferati@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 

ORT: Kalmar, 100 % Distans

Interaktiva medier och 
webbteknologier 180 hp

Vår digitala framtid kräver intressanta produkter och 
tjänster som utnyttjar den nya teknikens möjligheter. Här 
lär du dig förstå och skapa dem!

Programmet inleds med att du får nödvändiga teoretiska 
och praktiska grunder i ämnet medieteknik. Du lär dig 
exempelvis hur man skapar och redigerar digitala medier, 
designar interaktivitet och utvecklar moderna webbplatser 
med användarnas behov i fokus.

Det andra året väljer du inriktning: interaktiva medier eller 
webbteknologier. Väljer du interaktiva medier studerar du 
områden som bildbehandling, grafiska användargränssnitt, 
videoproduktion och 3D-grafik. Inriktar du dig istället mot 
webbteknologier fördjupar du dig i webbprogrammering, 
databasdesign och mobilutveckling. I gemensamma kurser 
får du erfarenhet av att genomföra större interaktiva projekt 
och samarbeta med andra utifrån din framtida yrkesroll.

Under tredje året lär du dig mer om vetenskapliga metoder 
och får möjlighet att tillämpa dina kunskaper hos ett 
företag. Nu kan du också fördjupa dig i aktuell forskning, 
välja kurser utifrån egna intressen och skriva ditt avslutande 
examensarbete.

Yrkesliv Efter utbildningen kan du, beroende på vilken 
inriktning du valt, arbeta med digitala medier på olika sätt: 
planera, designa, skapa, redigera, programmera, producera 
och distribuera multimedieproduktioner, interaktiva system, 
webblösningar och mobila tjänster, allt med utgångspunkt i 
användarnas behov.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning mot 
interaktiva medier eller webbteknologier. Huvudområde: 
Medieteknik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 
2c. Eller: Matematik B.

KONTAKT: Henrik Andersen, henrik.andersen@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 
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Nätverkssäkerhet 180 hp

Trojaner, root kits, phishing och liknande hot mot både 
privatpersoner och företag uppmärksammas allt mer. 
Vill du lära dig hur du stoppar dessa hot? Då passar 
programmet i nätverkssäkerhet dig!

Känslig och hemlig information, till exempel 
kontokortsnummer och patientjournaler, skickas mellan 
datorer världen över. Hur kan vi se till att informationen bara 
når dem som den är ämnad för?

För att bli expert på IT-säkerhet, särskilt nätverkssäkerhet, 
behövs en rad kompetenser. Du behöver naturligtvis bli 
duktig på att hantera en dator och förstå hur de olika delarna 
i ett datorsystem hänger ihop. Speciellt behöver du också 
kunna programmera datorn.

Datavetenskap innehåller även en rad andra områden, 
exempelvis operativsystem och databaser. Du kommer dock 
främst att fokusera på områdena datornät och IT-säkerhet. 
Det innebär att du kommer att läsa kurser som exempelvis 
administration av nätverk, mobil och trådlös säkerhet, samt 
distribuerade system. För att åstadkomma IT-säkerhet krävs 
kryptering och för att du ska förstå sådana verktyg ingår 
även kurser i matematik.

Programmet ges i två varianter, en helt på engelska och en på 
svenska+engelska, vilken kräver behörighet i Svenska.

Yrkesliv Din utbildning ger dig kompetenser för en rad olika 
yrken. Exempel på arbeten som utbildningen kan leda till är 
programmerare, nätverksadministratör och säkerhetskonsult. 
Det finns jobb inom både små och stora företag. IT-världen 
är global, varför arbete utomlands kan vara lika troligt som 
arbete i Sverige.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning mot 
nätverkssäkerhet. Huvudområde: Datavetenskap.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Matematik 3c. Eller: 
Matematik D. Undantag för Svenska när undervisningsspråk är 
Engelska.

KONTAKT: Ola Flygt, ola.flygt@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

Programvaruteknik 180 hp

Vill du jobba med spelutveckling, IT-system för bilar eller 
kanske inom telekom? Framtiden är spännande och full 
av möjligheter!

IT finns överallt i vårt samhälle – i hemmen, inom 
sjukvården och i industrin. Detta program inriktar sig 
framför allt på programvaran i IT-systemen, som finns i allt 
från mobiltelefoner och spel till bilar och industrirobotar. 
Som datavetare får du gedigen kunskap i programmering 
och i konsten att designa och utveckla IT-system. 

Datorer styrs av program. Dessa program kan vara väldigt 
små, eller jättelika system med miljontals rader programkod. 
Vid utveckling av större program krävs det genomtänkta 
metoder och en god organisation. Hur du organiserar, 
designar och utvecklar stora datorsystem är kunskaper du lär 
dig inom programvaruteknik, som är ett område inom ämnet 
datavetenskap. Du får också kunskaper i andra områden 
inom datavetenskap såsom datornätverk, databaser och 
operativsystem.

Valbara kurser inom programmet innebär att du kan skapa 
din egen profil på utbildningen, t ex inom datorgrafik/
visualisering.

Programmet ges i två varianter, en helt på engelska och en på 
svenska+engelska, vilken kräver behörighet i Svenska.

Yrkesliv En första anställning kommer troligen att 
innebära att du arbetar som programmerare inom en större 
organisation. Du kan sedan gå vidare och arbeta som 
projektledare, konsult eller utbildare. Oavsett var du hamnar 
kommer du förmodligen att jobba i ett team med andra 
personer. IT-världen är global, varför arbete utomlands kan 
vara lika troligt som arbete i Sverige.

Examen Filosofie kandidatexamen med huvudområde 
datavetenskap, inriktning mot programvaruteknik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Matematik 3c. Eller: 
Matematik D. Undantag för Svenska när undervisningsspråk är 
Engelska.

KONTAKT: Ola Flygt, ola.flygt@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 
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Påbyggnadsutbildning 
inom datavetenskap, 
kandidatexamen 60 hp

Detta program erbjuder dig en möjlighet att komplettera 
dina tidigare akademiska studier inom datavetenskap till 
en treårig kandidatexamen. Du kan läsa det antingen på 
distans eller på campus i Kalmar.

Mjukvara finns idag överallt och mjukvaruföretagen har 
ett stort kompetensbehov. Detta program är för dig som 
studerat datavetenskap tidigare och vill lära dig mer. Det 
ger dig en möjlighet att komplettera dina kunskaper i 
mjukvaruutveckling för allt ifrån mobiltelefoner, webben och 
spel till bilar och robotar. 

Längden på programmet är ett år och det består av 
olika delkurser beroende på din bakgrund. Kurserna är 
inriktade mot mjukvaruutveckling med kurser i arkitektur, 
testning och andra baskunskaper för mjukvaruutvecklare. 
Programmet ger även utrymme för valfria kurser, där du 
kan stärka din profil ytterligare. Utbildningen innehåller 
ett examensarbete omfattande 15 hp och leder till en 
kandidatexamen i datavetenskap, vilket ger dig möjligheter 
till fortsatta studier på masterprogrammen i datavetenskap.

Yrkesliv En första anställning är troligen som 
mjukvaruutvecklare. Du kan sedan gå vidare och arbeta som 
exempelvis mjukvaruarkitekt, projektledare, konsult eller 
utbildare. Oavsett var du hamnar kommer du att jobba i 
team. Mjukvarubranschen är global, så möjligheter till arbete 
utomlands är stora.

Examen Filosofie kandidatexamen med huvudområde 
datavetenskap.

BEHÖRIGHET: 120 hp varav minst 60 hp ska vara inom 
datavetenskap eller motsvarande.

KONTAKT: Johan Leitet, johan.leitet@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 

ORT: Kalmar, 100 % Distans

Systemvetarprogrammet 180 hp 

Inriktning affärs- och verksamhetsutveckling

Systemvetarprogrammet ger dig kunskaper för att 
arbeta med utveckling, införande och användning av 
informationssystem i olika typer av affärsverksamheter.

Programmet fokuserar på samverkan mellan IT, människor 
och verksamhet. Systemvetarens roll är att beskriva och 
analysera affärsverksamheter, samt utveckla, planera för 
och verksamhetsanpassa informationssystem. Du kan 
också konstruera och utvärdera olika lösningar, skaffa 
en helhetssyn på utveckling och användning av IT i 
verksamheter och visa på konsekvenserna av detta.

Informatik är huvudämnet för en systemvetare, där kärnan 
i ämnet är informationssystem. Ämnet omfattar även 
andra kunskapsområden såsom verksamhetsutveckling, 
medieteknik, ekonomi, lärande i arbetslivet, samt teknisk 
utveckling inom det data- och informationsvetenskapliga 
området i övrigt.

Studierna är inriktade mot metoder, begrepp och teorier 
inom de angivna områdena samt praktisk användning i 
verksamhet. Under en termin får du göra praktik i företag 
eller inom en offentlig verksamhet. Praktiken ger dig 
värdefulla erfarenheter och möjligheter att använda de 
kunskaper du skaffat dig under tidigare terminers studier.

Yrkesliv En systemvetare kan arbeta med olika perspektiv 
på IT, människor och verksamhet. Som IT-arkitekt, 
verksamhetsutvecklare, systemutvecklare eller IT-konsult 
genomför du kanske smartare affärer, skapar kortare 
leveranstider för information, eller får nöjdare kunder 
med hjälp av IT. Du kan också ansvara för ett företags 
IT-verksamhet.

Examen Filosofie kandidatexamen med systemvetenskaplig 
inriktning. Huvudområde: Informatik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 
2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, 
Samhällskunskap A.

KONTAKT: Birgitta Gillsjö, birgitta.gillsjo@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

20

GRUNDNIVÅ Data/IT

mailto:birgitta.gillsjo@lnu.se


Utveckling och drift 
av mjukvarusystem 180 hp

Utveckling av mjukvarusystem handlar inte bara 
om programmering, man måste även driftsätta och 
underhålla IT-systemen som mjukvaran är beroende av.

Utmaningarna för mjukvaruutvecklare förändras ständigt. 
Många mjukvarusystem måste idag kontinuerligt utvecklas 
och uppdateras under drift. Framtiden ligger inom det som 
kallas DevOps, en tydlig och genomtänkt sammanslagning 
av rollerna utvecklare och driftsansvarig.

Inom mjukvaruutveckling har utveckling och drift 
traditionellt separerats. Utvecklare tenderar att inte vilja ta 
ett fortsatt ansvar för mjukvaran efter att den levererats till 
de som ska ansvara för driften av den. Som en reaktion mot 
detta hörs allt oftare "you build it, you run it", vilket innebär 
att du som utvecklare har nära kontakt med driften av 
mjukvaran samt en fortsatt nära kontakt med kunden.

Utbildningen ger dig verktygen och förståelsen för 
kontinuerlig leverans av en väl fungerande och testad 
mjukvara, samt kunskaper kring hur man driftsätter och 
administrerar IT-system där säkerhet är en naturlig och 
viktig del av utbildningen. Vi förankrar den teoretiska 
kunskapen i externa projekt utanför universitetet samt med 
praktiska moment i modern nätverks- och servermiljö.

Under mer än tio års tid har vi arbetat fram en utbildning 
som håller hög standard. Under utbildningen arbetar du nära 
både lärare och andra studenter och får möjlighet att aktivt 
påverka dina studier.

Yrkesliv En första anställning kan vara på ett mindre företag, 
som utvecklare med ansvar för företagets utvecklingssystem, 
eller på ett större företag som utvecklare eller på 
IT-avdelningen. Oavsett var du hamnar kommer du att jobba 
i ett team.

Examen Filosofie kandidatexamen med huvudområde 
datavetenskap.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 
2c. Eller: Matematik B.

KONTAKT: Jacob Lindehoff, jacob.lindehoff@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 

ORT: Kalmar, 100 % Distans

Webbprogrammerare 120 hp

Som webbprogrammerare kommer du att vidareutveckla 
ditt intresse för webben och programmering i en 
utvecklande miljö med spännande möjligheter.

Vill du lära dig programmera för webben? Vill du få kunskap 
om moderna och kommande tekniker som används vid 
utveckling av webbplatser? Tycker du dessutom att det är 
viktigt att du som student blir sedd och uppmärksammad? 
Då kommer du att trivas hos oss!

Vi brinner för webbutveckling och för att utbilda dig i, och 
med hjälp av, den senaste tekniken. Du kommer att uppleva 
närhet till lärare och studenter oavsett om du väljer att läsa 
programmet på campus eller på distans. Studerar du på 
distans finns inget krav på deltagande i Kalmar.

Under utbildningen läser du kurser där programmering 
är i fokus. Du kommer att skapa webbapplikationer för 
olika plattformar med arbetssätt och metoder som är 
aktuella i branschen. Kodkvalitet, säkerhet, testning och 
entreprenörskap genomsyrar utbildningen som bedrivs i 
samarbete med näringslivet.

Utbildningen kan byggas på med ett tredje 
fördjupningsår inom datavetenskap som förbereder dig 
för studier på magister- och masternivå, se programmet 
Påbyggnadsutbildning inom datavetenskap, kandidatexamen.

Yrkesliv Våra studenter är eftersökta och arbetar bland 
annat som webbutvecklare på webbyråer, konsultföretag 
eller driver egna företag. Deras arbetsuppgifter innefattar 
exempelvis programmering, utveckling av e-handelssystem, 
gränssnittsprogrammering, sökmotoroptimering och 
förverkligande av egna webbtjänster från idé till färdig 
produkt.

Examen Högskoleexamen med inriktning mot 
webbprogrammering. Huvudområde: Datavetenskap.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 
2c. Eller: Matematik B.

KONTAKT: Johan Leitet, johan.leitet@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 

ORT: Kalmar, 100 % Distans
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”Designutbildningen fick mig att förstå hur 
jag kan använda mitt kreativa tänkande för 
att hitta lösningar på samhällsutmaningar, 
och det var här mitt intresse för service 
design började. Nu har jag jobbat som 
servicedesigner ett par år och ska nu läsa 
en masterutbildning i social innovation på 
School of Visual Arts i New York.”

Sofia, tidigare student inom design. Numera 
yrkesverksam som servicedesigner.
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Intrycken blir fler. Uttrycken är oändliga. Känslor och tankar 
måste åskådliggöras. Höras. Sorteras. Analyseras. Lycka, 
sorg och allt där emellan. Mellanrummen. Tomrummen. 
Glädjerusen och välbehagen. Ytan och djupen.

Texter som komponeras, toner som sammanfogas. 
Abstrakt, organiskt, rytmiskt. Stringent. Nutida bilder och 
former. Filmsekvenser. Systematik, rörelse, segment.

Stora komplicerade frågor eller en liten detalj. Innovation 
och produktion. En lång process eller en ahaupplevelse. 
Att tolka världen och se människans behov. Ekonomi, 
politik, tillverkning, hantverk, teknik, material. Visualisering. 
Skapande.

Allt är möjligt. Kreativitet och passion. Globalt, lokalt, 
hållbart. Ansvarsfullt.

Världen rör sig i människan och människan i världen. Min 
passion är jag. Jag lever i den. Den lever i mig. Nu tar jag steget.

Design, konst 
och musik



Design + Change 180 hp

Vill du använda dig av design för att göra skillnad 
i världen? Då är det här rätt utbildning för dig. 
Utbildningen kombinerar konstnärlig gestaltning och 
kunskap om hållbarhet för ett yrke i den absoluta 
framkanten av design.

De viktigaste frågorna idag och i framtiden handlar om 
hållbarhet – att skapa en värld som är bra för både människor 
och natur, lokalt och globalt. 

I nära samspel med lärare utvecklar du under de tre åren din 
egen designspecialism. Du väljer själv om du vill förändra 
genom att designa fysiska ting, processer, upplevelser eller 
system. Utbildningen bedrivs i projektform där individuella 
arbeten varvas med grupparbeten och samarbeten med det 
omgivande samhället.

Undervisningen på Design + Change sker på engelska och 
programmet har internationell antagning. Det betyder att du 
redan som student ingår i en grupp som präglas av mångfald 
och att du blir väl rustad för en internationell designkarriär.  

Design + Change finns i Växjö, Småland – en region 
präglad av entreprenörskap, tillverkning och hantverk. 
Samarbetsprojekt och studiebesök ger dig unika möjligheter 
att dra nytta av detta. Studiemiljön i Växjö är personlig, 
trygg och kreativ med närhet till våra yrkesverksamma 
lärare och forskare. Linnéuniversitets många ämnen ger dig 
möjligheter till disciplinövergränsande samverkan. 

Kandidatutbildningarna i design på Linnéuniversitetet fick 
betyget ”hög kvalitet” i den senaste nationella utvärderingen 
av utbildningar på konstnärlig grund.

Yrkesliv Kompetenser inom hållbarhet blir allt mer 
efterfrågade i samhället. Det blir också allt viktigare att 
kunna samarbeta med andra discipliner. Utbildningen 
förbereder dig för en karriär inom traditionella 
designföretag, företag som designar tjänster och för initiativ 
drivna av lokalsamhälle eller kommun. Du kan också välja 
att starta ett eget företag.

Examen Konstnärlig kandidatexamen. Huvudområde: Design

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Engelska B. 
Godkänd portfolio

KONTAKT: Maria Sahlström, maria.sahlstrom@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se

Musikproduktions-
programmet 180 hp

Från låtskapande till inspelning till marknadsföring. 
Musikproduktionsprogrammet leder till en konstnärlig 
kandidatexamen i musik med inriktning mot 
musikproduktion och ger dig en bred kompetens  
som grundar för jobb i musikbranschen.

Det produceras mycket musik i Sverige och musikindustrin 
är viktig för svensk export. Genom ny teknik har inspelning 
och produktion nått allt fler. Musiker, låtskrivare, ljudtekniker, 
producenter, musikvetare och musikpedagoger har egna 
inspelningsstudior och behöver kunskap om hela processen: 
produktion, teknik, musikaliskt konstnärligt hantverk, 
marknadsföring, omvärldsorientering.

I Musikproduktionsprogrammet får du den breda 
kompetens du behöver för att producera musik. Här möts 
musikaliskt konstnärligt hantverk och musikteknik och 
du läser ljudproduktion, musikskapande, instrumentalt 
spel, musikteori, arrangering, musikvetenskap – men också 
företagsekonomi och juridik i ett musikbranschperspektiv. 
Utbildningen arbetar tekniskt både i en analog 
studiotradition och med den senaste digitala tekniken och 
har flera välutrustade studior på campus i Växjö. I en fräsch 
kreativ miljö får du fullt utlopp för din skaparlust.

Under programmets tredje år praktiserar du 10 veckor inom 
branschen, företrädesvis i inspelningsstudio. Praktiken kan 
äga rum i både nationell och internationell miljö.

En särskild prövning är underlag för urval. Den sökandes 
erfarenhet och utbildning bedöms via portfolio med 
arbetsprov och en avsiktsförklaring. I slutet av april är 
deadline för inlämning av portfolio med arbetsprov inklusive 
avsiktsförklaring. För kallade genomförs praktiska prov i 
Växjö en av dagarna 20–22 maj 2019.

Yrkesliv Efter utbildningen har du kunskap att driva 
verksamhet i egen studio. Andra tänkbara arbetsplatser 
är produktionsbolag, studior, skivbolag, radio och tv, 
folkhögskolor och studieförbund.

Examen Konstnärlig kandidatexamen med inriktning mot 
musikproduktion (huvudområde: Musik)

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet (eller motsvarande 
kunskaper). Dessutom krävs godkänt resultat från antagningsprov. 
Om det finns fler behöriga sökanden än det finns platser görs 
urvalet efter särskild prövning.

KONTAKT: Tobias Rydén, tobias.ryden@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 
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Songwritingprogrammet 180 hp

Är du redo för din nästa utmaning inom musikbranschen? 
Songwriting och komposition inom populärmusik utgör 
idag en stor internationell arbetsmarknad, där Sverige 
bidrar med många av världens främsta och mest 
framgångsrika kompositörer.

Syftet med Songwritingprogrammet är att utbilda dig inom 
musikskapande för att kunna verka inom musikindustrin, 
både nationellt och internationellt. Programmet hjälper dig att 
utveckla din kreativitet genom att omsätta teoretiska kunskaper 
i en praktisk verksamhet och hur du tar din musikaliska idé 
till färdig produktion. Du får verktyg för att stärka och bredda 
ditt hantverk inom songwriting och textskapande, utmana nya 
strukturer och genomföra kritiska analyser. 

Utbildningen skapar möjligheter till ett nära samarbete 
med branschen genom uppdrag och besök av externa 
uppdragsgivare samt gästföreläsningar. Du får även arbeta med 
lärare som har praktisk erfarenhet av musikbranschen, tillfällen 
till internationellt utbyte och testa på yrken genom praktik.

Programmet har sin tyngdpunkt inom det konstnärliga 
området, men blandar även kurser inom företagsekonomi, 
marknadsföring, musikjuridik och musikvetenskap. Efter 
examen besitter du professionella kunskaper om hur du 
marknadsför dina egna produkter och skyddar dina rättigheter.

Yrkesliv Utbildningen förbereder dig för en karriär inom 
en professionell musikverksamhet och musikskapande. 
Du kommer att kunna arbeta som bland annat låtskrivare, 
kompositör, musikproducent, arrangör, musikutgivare eller 
starta ditt eget företag.

Examen Konstnärlig kandidatexamen med inriktning 
Songwriting. Huvudområde: Musik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet. Engelska B 
(Områdesbehörighet 2/A2). Godkänt resultat från särskild prövning 
genom antagningsprov och portfolio.

KONTAKT: Patrik Ahlm, patrik.ahlm@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

Visual Communication 
+ Change 180 hp

Vill du använda dig av visuell kommunikation för att göra 
skillnad i världen? Då är det här rätt utbildning för dig. 
Utbildningen kombinerar konstnärlig gestaltning och 
visuell kommunikation med kunskap om hållbarhet för 
ett yrke som visuell kommunikatör / grafisk designer med 
spets inom informationsgrafik.

Den här utbildningen ger dig både en orientering i de stora 
globala frågeställningar som skakar världen idag och visuella 
redskap för att bringa ordning i informationsflödet och 
beröra människor på djupet. 

Utbildningen är uppbyggd med teman och projekt 
där individuella arbeten varvas med grupparbeten och 
samarbeten med det omgivande samhället. Undervisningen 
på Visual Communication + Change sker på engelska och 
programmet har internationell antagning. Det betyder att du 
redan som student ingår i en grupp som präglas av mångfald 
och att du blir väl rustad för en internationell karriär. 

Visual Communication + Change finns i Kalmar, Småland 
– en region präglad av entreprenörskap, tjänsteföretag och 
tillverkning. I utbildningen får du rika möjligheter att 
verklighetsförankra dina idéer genom samarbetsprojekt 
och studiebesök. Studiemiljön i Kalmar är personlig, trygg 
och kreativ med närhet till yrkesverksamma lärare och 
gästföreläsare. Linnéuniversitetets många ämnen ger dig 
möjligheter till disciplinövergränsande samverkan. 

Kandidatutbildningarna i design på Linnéuniversitetet fick 
betyget ”hög kvalitet” i den senaste nationella utvärderingen 
av utbildningar på konstnärlig grund.

Yrkesliv Kompetenser inom hållbarhet blir allt mer 
efterfrågade i samhället. Utbildningen förbereder dig för 
arbete inom grafisk design, illustration, informationsgrafik, 
rörlig bild och identitetsfrågor. Du kan arbeta i traditionella 
kommunikationsföretag, människorättsorganisationer och 
med initiativ drivna av lokalsamhälle eller kommun. Du kan 
också välja att starta ett eget företag.

Examen Konstnärlig kandidatexamen med inriktning visuell 
kommunikation. Huvudområde: Design

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Engelska B. 
Godkänd portfolio

KONTAKT: Maria Sahlström, maria.sahlstrom@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Kalmar, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se
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”Det bästa med programmet är att det öppnar 
så många dörrar för en framtida karriär och 
förbereder mig för ett varierat arbete. Dessutom 
är det kul att vi är många på programmet som 
gärna pluggar ihop och hjälper varandra.”

Ava, student på civilekonomprogrammet.

26
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Världen förändras. Människor rör på sig. Varor, tjänster och kapital flyttas över 
gränserna. Gränserna ändrar förutsättningarna. Förändrade villkor kräver modiga 
ledare. Tillväxtmarknader kräver nya beslut, nya riktningar, nya visioner. Affärsstrategier 
behöver förnyas när behoven förändras. Internationella organisationer kräver 
passionerade medarbetare.

Nyfikenheten är drivkraften. Ekonomi och organisation är grunden. Varumärken 
byggs inte ur ingenting. Koncept kan inte tas ur luften. Hur genererar företaget 
försäljning i relation till ekonomistyrning, försörjningskedjor, inköps och 
leverantörsstrategier? Hur utmanas etablerade ekonomisystem? 

Det handlar om tillgång och efterfrågan. Produktutveckling och avkastning. 
Lönsamhet. Marknadsföring. Att förstå kunden. Att förstå människan. Vad driver oss? 
Hur hittar vi motivationen? Engagemanget? 

Den globala marknaden är spelplanen. Nya platser, olika människor, andra kulturer. 
Världen är min arbetsplats. Jag har det som krävs. Utmaningen ligger hos mig. Allt är möjligt.

Ekonomi, ledarskap 
och marknadsföring



Civilekonomprogrammet 240 hp

Civilekonomprogrammet är en 4-årig utbildning som 
leder till en civilekonomexamen. Programmet ges i Växjö.

Ekonomer finns inom många typer av företag och 
organisationer. Dagens företag och organisationer är 
i ständig förändring och utveckling, därför måste du 
som civilekonom tänka om, lära nytt, samarbeta och 
kommunicera med människor med olika bakgrund. En del 
av undervisningen sker på engelska och du har möjlighet att 
studera utomlands.

Grundläggande kunskaper inom ekonomi får du genom 
basblockets två år. Analys, kritisk granskning och att 
självständigt lösa problem är egenskaper som arbetsgivare 
uppskattar. Du läser kurser inom såväl företagsekonomi, 
nationalekonomi, statistik som rättsvetenskap. 

Efter två års studier börjar du din fördjupning. Ekonomi-
högskolan erbjuder sju profilerade fördjupningsinriktningar: 
controller, finansiell ekonomi, management, marknadsföring, 
nationalekonomi, redovisning eller supply chain management.

Yrkesliv Utbildningen förbereder för arbete inom både privat 
och offentlig verksamhet. Den skapar goda förutsättningar 
för bra jobb både i Sverige och utomlands. På Lnu.se kan du 
se exempel på vad våra tidigare studenter arbetar med idag.

Examen Civilekonomexamen. Huvudområde: 
Företagsekonomi eller Nationalekonomi

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, 
Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, 
Samhällskunskap A.

KONTAKT: Arash Kordestani, arash.kordestani@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

Customer Experience 
Management 180 hp

I dagens samhälle är upplevelser och en tydlig identitet 
viktiga byggstenar för företag och organisationer. Som 
konsumenter bildar vi vår uppfattning om företag och 
organisationer utifrån våra upplevelser av dem. Det kan 
vara i det fysiska rummet, t.ex. en butik eller en teater,  
via datorer och mobiltelefoner, den personal vi möter  
och av det vi konsumerar. För att bygga ett starkt 
varumärke krävs att man på ett systematiskt sätt 
designar dessa upplevelser så de tillsammans  
förmedlar en trovärdig identitet.

Programmet ”Customer Experience Management” utgår 
från en kunds helhetsupplevelse av ett företag. Ett företag 
måste då ha en strategi för att kunna samordna och leda 
hur företaget skapar upplevelser för kunden. Programmet 
”Customer Experience Management” ger dig förutsättningar 
att arbeta inom kunskapsfältet mellan två centrala 
ämnesområden – Företagsekonomi och Design – där 
Digitalisering är ett viktigt tema. Dessa kunskapsfält behövs 
för att inte bara förstå hur kundupplevelser skapas och 
påverkas, utan även för att kunna förändra och utveckla nya 
koncept i företag och organisationer. Som student kommer 
du att bli en del av en dynamisk och intensiv lärandemiljö 
som kombinerar akademisk kunskap och aktuell forskning 
med nära kontakter med företag och organisationer. 
Utbildningen ställer stora krav på din förmåga att 
samarbeta och bidra till din och dina studiekamraters 
inlärning. Programmet är framtaget i nära samarbete med 
näringslivet och under utbildningen samarbetar du med 
våra partnerföretag. Du kommer att bygga kompetens 
inom en rad områden inom företagsekonomi, design och 
digitalisering. Du har även möjlighet att studera utomlands 
vid ett av våra partneruniversitet i Europa, USA och Asien.

Programmet ges på svenska, men flera av kurserna ges  
på engelska.

Yrkesliv Programmet ”Customer Experience Management” 
öppnar stora möjligheter för din framtida karriär. Eftersom 
kundupplevelser är centrala för de flesta organisationer kan 
du komma att arbeta som projektledare, konceptutvecklare, 
kommunikatör, marknadsförare eller som egen företagare. 
Dessutom kan du under utbildningen börja bygga ditt 
personliga nätverk med våra partnerföretag.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning Customer 
Experience Management. Huvudområde: Företagsekonomi

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Engelska B, 
Samhällskunskap A, Matematik B. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 
+1a2, Matematik 2a / 2b / 2c.

KONTAKT: Carina Lejonkamp, carina.lejonkamp@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 
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Detaljhandel och Service 
Management 180 hp

Detaljhandel och service management är ett unikt 
kandidatprogram för dig som söker kunskap, färdigheter 
och kompetens för en ledande karriär inom detaljhandeln 
och tjänstesektorn.

Detaljhandel och service management erbjuder ett brett 
spektrum av marknadsförings- och ledarfärdigheter, med ett 
starkt fokus på detaljhandeln och tjänstesektorn. Du lär dig 
om konsumentbeteende, juridik, ekonomi och redovisning. 
Som student på programmet blir du en del av en intensiv 
inlärningsmiljö, som kombinerar djup akademisk kunskap 
med banbrytande forskning och nära kontakter med företag.

Som student kommer du att utveckla förmågor inom 
ledarskap och kommunikation och få en ingående kännedom 
om en rad verktyg för affärsanalys. Dessutom erbjuds du 
möjlighet att praktisera på ett företag inom detaljhandels- 
eller tjänstesektorn. Här får du möjlighet att uppleva en 
verklig företagsmiljö och tillämpa begrepp och metoder som 
du har lärt dig i utbildningen. Du kan även välja att studera 
utomlands under en termin på ett av våra partneruniversitet i 
Europa, USA och Asien.

Detaljhandel- och tjänsteföretag omprövar sina affärsstrategier 
för att klara utmaningar som drivs av globaliseringen, 
teknologin och en ny typ av konsumenter. Denna dynamiska 
affärsmiljö kräver en hög nivå av professionalism och 
enastående färdigheter inom kundservice. Som student på 
Detaljhandel och service management blir du rustad för att 
både möta branschens behov och utveckla den.

Programmet ges på svenska, men flera av kurserna ges  
på engelska.

Yrkesliv Detaljhandel och service management är en idealisk 
grund för dig som funderar på en karriär inom detaljhandeln 
eller tjänstesektorn. Vi erbjuder dig möjligheten att använda 
dina akademiska kunskaper och arbetslivserfarenhet för 
att mejsla ut en spännande karriär i Sverige eller i världen. 
Dessutom, genom utbildningen kan du direkt börja bygga 
ditt personliga nätverk med våra lokala och internationella 
partnerföretag.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning mot 
Detaljhandel och Service Management. Huvudområde: 
Företagsekonomi

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Engelska B, 
Samhällskunskap A, Matematik B. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 
+1a2, Matematik 2a / 2b / 2c.

KONTAKT: Clarinda Rodrigues, clarinda.rodrigues@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 

Ekonomprogrammet 180 hp 

Inriktning redovisning/ekonomistyrning

Ekonomprogrammet ger dig stora möjligheter att 
välja väg i karriären. Revisionsbyrå, bank eller en 
ekonomiavdelning är tänkbara vägval för ekonomer.

Du läser företagsekonomi under tre terminer med inriktning 
redovisning/ekonomistyrning. Utöver detta läser du bland 
annat statistik, handelsrätt och nationalekonomi. 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet har ett nära 
samarbete med näringslivet och du tränas till ett affärsmässigt 
synsätt, en egenskap som värderas högt på arbetsmarknaden. 
Spännande gästföreläsare och praktiskt inriktade projekt är 
stående inslag i ekonomprogrammet. Internationalisering är för 
oss en självklarhet och du har möjlighet att studera en termin 
vid något av våra partneruniversitet utomlands. Efter den 
avslutande examensuppsatsen kommer du att vara väl rustad för 
arbetsuppgifter inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning.

Yrkesliv En ekonom med inriktning mot redovisning och 
verksamhetsstyrning arbetar med en mängd olika uppgifter 
kring ledning av företag och företagande. När du är färdig 
ekonom kan du till exempel arbeta på revisionsbyrå, bank, 
försäkringsbolag eller som ekonom på olika företag. Kanske 
väljer du att starta eget företag.

Examen Ekonomie kandidatexamen med inriktning 
mot redovisning och ekonomistyrning. Huvudområde: 
Företagsekonomi

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, 
Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, 
Samhällskunskap A.

KONTAKT: Linda Kämpfer, linda.kampfer@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 
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Enterprising & Business 
Development 180 hp

Utveckla affärer genom skarpa affärsprojekt på företag 
i regionen. Det är du som skapar framtidens möjligheter 
och entreprenörsanda.

Enterprising & Business Development (EBD) är en unik 
utbildning, dels genom att partnerföretag är en viktig del i 
lärmiljön, dels genom det pedagogiska angreppssättet och 
det konkreta innehållet i utbildningen. Du lär dig kombinera 
teoretiska kunskaper med praktiska erfarenheter vilket tränar 
din kreativa förmåga och handlingskraft. Redan de första 
veckorna börjar ni formulera affärsprojekt tillsammans med 
ert partnerföretag. Dessa projekt ryms inom EBD:s olika 
teman, vilka är baserade på utvecklingsstadier i företag.

Ett lärarlag bestämmer ramen för utbildningen, resten 
bestämmer du själv tillsammans med handledare och företag. 
Det ger dig stora möjligheter att påverka innehållet i din 
utbildning och den kompetens som du själv bygger under 
de tre åren. Du får dessutom arbetslivserfarenhet som 
särskiljer dig från andra ekonomstudenter. Under de tre åren 
kommer du också i kontakt med den ledande forskning om 
entreprenörskap som finns vid Ekonomihögskolan.

Yrkesliv En viktig utgångspunkt för EBD är att 
utbildningen inte syftar till att utbilda för någon specifik 
yrkestitel. Bland tidigare EBD studenter hittar du bland 
andra egenföretagare, konsulter, ekonomichefer, vd:ar, 
affärsutvecklare och reklammakare.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning mot 
Enterprising and Business Development. Huvudområde: 
Företagsekonomi

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 
1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, 
Samhällskunskap A, Matematik B.

KONTAKT: Erik Rosell, erik.rosell@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

Human Resource 
Management – 
personalledning och 
organisationsutveckling 180 hp

Programmet riktar sig till dig som vill jobba med att 
på ett optimalt sätt ta tillvara de mänskliga resurserna 
i ett företag eller i en organisation. Programmet är 
en ekonomutbildning med inriktning mot ledning och 
utveckling av människor i företag och organisationer.

Human Resource Management (HRM) är en 
ekonomutbildning med inriktning mot ledning och 
utveckling av människor i företag och organisationer. 
Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av 
frågor som handlar om hur man skapar motivation, 
engagemang och förändringsberedskap hos individer och 
hur man rekryterar, utvecklar och belönar medarbetare. 
Huvudområdet är Företagsekonomi där du kan välja 
flera fördjupningsinriktningar bl a organisation och 
ekonomistyrning. Varvat med ditt huvudämne läser 
du kurser om arbetsrätt, Health Management, Human 
Resource Management, organisationsutveckling och 
personalekonomi. Genom projekt i näringslivet ges du 
möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiska 
färdigheter. Vill du studera en termin utomlands har vi flera 
partneruniversitet runt om i världen att välja på.

Yrkesliv Ditt framtida arbete finns inom den växande andel 
företag och organisationer som jobbar långsiktigt och 
strategiskt med personalledning och personalutveckling. Du 
kan till exempel komma att jobba med kompetensutveckling, 
rekrytering av personal, ledarutveckling och chefsstöd.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning 
mot Human Resource Management. Huvudområde: 
Företagsekonomi

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 
1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, 
Samhällskunskap A, Matematik B.

KONTAKT: Gunilla Larsen Borg, gunilla.larsen.borg@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 
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Internationella affärer 180 hp

Vill du arbeta med internationella affärer, i Sverige eller 
utomlands? Programmet Internationella Affärer lär dig 
skapa, underhålla och utveckla affärsförbindelser i en 
internationell kontext.

Detta dynamiska program ger dig en gedigen filosofie examen 
inom företagsekonomi med inriktning mot internationella 
affärer, och erbjuder ett specifikt intresse för världens mest 
intressanta ekonomiska tillväxtområden som Kina, Indien, 
Latinamerika och Afrikanska kontinenten. Huvudområdet är 
företagsekonomi och kurser i organisation, marknadsföring, 
entreprenörskap och ekonomistyrning kombineras med 
profilämnet International Business Studies som hanterar 
historiska, ekonomiska och politiska aspekter relaterat till 
internationell affärsverksamhet, samt kurser i internationell 
ekonomi, statistik och handelsrätt. Teoretiska ramverk och 
verktyg integreras med insikter från, och interaktion med, 
praktiker gällande professionell internationell försäljning, inköp 
och affärsutveckling som är direkt användbara i ditt framtida 
yrkesliv. Erfarenhetsbaserat lärande sker i en spännande 
och stimulerande studiemiljö då svenska och internationella 
studenter integreras på programmets kurser. Ytterligare 
internationaliseringsmöjlighet ges genom utlandstermin eller 
double degree vid något av våra många partneruniversitet 
världen över. Undervisningsspråket är engelska.

Yrkesliv Programmet förbereder dig för arbete inom såväl 
små som stora internationellt inriktade företag. Att leda ett 
företags internationella satsning kan vara en framtid, som 
marknadsförings- och säljchef, import/exportchef, produktchef 
eller egenföretagare. Andra titlar som kan bli aktuella är 
affärsutvecklare, projektledare, exportsäljare, inköpare, key 
account manager samt ekonomi- eller marknadsansvarig.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning mot 
Internationella affärer. Huvudområde: Företagsekonomi

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 
1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, 
Samhällskunskap A, Matematik B. Grundläggande behörighet med 
undantag för Svenska

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Kalmar, 100 % 

Internationella 
Turismprogrammet 180hp

Turism – världens största näring - är en global 
arbetsmarknad efter examen. Besöksnäringen i Sverige 
och internationellt växer och nya arbetsområden inom 
t ex evenemang och upplevelser skapar ständigt nya 
karriärer och möjligheter.

Internationella turismprogrammet är ett program som 
ger dig djupa analytiska färdigheter för ett verkligt 
internationellt fenomen: turism. Med kurser och 
inlärningsmiljöer som inspirerar till kunskaper om turismens 
miljömässiga, sociala, kulturella och ekonomiska effekter, 
får du insikt i både verksamheter och organisationer 
inom turismnäringen. Specialiseringar inom Hospitality 
Management, Events Management, Destination 
Management och entreprenörskap inom turism kombineras 
med ekonomikurser inom e-handel och marknadsföring. 
Detta förbereder dig för en karriär inom internationell 
turismverksamhet och marknadsföringsrelaterad 
affärsverksamhet. Den avsedda arbetsmarknaden är 
både små och stora nationella och internationella företag. 
Hela utbildningen har ett stort internationellt perspektiv. 
Du kommer få unika ämnesspecifika kunskaper genom 
studieresor, gästföreläsningar och praktikmöjligheter. Det 
vinns även möjlighet till att studera utomlands genom ett av 
våra partneruniversitet. Undervisningsspråk är engelska.

Yrkesliv Programmet är en av Sveriges mest eftertraktade 
turismutbildningar och efter examen är hela världen din 
arbetsmarknad. Tidigare studenter från utbildningen 
hittar du som VD för reseföretag, informations- och 
utvecklingschefer på hotell, chefsvärdinnor för stora 
event, platschefer hos researrangörer, pressansvarig på 
utlandskontor och Travel Consultant på resebyråer.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning mot 
turism management, Huvudområde: Turismvetenskap

BEHÖRIGHET: 4/A4 – Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 
2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

KONTAKT: Per Pettersson Löfquist, per.pettersson@lnu.se

ORT: Kalmar 100%
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Ledarskap och 
organisation 180 hp

Är du i arbetsledande position och vill utveckla ditt 
ledarskap och din kunskap om organisationer – eller 
har ambitionen att ta på dig ledande uppdrag – då är 
Ledarskap och organisation ett bra val.

Utbildningen lockar många sökande och är ett av universitetets 
mest eftersökta program. Programmet ges på halvfart och 
mestadels på distans. Det innebär att du kan arbeta parallellt 
med dina studier. Du utvecklar dina kunskaper i bland 
annat organisationsteori och organisationskommunikation, 
ledarskapsteori, projektledning, omvärldsanalys, arbetsmiljö- 
och hälsoarbete, förvaltningskunskap, arbetsrätt, grund-
läggande sociologi och inte minst vetenskaplig metodik, som 
är användbar i arbetslivet. 

Du får många möjligheter att genomföra självständiga 
arbeten som utgår ifrån din egen organisation/arbetsplats.

Yrkesliv Ledarskap och organisation bidrar till att du står 
bättre rustad att möta och hantera förändringar i arbetsliv 
och organisationer. Utbildningen ger dig kunskaper som 
stärker dig i arbetet med strategisk ledning vare sig det 
gäller ett företag, en myndighet eller organisation av annat 
slag. Ett viktigt mål är förstås att din ledarskapsförmåga 
utvecklas – inte minst så att du därigenom också bidrar till 
att medarbetarnas kompetens stärks.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning mot 
ledarskap och organisation (huvudområde: sociologi). 

Möjlighet finns att ta ut en högskoleexamen med inriktning 
ledarskap och organisation efter 120 hp.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet.

KONTAKT: Håkan Sandström, hakan.sandstrom@lnu.se

ORT: Växjö, 50 % Distans

Marknadsförings-
programmet 180 hp

Vill du arbeta med marknadsföring? Vårt populära 
marknadsföringsprogram ges på engelska och har ett 
internationellt intag. Du kommer att studera i en grupp 
med studenter från hela världen och programmet 
förbereder dig för en spännande karriär.

Marknadsföring är mycket. Många tänker på reklam, 
men marknadsföring är mycket mer än reklam. På 
marknadsföringsprogrammet jobbar vi med att identifiera 
och möta marknaden. Det handlar om att förstå kundernas 
behov och att skapa, kommunicera och leverera värde 
till kunden. Som marknadsförare är din uppgift att 
tillfredsställa kundens behov och sälja lösningar för dessa, 
för att ditt företag ska tjäna pengar för att på så sätt kunna 
utveckla nya produkter, tjänster och upplevelser. Vi ger 
vårt populära marknadsföringsprogram på ett unikt sätt. 
De olika terminerna behandlar marknadsföring ur olika 
perspektiv. Den första terminen utgör grunden, termin 
två utgår från kundens perspektiv medan termin tre utgår 
från erbjudandet från företagets perspektiv. Den fjärde 
terminen studerar du med fördel utomlands på något av våra 
partneruniversitet, vilket ger dig en värdefull internationell 
erfarenhet. Termin fem och sex fokuserar på hur man möter 
marknaden. Marknadsföringsprogrammet kännetecknas av 
ett högt tempo och en mix av teoretisk och praktisk kunskap. 
Observera att all undervisning sker på engelska.

Yrkesliv Programmet förbereder dig för en framtida 
yrkesverksamhet i både små och stora företag. Våra tidigare 
studenter arbetar idag inom många spännande yrken, 
exempelvis som marknadsförare och assistenter, projektledare 
och chefer på informations- och marknadsavdelningar, men 
även på PR- och reklambyråer.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning mot 
marknadsföring. Huvudområde: Företagsekonomi

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, 
Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, 
Samhällskunskap A. Grundläggande behörighet med undantag för 
Svenska.

KONTAKT: Åsa Devine, asa.devine@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 
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Music & Event 
Management 180 hp

Musikbranschen växer för varje år och blir dessutom 
allt mer internationell. Music & Event management 
förbereder dig inför morgondagens upplevelseindustri 
inom i synnerlighet musik, event och festival.

Detta är musikbranschens unika universitetsutbildning och 
förbereder dig inför att skapa upplevelser som håller i tiden, 
internationellt och nationellt. Det unika med utbildningen 
är att du förbereds med förmågorna som musikindustrin 
kräver i en snabbväxande teknologisk värld. Du kommer 
under utbildningen ha möjlighet att arbeta praktiskt med 
projekt inom branschen som förbereder dig inför din egen 
framtid. Du får stöd för att ta vara på din egen drivkraft och 
entreprenörskapsförmåga genom exempelvis att starta eget 
bolag eller involvera dig i redan existerande verksamheter 
inom musik och event.

Första delen av utbildningen ges på Rock City i Hultsfred. 
Där ges riktig inblick i musikbranschen och du kommer 
skaffa ovärderliga kontakter inför framtiden. Denna del 
av utbildningen fokuserar på allt från branschkunskap, 
musikjuridik till musikkulturstudier och du får även tillfälle 
att arrangera festivaler och andra musikarrangemang. 
Andra delen av utbildningen ges i Kalmar där du läser 
fördjupningskurser inom företagsekonomi. Med musik och 
event tillsammans med företagsekonomi står du stadigt inför 
vad branschen efterfrågar.

Med den hela tiden ökade internationaliseringen av branschen 
erbjuds du goda möjligheter att studera vid något av våra 
utvalda partneruniversitet i USA eller Europa under en 
termin. Du har dessutom möjlighet att delta i internationella 
samarbetsprojekt. På hemmaplan kommer även internationella 
föreläsare regelbundet besöka under utbildningen.

Yrkesliv Många av våra tidigare studenter är idag anställda 
eller egenföretagare inom musik – och eventbranschen, 
vilka är en del av det nätverk du skapar redan under 
utbildningen. Några yrkestitlar tidigare studenter har idag är 
arrangör, projektledare, Head of Festival, Artist Relations, 
Festivalgeneral, Product Manager, Marketing Coordinator, 
Controller, Music Coordinator, Creative Manager, 
artistbokare, press- och marknadsansvarig, bokningsagent, 
Label Manager, A&R (Artist och Repertoar) till VD, 
marknads – eller försäljningschef inom musikbranschen.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning mot Music 
och Event Management. Huvudområde: Företagsekonomi

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 
1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Engelska B, 
Samhällskunskap A, Matematik B.

KONTAKT: Henric Lindström, henric.lindstrom@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 

Nationalekonom-
programmet 180 hp

Nationalekonom är ett yrke för dig som är intresserad 
av samhällsfrågor och samtidigt har ett intresse för 
matematik och statistik, vilka är viktiga verktyg inom 
nationalekonomi.

Syftet med programmet är att ge studenterna teoretiska 
och praktiska kunskaper inom nationalekonomi och 
statistik samt orientering inom andra samhällsvetenskapliga 
områden. Inom nationalekonomi studeras samspelet mellan 
individer, företag och marknader samt andra aktörer som 
staten och riksbanken. Frågor som nationalekonomer 
intresserar sig för är arbetslöshet, tillväxt, inflation, 
skattepolitik och penningpolitik. Om man vill jobba med 
analyser av internationell och svensk ekonomi, enskilda 
marknader (t.ex. den finansiella marknaden) och utvärdera 
ekonomiska reformer och åtgärdsprogram är detta ett 
ändamålsenligt program. På tre år ger utbildningen 
grundläggande, fördjupade och avancerade kunskaper i 
nationalekonomins teori och praktik. Du kommer också 
lära dig hantera kvantitativa metoder inom statistik och 
matematik samt ges goda möjligheter att läsa utomlands. Du 
kommer att få lära dig att utföra självständiga arbeten genom 
uppsatser och ett examensarbete som kan innehålla praktik.

Yrkesliv Nationalekonom är ett framtidsyrke i en 
globaliserad värld där samhällsaktörer i allt högre 
utsträckning måste förhålla sig till den ekonomiska 
omgivningen och ekonomiska analyser utgör en viktig 
grund för informerat beslutsfattande. Studenterna på 
programmet utbildas till samhällsanalytiker med god 
kännedom om samhällsekonomiska frågor och utrustade 
med relevanta teoretiska och empiriska analysverktyg. 
Tänkbara framtida yrken kan vara utredare och analytiker 
på statliga myndigheter, privata organisationer, företag och 
banker m.m. En kandidatexamen i nationalekonomi vid 
Linnéuniversitet är även en utmärkt förberedelse inför vidare 
studier i nationalekonomi på avancerad nivå.

Examen Filosofie kandidatexamen. Huvudområde: 
Nationalekonomi

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, 
Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, 
Samhällskunskap A.

KONTAKT: Hyunjoo Kim Karlsson, hyunjoo.kim.karlsson@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 
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”Utbildningen gav oss möjligheten att skapa en produkt där 
vi får utnyttja vårt brinnande intresse för journalistiken och 
berättandets konst. Utan vår utbildning hade vi varken haft 
kunskaperna eller möjligheten att skapa Mordpodden.”

Amanda och Linnéa, tidigare studenter på journalistik och 
medieproduktion. Numera yrkesverksam inom podd.



Kärleken till språket. Språket som verktyg, som nyckel, som förstoringsglas. Berättelserna som måste berättas. 
Berättelserna som har berättats. Som måste bevaras och analyseras. Och berättas igen. För alla som inte har 
en egen röst. För alla som tystas ner och glöms bort. I orden finns friheten.

Språket förändras. Föråldras. Föds på nytt. I nya former, på nya platser. Det förändrar och påverkar. Det är 
människans verktyg. Megafon och trollstav.

Det handlar om grundlig hantverkskunskap. Hands on. Produktion på riktigt. Teori och praktik. Teknik. 
Klippa och sätta ihop. Delar blir helheter. Kreativa processer. Språkgranskning och textanalys. Detektivarbete. 
Kritiska förhållningssätt. Nya utmaningar och gamla sanningar. 

Jag är i språket. I texterna, bilderna och ljuden. I samhällets tjänst. För demokrati och frihet. För nytta och 
nöje. Fiktion och fakta. Jag är verktyget som gör nytta. Som gör allting möjligt.
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Journalistik, information 
och kommunikation



Biblioteks- och 
informationsvetenskap 180 hp

Vill du bli specialist på informationsförmedling med 
människors behov av kunskap och kulturupplevelser i 
centrum? Vi erbjuder en mångvetenskaplig utbildning 
som betonar de nödvändiga tekniska och pedagogiska 
kompetenserna hos framtidens bibliotekarier.

Bibliotekarien organiserar och gör önskad information 
tillgänglig för olika typer av användare, till exempel 
skolelever, allmänhet, forskare och yrkesspecialister i 
näringsliv och organisationer. 

Eftersom informationssamhället har medfört en stark 
ökning i mängden information har kraven på bibliotekarien 
ökat kraftigt. Dels kräver användning av de nya medierna en 
utökad teknisk kompetens, dels finns spännande pedagogiska 
utmaningar i att tillgodose olika användargruppers speciella 
önskemål och behov.

Programmet tar utgångspunkt i fem breda problemområden;  
(1) biblioteken och dess användare i olika kontexter. Här 
analyseras informationsanvändarens sociokulturella villkor, 
professionella roller inom fältet samt olika fysiska och 
virtuella strukturer med relevans för bibliotek och organiserad  
informationstjänst. (2) kunskaps- och informationspraktiker 
utifrån ett pedagogiskt processperspektiv. Detta relaterar till 
såväl medie- och informationskunnnighet, informations-
kompetens som litteraturförmedling och läsfrämjande 
åtgärder. (3) kunskapsorganisation, som rör processer och 
system för kunskaps-, informations- och dokumenthantering.  
Exempel på sådana processer är katalogisering, klassifikation,  
indexering, metadata-uppmärkning och social taggning.  
(4) biblioteks- och informationsetik. Inom detta område 
studeras såväl yrkesetiska dilemman för bibliotekarier som 
informationsetik i allmänhet. (5) biblioteks- och informations-
vetenskaplig metod inriktas mot sådana teorier och under-
sökningsmetoder som är relevanta för forskning inom ämnet 
samt utredningsarbete inom relevant yrkesverksamhet.

Yrkesliv Programmet för biblioteks- och 
informationsvetenskap syftar till att ge dig den grund du 
behöver för att kunna arbeta inom till exempel skolbibliotek, 
folkbibliotek och bibliotek vid högskolor och universitet – 
men också inom andra områden av informationssektorn, 
både i offentlig och privat verksamhet. I hela Europa växer en 
ny arbetsmarknad fram för akademiskt utbildade specialister 
på informationssökning och informationsförmedling.

Examen Filosofie kandidatexamen. Huvudområde: 
biblioteks- och informationsvetenskap

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet.

KONTAKT: Sara Ahlryd, sara.ahlryd@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

Journalistik och 
medieproduktion 180 hp

Programmet vänder sig till dig som vill bli journalist och 
medieproducent, och som vill arbeta med text, bild, ljud 
och rörlig bild inom alla medier. Utbildningen ger dig en 
helhetssyn på medieverksamhet, medieproduktion och 
journalistik.

Journalistikstudier varvas med studier i medieproduktion. 
Undervisningen i journalistik (90 hp) och medieproduktion 
(90 hp) varvas under alla tre studieåren. Hos oss har du 
tillgång till det bästa som kan erbjudas i teknikväg – med 
moderna och välutrustade studior och miljöer. 

Programmet har ett mångårigt samarbete med Sveriges 
Radio och Sveriges Television. Under tredje året får du 
professionsnära erfarenheter med projekt- och praktikkurser 
i nära samarbete med branschen. Eftersom utbildningen är 
bred och omfattar alla medier är du efter examen väl rustad 
för de journalistiska och gestaltande jobb som efterfrågas i 
mediebranschen.

Yrkesliv Tidigare studenter återfinns bl a på radio- 
och TV-stationer, videoproduktionsbolag, tidningar, 
webbredaktioner, informationsavdelningar inom olika 
områden, som dokumentärfilmare, etc. Vanliga befattningar 
är journalist inom radio, TV, press eller webb, bildproducent, 
videofotograf, programledare, webbredaktör eller 
kommunikatör/informatör.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning mot 
journalistisk medieproduktion. Huvudområde: Journalistik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap A. 
Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

KONTAKT: Mats Wahlberg, mats.wahlberg@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 
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Medieentreprenör-
programmet 180 hp

Programmet riktar sig till dig som vill arbeta med 
att driva projekt och verksamheter inom medie- och 
kommunikationssektorn.

Inom mediebranschen sker förändringar snabbt. Därför 
behövs entreprenörer som har såväl välutvecklade färdigheter 
inom medieproduktion som en vetenskapligt grundad 
förståelse för medievärldens kommunikativa och ekonomiska 
förutsättningar. Här får du utbildning för att arbeta 
entreprenöriellt och hållbart med förändring, utveckling  
och nytänkande. 

Programmet erbjuder en unik kombination av 
utbildning i medieproduktion och kunskap om medier 
och kommunikation samt grundläggande utbildning 
i företagsekonomi och en specialinriktning mot 
entreprenörskap inom mediesektorn. Dessutom ges du 
tillfälle att själv välja fördjupningsområde. 

Programmet består av ämnena medie- och 
kommunikationsvetenskap (90 hp), medieproduktion (45 hp), 
och företagsekonomi och entreprenörskap (45 hp). Möjlighet 
till 10 veckors praktik och utlandstermin ges inom ramen för 
programmet. 

Du får tillgång till det bästa som kan erbjudas i teknikväg 
i våra moderna och välutrustade studior. Utbildningen ger 
behörighet till studier på avancerad nivå.

Yrkesliv Du kan arbeta inom områden som PR, reklam, 
journalistik, medieproduktion och marknadsföring, som 
t ex projektledare, egenföretagare, mediekonsult, media 
broker, kommunikatör, informatör och webbredaktör. Som 
medieentreprenör ser du själv möjligheterna i branschen för 
att forma din egen framtid.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning mot 
medieentreprenörskap. Huvudområde: Medie- och 
kommunikationsvetenskap.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet samt Engelska B, 
Samhällskunskap A, Matematik B eller Samhällskunskap 1b / 1a1 
+1a2, Matematik 2a / 2b / 2c.

KONTAKT: Marie Waller, marie.waller@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 

Mediekreatörprogrammet 180 hp

Programmet för dig som vill bli mediekreatör och 
kommunikatör med kompetens att berätta och gestalta 
på ett strategiskt sätt i moderna medier.

Alla kommunicerar och det finns ett stort behov av 
människor som gör det bra, särskilt i dagens föränderliga 
medielandskap. För att arbeta kreativt med medier är det 
viktigt att du kan skapa högkvalitativt innehåll samtidigt 
som du kan analysera kommunikationens förutsättningar, 
risker och utmaningar. Hos oss arbetar du med olika 
medieuttryck och erbjuds möjlighet till specialisering inom 
t ex rörlig bild, ljud, grafisk produktion, illustration eller 
fotografi. Inom programmet ges ett strategiskt perspektiv 
på medier och kommunikation samtidigt som utbildningen 
präglas av yrkesetisk reflektion, kritiskt tänkande samt ett 
hållbarhetsperspektiv. 

I programmet varvas ämnet medie- och kommunikations-
vetenskap (90 hp) med ämnet medieproduktion (90 hp), och 
möjlighet till 10 veckors praktik och utlandstermin ges inom 
ramen för programmet. 

Hos oss har du tillgång till det bästa som kan erbjudas i 
teknikväg – med moderna och välutrustade studios och 
miljöer. Utbildningen ger behörighet till studier på  
avancerad nivå.

Yrkesliv Efter examen kan du till exempel arbeta 
inom kreativa medieproduktionsyrken på TV, radio, 
reklambyrå, webbyrå, marknadsavdelning, förlag, tidning/
webbredaktion eller kommunikationsavdelning på 
företag, inom organisationer och myndigheter, samt med 
frilansföretagande.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning 
mot mediekreatörskap. Huvudområde: Medie- och 
kommunikationsvetenskap.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet samt Engelska B, 
Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

KONTAKT: Peter Dahlén peter.dahlen@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 
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En förebild. En guide. En mentor. Ett bollplank, ett uppslagsverk, ett 
fönster ut mot världen. Läraren är förutsättningen för fortsättningen.

Det handlar om att göra skillnad. Förmedla kunskaper, 
grundläggande principer, värderingar, fakta. Inspirera, stimulera, 
engagera. Förvandla. 

Pedagogiken är grunden. Didaktik och ämnesstudier. Kreativitet 
och kompetens. Ansvar. Verkligheten är växtplatsen. Nya kunskaper 
måste prövas där ute. I världen. I klassrummet. I huvudet och hjärtat. 
Allt är möjligt.

Skolan är en värld som måste försöka förstå världen. Och förklara 
den. Jag vill vara en del av den världen. Bli inspirerad och utmanad. 
Växa. Det här är det viktigaste jobbet i världen.

Lärarutbildning
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”Jag tycker att det bästa med förskolläraryrket är 
att det är så varierande och att jag får möjlighet 
att arbeta med en mängd olika uttryckssätt 
och se barnens utveckling varje dag. Sen är det 
också roligt att få utveckla förskoleverksamheten 
tillsammans med mina kollegor.”

Tibor, tidigare student på förskollärarprogrammet. 
Numera yrkesverksam som förskollärare.



Förskollärarprogrammet 210 hp

Vill du ha ett spännande och kreativt arbete där du får 
vara med och lägga grunden till livslångt lärande? Då är 
förskolläraryrket något för dig.

Kurserna i programmet anknyter till den kommande 
yrkesutövningen. Du läser kurser som ger goda kunskaper, 
exempelvis om barns utveckling, lek och lärande, förskolans 
organisation och värdepedagogiskt arbete. Dessutom 
förvärvar du ämnesdidaktiska kunskaper knutna till 
förskoleverksamhet, såsom läs- och skrivutveckling, 
matematik, naturvetenskap och teknik och estetiska 
lärprocesser. Förutom teoretiska studier får du praktiska 
erfarenheter genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
på förskolor i regionen. Under hela utbildningen har du 
även kontakt med förskolans verksamhet genom fältstudier. 
Undervisningen har en nära koppling till den forskning som 
bedrivs inom förskoleområdet. 

Programmet ges på heltid och undervisningsformerna 
varierar. Detta innebär bland annat att undervisningen 
även sker online. Därför behövs tillgång till dator/bärbar 
enhet med headset och webbkamera samt tillgång till 
bredbandsuppkoppling.

Yrkesliv Som förskollärare har du ett kreativt och viktigt 
arbete med att stödja de allra yngsta i ett lekfullt lärande. 
Idag är bristen på förskollärare mycket stor vilket innebär 
att förskolläraryrket i dubbel bemärkelse är ett framtidsyrke. 
När du tar din förskollärarexamen vid Linnéuniversitet  
står du på gedigen grund och är väl förberedd för din 
kommande yrkesutövning.

Examen Förskollärarexamen.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b 
/ 1a1 +1a2. Eller: Samhällskunskap A.

KONTAKT: Gustav Henrysson, gustav.henrysson@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 

KONTAKT: Susann Olsen, susann.olsen@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 
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Människor 
växer här.



Grundlärarprogrammet 180 hp 

Med inriktning mot arbete i fritidshem

Vill du arbeta med barn i åldrarna 6-13 år och utveckla 
verksamheten i fritidshem, är denna inriktning för dig. 
Fritidshem är en pedagogisk verksamhet den tid då 
elever inte vistas i skolan.

Programmet består av studier inom det fritidspedagogiska 
området. Du lär dig att ta tillvara barns kreativitet och 
delaktighet, att utmana deras utveckling utifrån olika 
intressen och förutsättningar. Ett självständigt arbete inom 
området ingår i utbildningen. Därutöver ingår studier om 
centrala kunskaper för lärare till exempel läroplansteori, 
vetenskapsteori, sociala relationer, konflikthantering och 
ledarskap samt bedömning och utvärdering. 

I programmet ingår dessutom en valbar kurs på 30 hp i något 
praktiskt eller estetiskt ämne.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) görs 
på fritidshem och skolor i regionen och sprids över tid.

I programmet introduceras du som student i interkulturella 
frågor. Du erbjuds en fördjupning inom området som syftar 
till att stärka din kompetens i de sociala relationer som präglar 
ett mångkulturellt samhälle och en mångkulturell skola.

Yrkesliv Programmet gör dig väl rustad för att bli lärare  
i fritidshem och för att kunna undervisa i det valda praktiskt-
estetiska ämnet i grundskolans årskurs 1-6. Utbildningen 
kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer. 
Entusiasmerande ledare behövs på många positioner  
i samhället.

Examen Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i 
fritidshem.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap A. 
Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

KONTAKT: Susann Olsen, susann.olsen@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

Grundlärarprogrammet 180 hp 

Inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil

Vill du arbeta med barn i åldrarna 6-13 år och utveckla 
verksamheten i fritidshem, är denna inriktning för dig. 
Den verksamhetsintegrerade utbildningen ger dig 
dessutom mycket praktisk erfarenhet.

Programmet består av studier inom det fritidspedagogiska 
området. Du lär dig att ta tillvara barns kreativitet och 
delaktighet, att utmana deras utveckling utifrån olika 
intressen och förutsättningar. Ett självständigt arbete inom 
området ingår i utbildningen. Därutöver ingår studier om 
centrala kunskaper för lärare till exempel läroplansteori, 
vetenskapsteori, sociala relationer, konflikthantering och 
ledarskap samt bedömning och utvärdering. 

I programmet ingår dessutom en valbar kurs på 30 hp i något 
praktiskt eller estetiskt ämne.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) görs 
i olika perioder som sprids över tid. 

Med den verksamhetsintegrerade profilen ingår du varje 
läsår i ett arbetslag med lärare och vistas på utvalda skolor 
i Kalmar kommun och dess grannkommuner. Profilen ger 
dig möjlighet att på ett handfast sätt utveckla kunnande och 
kompetens för att bli en riktigt bra lärare.

Yrkesliv Programmet gör dig väl rustad för att bli lärare i 
fritidshem och för att kunna undervisa i det valda praktisk-
estetiskt ämne i grundskolans årskurs 1-6. Utbildningen 
kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer. 
Entusiasmerande ledare behövs på många positioner i 
samhället.

Examen Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i 
fritidshem.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap A. 
Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

KONTAKT: Gustav Henrysson, gustav.henrysson@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 
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Grundlärarprogrammet 240 hp 

Med inriktning mot arbete i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1–3

Vill du arbeta med barn i förskoleklass och elever i 
grundskolans årskurs 1–3, då är denna inriktning för dig.

För lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3, är 
kunskaper om läs-, skriv- och matematikutveckling samt 
barns kommunikation och språkutveckling viktigt. 

I matematikundervisningen är det betydelsefullt att kunna 
utgå från och knyta an till barns perspektiv. I undervisning 
i engelska läggs betoning på kommunikation. Studier i 
samhällsorientering, naturorientering och teknik ingår också 
i utbildningen. Därutöver ingår studier om centrala och 
generella kunskaper för lärare, exempelvis utveckling och 
lärande, läroplansteori, sociala relationer, bedömning och 
ledarskap.

En kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik riktas 
specifikt mot de två självständiga arbeten som ingår.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) 
förläggs till  skolor i regionen och sprids över tid. 

I programmet introduceras du som student i interkulturella 
frågor. Du erbjuds en fördjupning inom området som syftar 
till att stärka din kompetens i de sociala relationer som 
präglar ett mångkulturellt samhälle och en mångkulturell 
skola.

Yrkesliv Med en lärarexamen har du mycket goda 
möjligheter till anställning efter utbildningen. Programmet 
rustar dig väl för arbetet i förskoleklass och grundskolans 
årskurs 1–3. Utbildningen kan även leda till anställning inom 
andra samhällssektorer. Entusiasmerande ledare behövs på 
många positioner i samhället.

Examen Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i 
förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Engelska 
B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. 
Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, 
Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

KONTAKT: Susann Olsen, susann.olsen@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

Grundlärarprogrammet 240 hp 

Inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3/
verksamhetsintegrerad profil 

Vill du arbeta med barn i förskoleklass och elever i 
grundskolans årskurs 1–3, då är denna inriktning för 
dig. Den verksamhetsintegrerade utbildningen ger dig 
dessutom mycket praktisk erfarenhet.

För lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3, är 
kunskaper om läs-, skriv- och matematikutveckling samt 
barns kommunikation och språkutveckling viktigt. 

I matematikundervisningen är det betydelsefullt att kunna 
utgå från och knyta an till barns perspektiv. I undervisning 
i engelska läggs betoning på kommunikation. Studier i 
samhällsorientering, naturorientering och teknik ingår också 
i utbildningen. Därutöver ingår studier om centrala och 
generella kunskaper för lärare, exempelvis utveckling och 
lärande, läroplansteori, sociala relationer, bedömning och 
ledarskap.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) görs 
i olika perioder som sprids över tid. 

Med den verksamhetsintegrerade profilen ingår du varje 
läsår i ett arbetslag med lärare och vistas på utvalda skolor 
i Kalmar kommun och dess grannkommuner. Profilen ger 
dig möjlighet att på ett handfast sätt utveckla kunnande och 
kompetens för att bli en riktigt bra lärare.

Yrkesliv Med en lärarexamen har du mycket goda 
möjligheter till anställning efter utbildningen. Programmet 
rustar dig väl för arbetet i förskoleklass och grundskolans 
årskurs 1–3. Utbildningen kan även leda till anställning inom 
andra samhällssektorer. Entusiasmerande ledare behövs på 
många positioner i samhället.

Examen Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i 
förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Engelska 
B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. 
Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, 
Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

KONTAKT: Gustav Henrysson, gustav.henrysson@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 
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Grundlärarprogrammet 240 hp 

Med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6

I grundskolans årskurs 4–6 ska läraren utveckla elevers 
nyfikenhet och vetgirighet för fortsatt lärande.

I programmet läggs tyngdpunkt vid ämnesstudier i svenska, 
matematik och engelska. Det ingår även en valbar kurs på 30 
hp. Du studerar centrala och generella kunskaper för lärare, 
som till exempel utveckling och lärande, läroplansteori, 
vetenskapsteori och forskningsmetodik, sociala relationer 
och ledarskap samt betyg och bedömning. 

Vetenskapligt skrivande tränas tidigt i utbildningen 
och finns tillsammans med forskningsmetodiska 
moment genomgående i utbildningens kurser. En kurs i 
vetenskapsteori och forskningsmetodik riktas specifikt mot 
de två självständiga arbetena (examensarbeten) som ingår.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) 
förläggs till skolor i regionen. VFU görs i olika perioder som 
sprids över tid.

I programmet introduceras du som student i interkulturella 
frågor. Du erbjuds en fördjupning inom området som syftar 
till att stärka din kompetens i de sociala relationer som 
präglar ett mångkulturellt samhälle och en mångkulturell 
skola.

Yrkesliv Programmet gör dig väl rustad för att bli lärare i 
grundskolans årskurs 4–6. Utbildningen kan även leda till 
anställning inom andra samhällssektorer. Entusiasmerande 
ledare behövs på många positioner i samhället!

Examen Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i 
grundskolans årskurs 4–6.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Engelska 
B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. 
Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, 
Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

KONTAKT: Susann Olsen, susann.olsen@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

Grundlärarprogrammet 240 hp 

Med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6/
verksamhetsintegrerad profil

I grundskolans årskurs 4–6 ska läraren utveckla 
elevers nyfikenhet för fortsatt lärande. Den 
verksamhetsintegrerade utbildningen ger dig mycket 
praktisk erfarenhet från skolans vardag.

I programmet läggs tyngdpunkt vid ämnesstudier i svenska, 
matematik,  engelska samt naturorienterade ämnen och 
teknik. Du studerar centrala och generella kunskaper 
för lärare, som till exempel utveckling och lärande, 
läroplansteori, vetenskapsteori och forskningsmetodik, 
sociala relationer och ledarskap samt betyg och bedömning. 

Vetenskapligt skrivande tränas tidigt i utbildningen och 
finns tillsammans med forskningsmetodik genomgående 
i utbildningens kurser. En kurs i vetenskapsteori och 
forskningsmetodik riktas specifikt mot de två självständiga 
arbetena som ingår.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) görs 
i olika perioder som sprids över tid. 

Med den verksamhetsintegrerade profilen ingår du varje 
läsår i ett arbetslag med lärare och vistas på utvalda skolor 
i Kalmar kommun och dess grannkommuner. Profilen ger 
dig möjlighet att på ett handfast sätt utveckla kunnande och 
kompetens för att bli en riktigt bra lärare.

Yrkesliv Programmet med profilen verksamhetsintegrering 
gör dig väl rustad för att arbeta som lärare i grundskolans 
årskurs 4–6. Utbildningen kan även leda till anställning 
inom andra samhällssektorer. 

Entusiasmerande ledare behövs på många positioner i 
samhället!

Examen Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i 
grundskolans årskurs 4–6.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Engelska 
B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. 
Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, 
Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

KONTAKT: Gustav Henrysson, gustav.henrysson@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 
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Kompletterande pedagogisk 
utbildning 90 hp

Med en kompletterande pedagogisk utbildning, kan 
du som har ämneskunskaper i undervisningsämnen bli 
lärare i grundskolans årskurs 7–9 eller gymnasieskolan.

Utbildningen omfattar 90 hp och kompletterar dina tidigare 
ämneskunskaper för att du ska bli behörig ämneslärare. I 
utbildningen varvas utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), 
ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

Studierna bedrivs på heltid under tre terminer med 4–6 
obligatoriska utbildningstillfällen om sammanlagt 10–16 
dagar per termin. Däremellan sker kommunikation mellan 
studenter och lärare via en webbaserad lärplattform.

I den utbildningsvetenskapliga kärnan utvecklar du generella 
lärarkunskaper. Det är kunskaper som hjälper dig i din 
yrkesroll inom till exempel ledarskap, konflikthantering, 
bedömning och betygsättning. 

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen ges i två 
perioder om fem veckor och en om tio veckor. VFU kan 
endast genomföras på Linnéuniversitetets partnerskolor i 
Småland och Blekinge.

Yrkesliv Utbildningen ger möjlighet att undervisa i 
gymnasiet och/eller grundskolans årskurs 7–9 beroende 
på ingångsämnenas omfattning. I ämnena bild, musik 
samt idrott och hälsa ger utbildningen även behörighet för 
undervisning i grundskolans årskurs 1–6.

Examen Ämneslärarexamen på grund- eller avancerad nivå 
beroende på antal ingångsämnen och deras omfattning.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet för studier på 
grundnivå samt särskild behörighet enligt följande: 
 
Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 
Ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i grundskolans 
årskurs 7–9 som motsvarar ämnesstudier om minst 90 
högskolepoäng. För examensomfattningen 270 högskolepoäng 
måste ämnesstudierna inkludera ett självständigt arbete om minst 
15 högskolepoäng. 
 
Inriktning mot arbete i gymnasieskolan 
Ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i gymnasieskolan 
som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng. 
För examensomfattningen 300 och 330 högskolepoäng måste 
ämnesstudierna inkludera ett självständigt arbete om minst 15 
högskolepoäng. Ämnet får inte vara ett yrkesämne.

KONTAKT: Carola Berntsson, carola.berntsson@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % Distans

Yrkeslärarprogrammet 90 hp

Programmet vänder sig till dig som har gedigna 
yrkeskunskaper inom något eller några av de yrken som 
gymnasieskolans yrkesprogram utbildar till.

I programmet ingår studier om centrala och generella 
kunskaper för lärare till exempel utveckling och lärande, 
läroplansteori, sociala relationer, betyg och bedömning samt 
ledarskap. Därutöver ingår verksamhetsförlagd utbildning 
som integreras i programmets olika kurser.

Utbildningen ges som en nätbaserad distansutbildning. 
Läsåret delas in i tre perioder och studietakten är deltid: 
höstperiod 50%, vår- och sommarperiod 63%. Schemalagda, 
obligatoriska träffar genomförs tre gånger per period, 
under två eller tre dagar. Dessa träffar förläggs växelvis på 
campus Kalmar och campus Växjö. Studenterna delas in i 
mentorsgrupper om 15–20 personer.

Programmets kurser präglas av ett projekt- och 
processorienterat arbetssätt, vilket förutsätter samarbete 
i olika grupperingar. Den verksamhetsförlagda delen 
av utbildningen förläggs till skolor inom lärosätets 
partnerområden/VFU-områden. Andra geografiska 
lösningar kan diskuteras.

Observera att inför HT 2019 antar vi inte till yrkesämnena 
Hantverk inriktning Textil design och Hantverkskunskap 
inriktning Textil design. Anledningen är brist på relevanta 
VFU-platser i gymnasieskolan.

Yrkesliv Lärarutbildningen gör dig väl rustad för att bli 
lärare på gymnasieskolans yrkesprogram och kan även leda 
till anställning inom andra samhällssektorer.

Examen Yrkeslärarexamen på grundnivå.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet samt kvalificerade och 
relevanta yrkeskunskaper för något eller några av de yrkesämnen 
som finns på gymnasieskolans yrkesprogram. 
 
OBS! Behörighetsprövning av dina yrkeskunskaper görs i 
samarbete med ValiWeb i Skellefteå. För mer information se  
Lnu.se/program/yrkeslararprogrammet/distansdeltidht.

KONTAKT: Josefin Johansson Lewis, josefin.johanssonlewis@lnu.se

ORT: Växjö, 50 % Distans
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Ämneslärarprogrammet 330 hp 

Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Lärare påverkar människors framtid varje dag. 
Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som vill 
undervisa ungdomar och inspirera till lärande.

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du söker 
till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan 
ytterligare ett ämne under utbildningens gång. I studierna 
inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) utvecklar 
du generella lärarkunskaper i bland annat ledarskap, 
konflikthantering, bedömning och betygsättning. 

Programmet innehåller 20 veckors verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) där du studerar och praktiserar läraryrket 
på en skola. 

Inom ämneslärarprogrammet finns det goda möjligheter till 
studier och VFU utomlands.

Yrkesliv Utbildningen ger behörighet att undervisa i 
gymnasiet och grundskolans årskurs 7–9. I ämnena bild, 
musik samt idrott och hälsa ger utbildningen även behörighet 
för undervisning i grundskolans årskurs 1–6.

Examen Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet samt Engelska B, 
Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6 c). Eller: Engelska 6 
samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 c).  
 
Utöver ovanstående krävs särskild behörighet för respektive ämne:
• Bild: Antagningsprov
• Biologi: Biologi B, Kemi A, Matematik C. Eller: Biologi 2, Kemi 1, 

Matematik 3b / 3c
• Biologi/Kemi: Biologi B, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, 

Kemi 2, Matematik 3b / 3c
• Biologi/Naturkunskap: Biologi B, Kemi A, Matematik C, 

Naturkunskap B. Eller: Biologi 2, Kemi 1, Matematik 3b / 3c, 
Naturkunskap 2.

• Engelska: –
• Franska: Franska steg 3. Eller Franska 3
• Fysik/Matematik: Fysik B, Matematik D. Eller: Fysik 2, Matematik 4
• Historia: Historia A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2
• Idrott och hälsa: Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap 

B. Eller: Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 
2 (alt. Bi A/Bi 1, Ke A/Ke 1, Fy A/Fy 1)

• Matematik: Matematik D. Eller: Matematik 4
• Musik: Antagningsprov
• Psykologi: Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c
• Religionskunskap: Historia A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2
• Samhällskunskap: Matematik B, Samhällskunskap B. Eller: 

Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 2
• Spanska: Spanska steg 3. Eller: Spanska 3
• Svenska: –
• Svenska som andraspråk: –
• Tyska: Tyska steg 3. Eller: Tyska 3

Studieort Kalmar
KONTAKT: Gustav Henrysson, gustav.henrysson@lnu.se

Studieort Växjö
KONTAKT: Carola Berntsson, carola.berntsson@lnu.se

INGÅNG: Bild

ORT: Kalmar, 100 % 

INGÅNG: Biologi

ORT: Kalmar, 100 % 

INGÅNG: Biologi/kemi

ORT: Kalmar, 100 % 

INGÅNG: Biologi/
naturkunskap

ORT: Kalmar, 100 % 

INGÅNG: Engelska

ORT: Kalmar, 100 % 

INGÅNG: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 

INGÅNG: Franska

ORT: Växjö, 100 % 

INGÅNG: Franska, första 
terminen i Frankrike

ORT: Växjö, 100 % 

INGÅNG: Fysik/matematik

ORT: Växjö, 100 % 

INGÅNG: Historia

ORT: Kalmar, 100 % 

INGÅNG: Historia

ORT: Växjö, 100 % 

INGÅNG: Idrott och hälsa

ORT: Kalmar, 100 % 

INGÅNG: Idrott och hälsa

ORT: Växjö, 100 % 

INGÅNG: Matematik

ORT: Växjö, 100 % 

INGÅNG: Musik

ORT: Växjö, 100 % 

INGÅNG: Psykologi

ORT: Kalmar, 100 % 

INGÅNG: Religionskunskap

ORT: Växjö, 100 % 

INGÅNG: Samhällskunskap

ORT: Växjö, 100 % 

INGÅNG: Spanska

ORT: Växjö, 100 % 

INGÅNG: Spanska, första 
terminen i Spanien

ORT: Växjö, 100 % 

INGÅNG: Svenska

ORT: Kalmar, 100 % 

INGÅNG: Svenska

ORT: Växjö, 100 % 

INGÅNG: Svenska som 
andraspråk

ORT: Växjö, 100 % 

INGÅNG: Tyska

ORT: Växjö, 100 % 

INGÅNG: Tyska, första 
terminen i Tyskland

ORT: Växjö, 100 % 
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46

De minsta beståndsdelarna och de stora frågorna. De levande 
organismerna. Ursprunget och funktionerna. Det eviga kretsloppet. Början 
eller slutet?

Nu måste vi bli hållbara. Återvinningsbara. Framtiden kräver 
klimatsmarta energilösningar. Vindkraft och vattenkraft. Förnyelsebara 
råvaror. Solenergi. Vi måste ladda batterierna.

Hur hänger det ihop? Vilka är de minsta gemensamma nämnarna? 
Vilka är de största farorna? 

Det handlar om matematik. Om rörelsemängd och paritet. Om 
biokemi, cell och molekylärbiologi. Fysik och kemi. Optometri. Toxikologi. 
Evolutionsbiologi och ekologi. Människan behöver livsmedel. Läkemedel. 
Hälsooch sjukvård. En planet som fortsätter fungera i ett universum som 
förändras. Perspektiven överväldigar. Det handlar om det allra minsta och 
det oändligt stora. 

Världen förändras hela tiden. I det stora och det lilla. Jag vill påverka 
framtiden här och nu. Jag vill göra skillnad. Jag är redo. För livet.

Naturvetenskap



”Jag har varit intresserad av mat så länge 
jag kan minnas! Jag valde Nutrition och 
livsmedelsvetenskap för att få helheten; 
livsmedlets innehåll, egenskaper, 
process, industri och näringsläran, dvs. 
hur livsmedlet beter sig i kroppen och 
påverkar vårt välmående. Jag lockades 
också av att programmet utgår från 
hälsa snarare än sjukdom.”

Cecilia, tidigare student på nutrition 
och livsmedelsvetenskap. Numera 
yrkesverksam som livsmedelsutvecklare
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Biologiprogrammet 180 hp

Biologi är läran om livet, från cellens minsta 
beståndsdelar till storskaliga processer på 
ekosystemnivå.

Vi söker dig som vill ta dig an framtidens utmaningar 
och möjligheter. Biologer behövs för att bevara naturens 
mångfald och för att lösa de komplexa problem som 
samhället står inför. Vi erbjuder en bred utbildning inom 
biologi med engagerade lärare, välutrustade laboratorier, 
stark forskningsanknytning – allt samlat i ett campus 
endast ett stenkast från Östersjön. Inom ramen för 
utbildningen kommer du att få träning och färdigheter i 
allt från cellbiologi och kemi, till evolutionära processer och 
naturvård. Efter kandidatexamen är du redo för yrkeslivet 
som biolog, men du kan också komplettera med en magister 
inom djurskydd eller utbildning till lärare för grund- och 
gymnasieskola. För dig som är intresserad av en framtida 
forskningskarriär erbjuder vi undervisning på avancerad 
nivå i våra mastersprogram, som ges i nära samarbete med 
världsledande forskargrupper inom akvatisk ekologi och 
mikrobiologi. Vid Linnéuniversitet får du det bästa av två 
världar: det unga lärosätets närhet mellan studenter och 
lärare och det stora universitetets starka forskarmiljöer. 
Välkommen till oss i Kalmar!

Yrkesliv Ett program med många möjligheter och med en 
god framtida arbetsmarknad. Du kan till exempel arbeta 
vid länsstyrelser och kommuner med naturvård, mark- och 
vattenanvändning eller med planläggning och uppföljning. 
Det finns också behov av biologer inom konsultmarknaden, 
skogsindustrin och vid större företag samt i guide- och 
besöksnäringen. Inriktar du dina studier mot biomedicin 
finns arbetsmöjligheter på analys- och forskningslaboratorier 
inom biomedicinsk industri eller i offentlig verksamhet som 
sjukvården. Utbildningen förbereder för vidare studier inom 
biologi på avancerad nivå och inom angränsande ämnen som 
ämneslärare eller djurskydd.

Examen Filosofie kandidatexamen. Huvudområde: Biologi

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 
1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3c. Eller: Biologi B, Fysik A, Kemi 
B, Matematik D.

KONTAKT: Samuel Hylander, samuel.hylander@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 

Biomedicinska 
analytikerprogrammet 180 hp

Är du intresserad av att utreda sjukdomars orsaker, 
utföra provtagningar och laborativa analyser?

Som legitimerad biomedicinsk analytiker har du en central 
och ansvarsfull roll inom hälso- och sjukvården. Dina 
noggranna analyser leder till fastställande av diagnos och 
behandling för patienten. 

I utbildningen integreras praktiskt laboratoriearbete 
med ämnesstudier. Du läser kemi, biokemi, cell- och 
molekylärbiologi och fysiologi, liksom yrkesspecifika kliniska 
ämnen. Du får lära dig patientbemötande, provtagning, etik 
och sjukdomslära. Den återkommande verksamhetsförlagda 
utbildningen (praktik) på olika sjukhuslaboratorier ger dig 
möjligheter att utöka, fördjupa och tillämpa dina kunskaper. 
Du får en god inblick och förankring i ditt kommande 
yrke. Utbildningen är forskningsanknuten och du lär dig att 
tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt.

Examensarbetet gör du på ett kliniskt laboratorium, en 
forskningsinstitution eller på ett läkemedelsföretag, i Sverige 
eller utomlands.

Utbildningen ger dig möjlighet till fortsatta studier som 
magister/masterutbildning och forskarutbildning.

Yrkesliv Biomedicinsk analytiker är idag ett bristyrke 
och efterfrågan väntas öka. Nya analysmetoder utvecklas 
fortlöpande. Utbildningen är bred och gör dig väl rustad för 
ett yrkesliv på olika sjukhuslaboratorier, inom öppenvård 
samt på djursjukhus. Du kan också arbeta med utveckling 
och forskning inom läkemedels-, livsmedels- eller 
bioteknikföretag.

Examen Biomedicinsk analytikerexamen, samt Filosofie 
kandidatexamen. Huvudområde: Biomedicinsk 
laboratorievetenskap.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, 
Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, 
Matematik 3b / 3c.

KONTAKT: Maria Mattsson, maria.mattsson@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 
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Farmaceutprogrammet 180 hp

Tycker du att det är trevligt att möta och prata med 
människor? Är du intresserad av hur läkemedel fungerar 
och vill hjälpa människor till en bättre hälsa? Då är 
receptarieyrket något för dig! Läkemedel är en viktig del i 
dagens sjukvård. Sverige behöver därför fler receptarier 
så du blir eftertraktad på arbetsmarknaden!

Antalet apotek har ökat de senaste åren pga omregleringen 
av Apoteksväsendet 2009. I takt med en ökad etablering 
av apotek i Sverige behövs fler receptarier, varför du blir 
eftertraktad på arbetsmarknaden! Under programmets första 
år läser du grundläggande kurser i cellbiologi, kemi, biokemi 
och mikrobiologi och praktiserar några dagar på apotek. 
Under andra och tredje året blir studierna mer yrkesspecifika 
och du lär dig hur kroppen fungerar, läkemedels verknings-
mekanismer och hur man värderar effekten av en insatt 
terapi. Du får också lära dig hur läkemedel tillverkas. 
Rådgivning är en väsentlig del av receptariens yrkesvardag. 
I kursen beteende- och kommunikationsvetenskap får du 
viktiga verktyg för möten med människor. Utbildningen 
avslutas med ett examensarbete. Under utbildningen möter 
du, förutom lektorer och professorer vid universitetet, 
apotekare och kliniskt verksamma läkare som föreläsare samt 
yrkesverksamma farmaceuter genom sammanlagt 10 veckors 
handledd praktik på apotek. Du kan läsa utbildningen 
antingen på distans, med träffar i Kalmar cirka var 3–4 vecka 
om 3–4 dagar, eller som campusstudent.

Yrkesliv Receptarier arbetar framförallt på apotek och 
många receptarier har en arbetsledande position. För 
närvarande är det stor brist på receptarier och det kommer 
att vara så flera år framöver! Därutöver arbetar receptarier 
även på läkemedelsrelaterade myndigheter och inom 
läkemedelsindustrin.

Examen Receptarieexamen, samt Filosofie kandidatexamen, 
huvudområde: Farmaci. Receptarieexamen ligger till grund 
för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 
1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3c. Eller: Biologi B, Fysik A, Kemi 
B, Matematik D.

KONTAKT: Kristina Magnusson, kristina.magnusson@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 

ORT: Kalmar, 100 % Distans

Fysikerprogrammet 180 hp

Är du intresserad av hur allting funkar? Som fysiker 
kan du syssla med allt från det allra minsta till det allra 
största i universum.

Fysiker utvecklar en särskild förmåga att angripa problem 
genom att formulera teoretiska modeller som kan användas 
för att utföra beräkningar och simuleringar med datorer. 
Utbildningen lär dig att experimentera och analysera 
mätresultat, samt att omsätta din kunskap till produkter och 
tjänster. Fysiker arbetar med viktiga problem som rör vår 
existens, såsom framtida energiproduktion, transportsystem 
och vattenförsörjning. Programmet ger dig även möjlighet 
att arbeta med de områden som sporrar vår fantasi: Vad är 
universums öde och vad är materians innersta hemligheter? 

Programmet börjar med en inledning till den moderna 
fysiken som bygger på kvantmekanik och Einsteins 
relativitetsteori. De olika delarna av den klassiska fysiken tas 
sedan upp i det sammanhang den bildar bakgrund till den 
moderna fysiken. Under utbildningens sista år behandlas 
olika tillämpningsområden av den moderna fysiken. Du kan 
välja att läsa i Växjö eller hemifrån på distans. Den generella 
kompetens du får genom programmet efterfrågas inom 
många delar av arbetsmarknaden.

Yrkesliv Fysiker arbetar oftast med forskning och 
utveckling inom större tillverkningsföretag och kvalificerade 
konsultfirmor, t ex analys-, simulerings- eller laborativt 
arbete. Tekniska fysiker arbetar ofta med konstruktion och 
beräkningar. Fysiker arbetar också inom universitet och 
forskningsinstitut.

Examen Filosofie kandidatexamen med huvudområde fysik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, 
Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4.

KONTAKT: Magnus Paulsson, magnus.paulsson@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

ORT: Växjö, 100 % Distans
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Matematikerprogrammet 180 hp

Detta program ger dig gedigna kunskaper i matematik 
och i att använda matematik och matematisk programvara 
som ett verktyg i arbete med samhällsutmaningar och 
utveckling inom områden som teknik, datavetenskap och 
ekonomi. Programmet har fyra valbara inriktningar som 
väljs i slutet av första året.

I inriktningen Teknisk matematik ingår kurser inom 
matematik, data, mekanik, termodynamik, ekonomi och 
elektroteknik. Inriktningen Datavetenskap och statistik 
inriktar sig på matematik, programmering och tillämpningar 
i t.ex. dataanalys, artificiell intelligens, eller datasäkerhet. 
Inriktningen Ekonomi och operationsanalys riktar sig 
till dig som är intresserad av matematik, ekonomi och 
verksamhetsstyrning. I inriktningen Matematik koncentrerar 
man sig på att bredda och fördjupa sina kunskaper i matematik.

Oavsett vilken inriktning du väljer finns möjlighet 
att specialisera sig ytterligare genom att studera 
masterutbildning inom matematik eller inom respektive 
tillämpningsområde. Hela matematikerprogrammet kan 
läsas på engelska.

Yrkesliv Arbetsområden där matematiker är efterfrågade 
är till exempel informationssäkerhet, ingenjörsproblem 
inom tillverkningsindustrin, försäkringspremieanalys, 
försöksplanering och statistikundersökningar. Djupa 
matematikkunskaper tillsammans med färdigheter i 
programmering gör dig attraktiv på arbetsmarknaden! Det 
är lättare att gå från matematiken till tillämpningarna än 
tvärtom. Fortsatta studier efter kandidatexamen ökar dina 
möjligheter på arbetsmarknaden.

Examen Filosofie kandidatexamen med huvudområde 
matematik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Fysik B, Matematik 
D. Eller: Fysik 2, Matematik 4. Undantag för Svenska då 
undervisningsspråk är Engelska.

KONTAKT: Patrik Wahlberg, patrik.wahlberg@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

Miljöanalytiker 180 hp

Vill du vara en sammanhållande länk som kan driva 
miljöarbete och kan kommunicera med aktörer som är 
involverade i arbetet med hållbar utveckling?

Utbildningen till miljöanalytiker ger dig grunderna för 
att förstå miljöfrågornas orsaker och konsekvenser. Du lär 
dig om klimatförändring, övergödning, överutnyttjande 
av naturresurser, kemikalier i olika varor och produkter, 
föroreningar m.m. Du får också en bild av hur samhället 
kan tolka och åtgärda problem och skapa möjligheter. 
Du kommer att studera allt från ekologi, geovetenskap, 
miljökemi, energisystem och miljötoxikologi till 
reningsmetoder, miljörätt, ledningssystem, livscykelanalyser, 
GIS, cirkulär ekonomi och miljövetenskapliga 
undersökningsmetoder. Utbildningen väver samman teori 
med praktiska moment där du bl.a. undersöker branscher, 
produkter och kemikalier. Detta ger dig en god grund för 
ett arbete med att främja en hållbar utveckling så att vi och 
kommande generationer kan ha en hälsosam och god miljö. 

Programmet ges på distans. Det är 5 obligatoriska träffar per 
termin i Kalmar. De flesta träffar sträcker sig över 3 dagar, 
lunch till lunch.

Yrkesliv Efter utbildningen kan du arbeta som 
miljöanalytiker, miljöhandläggare, miljöinspektör, 
miljösamordnare, miljöstrateg, verksamhetsutvecklare, 
miljökonsult m.m. Tjänsterna finns inom offentliga 
organisationer, tjänsteföretag, industrier samt i 
konsultbranschen.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning mot 
miljöanalys. Huvudområde: Miljövetenskap.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Matematik 3b 
/ 3c, Naturkunskap 2. Eller: Matematik C, Naturkunskap B. 
Naturkunskap B/2 kan ersättas av Fysik A/Fysik 1 och Kemi A/
Kemi 1.

KONTAKT: Geoffrey Lemdahl, geoffrey.lemdahl@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % Distans
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Nutrition och 
livsmedelsvetenskap 180 hp

Vill du veta mer om sambanden mellan kost och 
hälsa, tillverkningsprocesser, utveckling, kontroll 
och kvalitetssäkring av livsmedel? Som expert inom 
livsmedelsvetenskap och nutrition är du efterfrågad och 
kan arbeta både inom livsmedelssektorn och offentlig 
verksamhet. Du kan även välja att studera vidare på 
avancerad nivå och därefter forskarstudera.

Du lär dig vad olika livsmedel består av, hur livsmedel 
tillverkas på ett säkert sätt och hur kosten påverkar kroppen 
och dess funktioner. Studier i kemi, fysiologi, mikrobiologi, 
cellbiologi och immunologi ger dig en gedigen grund som 
behövs för att kunna förstå komplexiteten hos olika typer 
av livsmedel. Fördjupande kurser inom livsmedelsvetenskap 
och nutrition ger dig en unik utbildning som gör att du har 
kompetens både som livsmedelskemist och nutritionist. 
Genom projektarbeten och studiebesök får du god kontakt 
med näringslivet, vilket underlättar val av examensarbete 
och framtida arbetsplats. Efter examen på programmet är du 
behörig att studera vidare på avancerad nivå, exempelvis på 
Magister/Mastersprogrammet i kemi vid Linnéuniversitetet, 
Magisterprogrammet i Nutritionsvetenskap vid Karolinska 
Institutet och Master of food science and technology vid 
Köpenhamns universitet.

Yrkesliv Utbildningen är utformad för att möta 
näringslivets behov av personer med en bred kompetens 
inom livsmedelsområdet. Det innebär att det finns 
många olika typer av arbeten som kan vara intressanta 
efter avslutad utbildning. Tidigare studenter arbetar till 
exempel som produktutvecklare och kvalitetsansvariga vid 
livsmedelsföretag, som livsmedelsinspektör inom kommunen 
eller som konsulter inom området kost/hälsa.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning mot 
livsmedelsvetenskap, huvudområde kemi.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, 
Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, 
Matematik 3c.

KONTAKT: Maria Bergström, maria.bergstrom@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 

Optikerprogrammet 180 hp

Är du intresserad av problemlösning och att hjälpa 
människor? Då kan optikeryrket vara perfekt för dig.

Vårt treåriga optikerprogram har en bred medicinsk 
och teknisk inriktning; fokus ligger på optometriska 
undersökningsmetoder och sjukdomslära. Du får lära dig 
om optik – för att förstå hur glasögon och kontaktlinser 
avbildar omvärlden, hur ögat är uppbyggt samt om normala 
och sjukliga förändringar som påverkar dess funktion. 
Under utbildningen ingår flera praktiska moment, som att 
genomföra synundersökningar och tillpassa glasögon och 
kontaktlinser. I utbildningen ingår även fem veckors praktik 
hos en optiker och en vecka på en ögonklinik. Utbildningen 
avslutas med ett examensarbete på tio veckor med möjlighet 
att utföra datainsamling utomlands.

Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men inslag 
på engelska kan förekomma.

Yrkesliv Efter avslutad utbildning kan du bland annat välja 
mellan att arbeta i optikerbutik, på ögonmottagning, syncentral 
eller i leverantörsledet. Arbetsmarknaden ser god ut.

Examen Optikerexamen, samt Filosofie kandidatexamen, 
huvudområde: Optometri. Optikerexamen ligger till grund 
för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, 
Naturkunskap 2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B. Naturkunskap 
B/2 kan ersättas av Biologi A/1, Fysik A/1 och Kemi A/1.

KONTAKT: Peter Lewis, peter.lewis@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 
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Att vara närvarande. Här och nu. Att våga kliva in. Ingripa. 
I vardagen. I trafiken. I det stora och det lilla. I kris och sorg. 

Kontraster och utmaningar. Fysiskt, psykiskt. Att hjälpa, stötta, 
förändra. Förebygga. Att peka med hela handen. Att hålla någon i 
handen.

Genom kamratskap och lagarbete. Sammanhållning och 
utmaning. Och nära till skrattet. Med ödmjukhet och tålamod. Lugnt, 
tryggt, stabilt. Jag vill göra något som är viktigt. Jag vill göra skillnad. 
Nu tar jag steget.

Polisutbildning



Polisprogrammet 2,5 år 120 hp 

Campus eller distans

Polisprogrammet är en bred utbildning där teori varvas med 
praktik och du läser många kurser och ämnen samtidigt.

Programmet innehåller kurser och ämnen som kan tyckas 
vitt skilda, men i en skarp situation är det flera kunskaper 
och egenskaper som krävs för att du ska kunna lösa den. 
Bredden i utbildningen förbereder dig för ett arbete där 
arbetsuppgifterna skiftar. Du kommer att arbeta dagar och 
nätter och arbeta när andra är lediga. Som polis kommer 
du att möta människor med skilda behov och i utsatta 
situationer. Det är här du kommer in. Du är intresserad av 
det som händer och sker runt omkring dig. Du vill kunna 
hjälpa till. Kanske till och med göra skillnad. 

Det krävs mer än att kunna köra bil och hantera ett vapen för 
att bli polis. Utbildningen inleds med att du introduceras i 
statsvetenskap och juridik. Du får reflektera över det professionella  
förhållningssättet och etiska dilemman. Vidare studerar du 
brottslighetens orsaker och lär dig bedöma brottsstatistik. Du lär 
dig om ungdomsmiljöer och droger och missbruk. Lär dig förstå 
trafiksäkerhet och hur man arbetar med våld i nära relationer. 
Det här och mycket mer behöver du som blivande polis.

Dina kunskaper omsätter du i praktiken då du under sex 
månader byter studentlivet mot en aspirantplats.

I slutet av utbildningen skriver du ett självständigt arbete. 
Du baserar arbetet på en upplevd händelse av ett polisiärt 
ingripande under aspiranttiden.

Utbildningen har samarbetsprojekt med det omgivande samhället 
vilket ger dig möjligheter att bredda ditt kunnande och omsätta 
dina kunskaper i andra sammanhang än på universitetet.

Studiemiljön präglas av närhet mellan studenter och personal 
oavsett om du väljer att läsa programmet på plats i Växjö eller 
på distans.

Yrkesliv Polisprogrammet är en samhällsvetenskapligt 
orienterad utbildning som bildar grunden för många 
arbeten inom svensk polis. Det är sannolikt att du som ny 
polisassistent till att börja med placeras i yttre tjänst som 
ordningspolis eller i utredningsverksamhet.

Examen Bevis över slutförd polisutbildning.

BEHÖRIGHET: Polismyndigheten och Rekryteringsmyndigheten 
ansvarar för antagning till polisprogrammet. Mer utförlig information 
finns på Polisen.se/Blipolis.

KONTAKT: Ola Kronkvist, ola.kronkvist@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

KONTAKT: Viktoria Wärn, viktoria.warn@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % Distans
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Anmälan HT19 och VT20
Datum för kommande ansöknings perioder 
publiceras på Polisens hemsida. Ansökan gäller  
då för kursstarter hösten 2019 och våren 2020.  
Läs mer på Polisen.se/Bli-polis.

”Vem vill inte bli polis? Det är en fantastisk utbildning. 
Det passar mig perfekt att jobba med människor. Man 
kan prata hur mycket som helst om yrket men främst 
handlar polisyrket om medmänsklighet. Jag mår bra av 
att hjälpa de som har det svårt och drivs av det.”

Ghiasuddin, student på polisutbildningen.

GRUNDNIVÅ Polisutbildning
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Det är komplicerat. Men det går att förstå. Människan i relation till andra 
människor. I relation till sig själv och till samhället. Och till världen. Världen i 
människan.

Ojämlikheter, funktioner, makt. Politik. Identitet. Vi formar och formas. 
Normer och regler. Medier. Stater, nationer, kulturer, grupper. Individer. Under 
förstoringsglaset syns mönster och strukturer. 

Olika perspektiv. Inåt och utåt. Framåt. Men också uppåt, neråt. Människan 
i sitt sammanhang. Socialt och kulturellt. Religiöst. Nya förhållningssätt. Nya 
frågor. Gamla frågor. Integrationsfrågor, mångfaldsfrågor och genusfrågor. 
Sverige i Europa. I världen. Internationella relationer. Politik, offentlig verksamhet 
och organisationer. Analys. Övning och praktik. Allt hänger ihop. 

Nu är utvecklingspotentialen som störst. Världen är min. Jag vill påverka och 
påverkas. Jag vill bidra. Jag vill engagera och engageras. Nu vill jag vill växa.

Samhälls- och 
beteendevetenskap
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”Intresset för fotboll förde mig till programmet och 
tack vare utbildningen har jag kunnat starta ett företag 
och jobba med frågor som jag brinner för! Jag startade 
företaget utifrån visionen av vad som nu har blivit vår 
mission – att sprida ett hälsofrämjande synsätt.”

Gustaf, tidigare student på programmet coaching och sport 
management. Numera yrkesverksam som VD.



Coaching och 
Sport Management, 
idrottsvetenskapligt 
program 180 hp

En idrottsvetenskaplig utbildning för dig som vill 
arbeta med coaching, ledarskap och utveckling 
inom de växande idrotts-, hälso-, fritids- och 
evenemangssektorerna.

Idrotten är ett viktigt område med en allt större 
internationell koppling. Välutbildade ledare som kan svara 
upp mot alltmer komplexa krav efterfrågas på både individ-, 
grupp- och organisationsnivå. Under utbildningen utvecklar 
du ledarkompetenser med syfte att stärka och utveckla 
svensk idrott på flera plan. Genom att använda din egen 
koppling till idrotten har du möjlighet att rikta studierna  
mot egna intressen. I samarbete med din framtida 
arbetsmarknad övar du praktiskt utvecklingsarbete, skapar 
kontakter och nätverkar. 

Du studerar idrott ur ett samhällsperspektiv och läser kurser 
som belyser idrottens roll i samhället. Du läser också kurser 
i träningslära, idrottsdidaktik och projektledning. Grupp- 
och organisationsutveckling behandlas liksom ekonomi, 
marknadsföring och entreprenörskap. CSM-programmet är 
en utbildning som öppnar för en vid arbetsmarknad.

Yrkesliv Programmet förbereder dig för arbete som ledare 
inom idrotts-, hälso-, fritids- och evenemangssektorerna. 
Relevanta yrkesuppdrag är manager, sportchef, klubbchef, 
tränare, coach, entreprenör, utbildare och utvecklare. Då 
utbildningen är bred kan du med fördel läsa vidare på 
masterprogrammet i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet. 
Där finns stora möjligheter att erhålla fördjupade kunskaper 
inom just ditt intresseområde.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning mot 
Coaching och Sport Management. Huvudområde: 
Idrottsvetenskap.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet.

KONTAKT: Susanne Linner, susanne.linner@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

Europastudier 180 hp

Det ökade europeiska samarbetet har gjort att kunskaper 
om EU och Europa idag efterfrågas inom många olika 
yrkesområden.

På Europastudier förbereds du för en framtida karriär på 
den europeiska arbetsmarknaden. Programmet består av 
ämnet statsvetenskap samt europastudier. Du studerar frågor 
som politik, ekonomi och mänskliga rättigheter – allt ur 
ett internationellt perspektiv. Programmet har en tydlig 
internationell profil och flera av kurserna läser du på engelska 
tillsammans med Linnéuniversitetets utbytesstudenter. 
Under utbildningens andra och tredje år ges möjlighet till 
praktik och utlandsstudier. I samråd med programansvarig 
lägger du upp dina framtidsplaner och vilken praktikplats 
som bäst kan öppna dörren för dig till en intressant karriär. 
Ett alternativ till praktik är utlandsstudier.

Yrkesliv Utbildningen ger konkreta färdigheter i att 
arbeta med internationella frågor. Det kan ske som 
omvärldsanalytiker, konsult, lobbyist eller utredare inom 
miljö, mänskliga rättigheter, demokrati eller handel. Med 
avklarade Europastudier är möjligheterna många. Flera av 
våra tidigare studenter arbetar idag mycket framgångsrikt 
nationellt såväl som internationellt, både inom den offentliga 
sektorn och inom privata internationella företag.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning mot 
Europastudier (huvudområde: statsvetenskap).

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Engelska B, 
Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

KONTAKT: Martin Nilsson, martin.nilsson@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 
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Freds- och 
utvecklingsprogrammet 180 hp

Programmet förbereder dig som vill jobba internationellt 
eller lokalt med hållbar utveckling, socioekonomiska 
förhållanden, mänskliga rättigheter, konflikter, säkerhet 
och fredsbyggande.

Inom programmet är ditt huvudområde freds- och 
utvecklingsstudier. Du kan sedan välja om du vill 
lägga till ytterligare ett huvudområde inom sociologi, 
genusvetenskap, nationalekonomi eller statsvetenskap, och 
därmed få en fördjupad examen med två kandidatämnen. 
Denna kombination med en examen som innehåller två 
huvudområden ger dig en extra styrka på arbetsmarknaden 
och breddar dina möjligheter till fortsatta studier på 
avancerad nivå. Du kan också kombinera freds- och 
utvecklingsstudier med andra kurser som är relevanta  
inom verksamhetsfältet. 

Inom freds- och utvecklingsstudier är all undervisning 
på engelska, vilket ger dig vana att arbeta i internationella 
miljöer. Du har också möjligheter till en praktiktermin  
eller utlandsstudier. 

Under studietiden erbjuds du också att delta i olika 
aktiviteter relaterade till det framtida yrkeslivet och 
seminarier med yrkesverksamma gästföreläsare.

Yrkesliv Du kan arbeta inom internationella och nationella 
organisationer, företag, offentliga institutioner och icke-
statliga organisationer. I några tjänster kombineras arbetet 
i Sverige med perioder utomlands, som handläggare på 
en ambassad eller som projektkoordinator hos någon 
organisation.

Examen Filosofie kandidatexamen (huvudområde: freds- 
och utvecklingsstudier). Möjlighet finns att läsa 90 hp i 
ytterligare ett huvudområde och få en kandidatexamen även 
i detta huvudområde.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Engelska B, 
Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Vid val 
av huvudområde Nationalekonomi på termin 3, krävs Matematik C 
eller Matematik 3b/3c.

KONTAKT: Erik Nilsson, erik.nilsson@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

Integrations- och 
mångfaldsstudier 180 hp

Vill du skaffa dig kunskaper att på ett konstruktivt 
sätt möta en av vår tids stora samhällsutmaningar? 
Sök dig då till Programmet för integrations- och 
mångfaldsstudier.

En värld präglad av rörlighet och kommunikation över 
gränser skapar förutsättningar för såväl konflikter 
som konstruktiva möten mellan människor med olika 
bakgrunder, identiteter, utgångslägen, värderingar och 
världsbilder. Programmet ger dig redskap att navigera i 
denna värld, förstå och förklara dess särdrag, men också 
finna praktiska lösningar och se nya möjligheter.

På programmet för Intergrations- och mångfaldsstudier tränas 
studenter inför arbete inom offentlig sektor, organisationer 
och företag med frågor som rör inkludering, mångfald och 
integration. Programmet innehåller gemensamma studier där 
man lär sig t.ex. om hur svensk offentlig förvaltning fungerar, 
om mångfaldsarbete, interkulturell kommunikation och 
grundläggande regelverk. Studenten fördjupar sig inom ett av 
sju möjliga huvudområden (historia, genusvetenskap, freds- och 
utvecklingsstudier, religionsvetenskap, sociologi, statsvetenskap). 
Val av huvudområde görs under termin 2. Utbildningen avslutas 
med träning i projektarbete samt praktik.

Yrkesliv Utbildningen ger praktisk och teoretisk 
kompetens direkt relevant för arbete med integration- och 
mångfaldsfrågor inom myndigheter, organisationer och 
företag, nationellt och internationellt. Du kan arbeta som till 
exempel mångfaldssamordnare, integrationsutvecklare och 
integrationsstrateg.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning mot 
integrations- och mångfaldsstudier. Huvudområde: 
Freds- och utvecklingsstudier, historia, genusvetenskap, 
religionsvetenskap, sociologi eller statsvetenskap.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet samt särskild 
behörighet enligt följande (områdesbehörighet 6/A6): 
 
Inriktning termin 3: freds och utvecklingsstudier: Engelska B / 
Engelska 6 samt Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b / 
1a1+1a2 
 
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet enligt följande 
(områdesbehörighet 1/a1): 
 
Inriktning historia termin 3: Historia 1b och Samhällskunskap 1b / 
Historia 1a1 + 1a2 och Samhällskunskap 1a1+1a2 
 
Grundläggande behörighet: 
Inriktning termin 3: genusvetenskap, religionsvetenskap, sociologi 
eller statsvetenskap.

KONTAKT: Karina Petersson, karina.petersson@lnu.se

KONTAKT: Åsa Trulsson, asa.trulsson@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 
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Internationella 
samhällsstudier 180 hp 

Inriktning politik och samhällsanalys

Programmet vänder sig till dig som vill studera 
internationella samhällsfrågor både ur ett 
samhällsvetenskapligt och ur ett humanistiskt 
perspektiv.

I en alltmer globaliserad värld behövs människor som 
kan analysera olika samhällsfenomen. Här kombinerar 
du studier i huvudämnet statsvetenskap med ämnen som 
samhällsfilosofi, idéhistoria och engelska. Du får en bred 
grund som ger verktyg för samhällsanalys. Du börjar med att 
läsa idéhistoria och samhällsfilosofi. Sedan följer tematiska 
studier som synliggör bakomliggande faktorer och klargör 
kulturella skillnader i internationella problemområden. 
Under hela utbildningen tränar du ditt kritiska tänkande. 
Genom programmets tvärvetenskapliga förhållningssätt 
får du en bred förståelse för både historiska och samtida 
samhällsfrågor. På en internationell arbetsmarknad är 
språkkunskaper nödvändiga. Under en hel termin läser du 
engelska med fokus på kommunikation i internationella 
sammanhang. Du har även möjlighet till utbytesstudier. 
Då läser du statsvetenskap vid ett utländskt universitet. 
Programmet kan också innehålla studieresor som anordnas i 
samarbete med studenterna.

Yrkesliv Den växande internationella arbetsmarknaden, både 
i andra länder och i Sverige, ger dig möjlighet att arbeta 
med utredningar, planering, kontaktskapande och relationer 
inom såväl svenska som europeiska och internationella 
organisationer, förvaltningar och företag.

Examen Filosofie kandidatexamen, huvudområde 
statsvetenskap.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Engelska B.

KONTAKT: Anita Gustafsson, anita.gustafsson@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 

Internationella 
samhällsvetarprogrammet 180 hp 

Inriktning globala studier

Vill du arbeta med internationella och globala frågor i 
Sverige eller utomlands? Då ska du välja Internationella 
samhällsvetarprogrammet.

Programmet har en starkt internationell profil. Det 
återspeglas genom att utbildningen fokuserar på globala 
samhällsfrågor och relationer, att du i utbildningen läser 
med utländska studenter, och att det finns möjligheter till 
en eller två terminers studier och praktik utomlands. Första 
årets kurser ges helt på engelska. Utbildningen ger dig 
internationell erfarenhet och nya perspektiv, samtidigt som 
du bekantar dig med en annan kultur och annat samhällsliv.

Under utbildningen studerar du den globala 
samhällsutvecklingen med fokus på politiska, ekonomiska 
och kulturella omvandlingsprocesser. Syftet är att ge 
dig kunskaper i globala teman där bland annat frågor 
om demokrati, internationell rätt, mänskliga rättigheter, 
migration, utveckling och interkulturella möten står 
i fokus. Som huvudområde kan du välja freds- och 
utvecklingsstudier, nationalekonomi, sociologi, 
statsvetenskap, eller tyska/franska/spanska. Utbildningen 
ger en bred förståelse av global samhällsutveckling, aktuella 
frågor om mänsklig utveckling och globala utmaningar samt 
djup förståelse i det valda huvudområdet.

Yrkesliv Utbildningen förbereder dig för en bred 
arbetsmarknad i olika roller. Efter utbildningen kan du 
arbeta som analytiker, samordnare, utvärderare, utredare 
och projektledare inom offentliga eller privata verksamheter. 
Vanliga yrken är analytiker i företagsvärlden, tjänsteman 
på FN, departement, i internationella organisationer, 
biståndsarbetare i utvecklingsvärlden, handläggare på 
Sida eller UD, utredare inom EU, eller som samordnare i 
kommuner och landsting.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning mot 
internationell samhällsvetenskap (huvudområde: exempelvis 
statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi eller freds- och 
utvecklingsstudier).

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Engelska B, 
Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Vid val 
av huvudområde Nationalekonomi på termin 3, krävs Matematik C 
eller Matematik 3b/3c.

KONTAKT: Fanny Ramsby, fanny.ramsby@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 
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Personal och arbetsliv 180 hp

Är du intresserad av personal- och arbetslivsfrågor som 
berör organisation, ledarskap och utveckling?

Personal och arbetsliv är en väletablerad utbildning sedan 
30 år och ger dig färdigheter för kvalificerade arbeten inom 
personal- och arbetslivsområdet. Fokus läggs vid organisations-, 
ledarskaps- och utvecklingsfrågor. Utbildningen är inriktad på 
beteendevetenskap med huvudområdena psykologi, sociologi, 
pedagogik och rättsvetenskap. För att ge dig en bredd inför 
yrkeslivet ingår även företagsekonomi med personalredovisning 
 samt statsvetenskap och nationalekonomi. För att du ska få 
erfarenheter från arbetslivet under din studietid kopplas du till 
ett fadderföretag. Dessutom kan du under sista terminen välja 
arbetsplatsförlagd utbildning då du gör praktik på ett företag, 
en kommun, ett landsting eller hos en statlig myndighet. I 
utbildningen medverkar också arbetslivsrepresentanter som 
gästföreläsare och du har också goda möjlighet att förlägga en 
del av din studietid utomlands.

Yrkesliv Efter utbildningen kan du till exempel 
arbeta med organisationsutveckling, personalarbete, 
arbetsmarknadspolitik, arbetsmiljöutredningar och 
yrkesvägledning. Tänkbara arbetsplatser är företag och 
organisationer inom såväl privat som offentlig sektor där 
man arbetar med ”Human Resource" och "HR Business 
Parter-frågor".

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning mot 
personal och arbetsliv (huvudområde antingen psykologi, 
sociologi, pedagogik, rättsvetenskap eller annat relevant 
huvudområde).

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Engelska B, 
Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

KONTAKT: Fanny Ramsby, fanny.ramsby@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 
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”Nu har jag har precis påbörjat det tredje och sista 
året på mitt program. Utbildningen har gett mig 
en bra grund för hur jag, i mitt framtida yrkesliv, 
ska få människor att arbeta bättre tillsammans 
mot ett gemensamt mål. Ambitionen att vilja 
leda har alltid känts som något naturligt för mig, 
men jag tror att detta stärktes ytterligare under 
mina nio månader i militären. Mitt mål är att en 
dag vara den personen, som talar inför människor 
och inspirerar dem.” #humansoflnu

Amanda, student på personal- och 
arbetslivsprogrammet med inriktning pedagogik.

https://www.instagram.com/explore/tags/humansoflnu/


Programmet för 
studier av Sustainable 
Democracy and 
Governance 180 hp

Är du intresserad av frågor som rör hållbarhet, demokrati 
och samhällsstyrning? Då är detta program om hållbar 
demokrati och samhällsutveckling i relation till globala 
och gränsöverskridande frågor helt rätt för dig!

Många frågor (till exempel miljö, migration, säkerhet) 
kan inte hanteras enbart av nationalstaten och dess olika 
institutioner. Hur kan demokrati och samhällsstyrning 
hantera detta? Former och gränser för demokratisk 
representation och styrelse blir i detta sammanhang 
avgörande liksom hur gränsöverskridande problem hanteras 
på olika styrelsenivåer (lokalt, statligt och överstatligt). 
Detsamma gäller hur en rad olika aktörer (inte bara 
offentliga organ) påverkar och deltar i offentliga beslut och 
deras genomförande (governance). 

Programmet fokuserar på statsvetenskapliga studier 
av hållbar demokrati och samhällsutveckling och dess 
utmaningar i relation till olika problem av gränslös eller 
global natur. Du utvecklar kunskaper som är viktiga för 
att förstå samhällsutvecklingen och som dessutom är 
betydelsefulla på arbetsmarknaden.

Yrkesliv Som statsvetare med kunskaper om hur 
demokrati och samhällsstyrning kan hantera samhälleliga 
gränsöverskridande utmaningar på ett hållbart sätt, kan du 
arbeta som projektledare, handläggare, utredare, analytiker, 
inom myndigheter, företag och organisationer, nationellt  
och internationellt.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning mot 
sustainable democracy and governance (huvudområde: 
Statsvetenskap).

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Engelska B eller 
Engelska 6, Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b / 
1a1+1a2. 

KONTAKT: Staffan Andersson, staffan.andersson@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

Psykologprogrammet 300 hp

En psykolog arbetar med människor – i fokus står 
människans tankar, känslor, beteenden och samspel. 
Under utbildningen lär du dig att tillämpa psykologisk 
kunskap för att hjälpa individer, grupper och 
organisationer att utvecklas.

Psykologutbildningen vid Linnéuniversitetet betonar 
klinisk tillämpning. Exempelvis får du som student redan 
andra terminen en mentor som är legitimerad psykolog 
och arbetar med klinisk verksamhet. Du kommer under 
utbildningens gång exempelvis behandla egna patienter på vår 
utbildningsmottagning och göra organisationsanalyser i skarpt 
läge. Inom utbildningen finns en 15-veckors praktikperiod 
där du som student praktiskt tillämpar de teoretiska 
kunskaper du tillägnat dig under programmet. I programmet 
ingår också att du som student själv skall gå igenom en 
utbildningsterapi (20 sessioner). Psykologutbildningen 
är en generalistutbildning som ger flera perspektiv på 
människors beteende: biologiska, psykologiska, sociala och 
kulturella. Linnéuniversitetets psykologprogram har hög 
kompetens inom hälsopsykologi, läsandets psykologi och 
socialpsykologi. Här finns aktiva forskare med många års 
erfarenhet inom olika forskningsområden. Det finns aktiva 
forskare inom bland annat biologisk psykologi, klinisk 
psykologi och pedagogisk psykologi.

Yrkesliv Som psykolog har du många karriärmöjligheter. Du 
kan jobba med både barn och vuxna, i offentlig sektor eller 
privat. Många psykologer arbetar i hälso- och sjukvården 
med förebyggande arbete, bedömning och behandling 
av psykologisk problematik. Efterfrågan på psykologisk 
kunskap är stor i samhället, även utanför hälso- och 
sjukvårdsområdet. Som legitimerad psykolog bör du vara den 
främsta företrädaren för tillämpning av psykologisk kunskap 
på det område där du jobbar.

Examen Psykologutbildningen är femårig och leder fram till 
en psykologexamen. Utöver examen krävs ett års praktisk 
tjänstgöring för att kunna ansöka om psykologlegitimation.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Matematik 
B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, 
Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

KONTAKT: Erik Lindström, erik.lindstrom@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 
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Socialpedagogik 180 hp 

Inriktning ungdoms- och missbruksvård

Ett program för dig som vill arbeta inom ungdoms- och 
missbruksvården eller närliggande områden som t.ex. 
skolan, socialtjänsten, kriminalvården och psykiatrin. 
Programmet vid Linnéuniversitetet ger landets enda 
specialiserade högskoleutbildning med inriktning mot 
ungdoms- och missbruksvård.

Kursernas innehåll främjar utvecklingen av ett professionellt 
förhållningssätt och en tvärvetenskaplig kompetens, där 
erfarenhetsbaserad och teoretisk kunskap prövas mot 
varandra med målet att utveckla reflekterande praktiker. 
Förutom att du fördjupar dig i olika teoretiska perspektiv 
i relation till ungdoms- och missbruksproblem innehåller 
utbildningen färdighetsträning samt moment där det 
egna förhållningssättet gentemot människor i utsatta 
livssituationer behandlas. Det ger dig tillfälle att reflektera 
över bemötandets betydelse i det socialpedagogiska arbetet.

Under det första året ges en introduktion till fältet ungdoms- 
och missbruksvård. Professionellt förhållningssätt i 

socialpedagogiskt arbete är i fokus under det andra året som 
också innehåller en praktikperiod om 17 veckor. Det finns 
möjligheter till praktik såväl i Sverige som utomlands. Det 
tredje året består av fördjupning och specialisering inom 
olika aspekter av ungdoms- och missbruksvård.

Yrkesliv I ditt framtida arbete möter du ungdomar och 
vuxna i socialt utsatta situationer som kan ha alkohol- 
eller drogmissbruk och andra sociala problem som 
påverkar livssituationen. Ditt fokus är socialpedagogiskt 
förändringsarbete. Arbetsplatser kan vara socialtjänstens 
olika verksamheter, elevvård i skolan, behandlingshem, 
frivilliga organisationer, kriminalvård och olika inriktningar 
inom psykiatrin

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning mot 
ungdoms- och missbruksvård. Huvudområde: Pedagogik 

Utbildningen ger en grund för vidare studier på avancerad 
nivå.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet.

ORT: Växjö, 100 % 
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Det finns alltid  
mer att utforska.



Sociologiprogrammet 180 hp

Vill du arbeta med frågor som rör samspelet 
mellan människor och samhälle? Då ska du läsa 
Sociologiprogrammet! Sociologiprogrammet ger dig 
kunskap och verktyg för att studera samhället, sociala 
relationer och människors handlingar. Programmet 
vänder sig till dig som är intresserad av hur socialt liv 
kan utformas på olika samhällsnivåer, från övergripande 
samhällsstrukturer till enskilda individers livsvillkor.

Sociologiprogrammet ger dig kunskap och verktyg för 
att studera samhället, sociala relationer och människors 
handlingar. Programmet vänder sig till dig som är 
intresserad av hur socialt liv kan utformas på olika 
samhällsnivåer, från övergripande samhällsstrukturer till 
enskilda individers livsvillkor. Programmets undervisning 
knyter nära an till den forskning som bedrivs inom 
sociologiämnet vid universitet. Utöver sociologi läser du 
även kurser i kommunikation, arbetslivets utformning och 
utvärderingsmetodik, vilket är kunskap som efterfrågas i 
många samhällssektorer. Under en termin gör du egna val 
av kurser och det innebär att du kan bredda och skräddarsy 
din egen utbildning. Du har också goda möjligheter till 
utlandsstudier under utbildningen. 

Utbildningen genomsyras av ett problemorienterat arbetssätt 
med omfattande inslag av fältnära övningar. Det innebär att 
du som student får genomföra empiriska undersökningar, 
såväl självständigt som i grupp, där dina teoretiska kunskaper 
omsätts i praktiskt arbete. Genom hela din utbildning 
tränas på så sätt din analytiska förmåga, vilket stärker dig 
inför de arbetsuppgifter som du kan tänkas ställs inför som 
yrkesverksam sociolog.

Under det sista året kan du välja mellan två varianter av 
kandidatkursen; du kan välja ”praktikspåret” som innebär att 
du har praktik under 15 veckor på en arbetsplats eller väljer du 
”teorispåret” som innebär ytterligare en valbar termin.

Yrkesliv En sociolog kan arbeta överallt där det behövs 
kunskaper om hur människor och grupper fungerar i 
samspel både med varandra och med samhället. Exempel på 
yrken är kvalificerade utredare, utvärderare, handläggare, 
omvärldsanalytiker eller projektledare inom såväl offentlig 
som privat verksamhet.

Examen Filosofie kandidatexamen. Huvudområde: sociologi.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet (eller motsvarande 
kunskaper).

KONTAKT: Fanny Ramsby, fanny.ramsby@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

Socionomprogrammet 210 hp

Socionom är ett yrke som passar dig som är intresserad 
av såväl människor som samhällsfrågor. Som socionom 
möter du människor i olika skeden av livet.

För socionomexamen ska du som student visa kunskap 
och förmåga som krävs för självständigt socialt arbete på 
individ-, grupp- och samhällsnivå. Huvudområdet för 
socionomprogrammet är socialt arbete, i programmet ingår 
även juridik. I socionomprogrammet ingår en termins 
handledd verksamhetsförlagd utbildning på arbetsplatser 
som är relevanta för socialt arbete. Du får också möjlighet till 
kortare fältstudier och/eller en termins studier utomlands. 

Socionomprogrammet är en utbildning på grundnivå, som 
avslutas med en termin på avancerad nivå. Du kan ansöka 
om en socionomexamen efter 3,5 års fullgjorda studier. 
Socionomprogrammet är en professionsutbildning som 
lägger grund för såväl yrkesverksamhet som för fortsatta 
akademiska studier i socialt arbete till magister-, master-  
och doktorsexamen.
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”Det som är så intressant med programmet 
är att människan är i fokus och att jag har 
fått lära mig mer om hur globala strukturer 
fungerar och även påverkar den enskilde 
individen. Det är också kul att det finns 
möjlighet att nischa sig genom både praktik 
och sista årets valbara kurser.” #humansoflnu

Elin, student på socionomprogrammet.

https://www.instagram.com/explore/tags/humansoflnu/


Yrkesliv Vanliga arbetsområden för socionomer är 
socialtjänst, hälso-och sjukvård, skola, behandlingshem, 
socialt omsorgsarbete med äldre och personer med 
funktionsnedsättningar, frivilligorganisationer, kriminalvård, 
försäkringskassa, arbetsförmedling, migrationsverk och 
andra statliga myndigheter.

Examen Socionomexamen. Efter 3 års studier på 
programmet kan du ansökan om Filosofie kandidatexamen. 
Huvudområde: Socialt arbete.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Matematik 
B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, 
Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

KONTAKT: Anita Gustafsson, anita.gustafsson@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 

Statsvetarprogrammet 180 hp

Globaliseringen och det ökade samarbetet mellan 
olika länder inom Europa (EU) och ute i hela världen 
har gjort att kunskaper om att jämföra och analysera 
politik både inom och mellan regioner, länder och 
världsdelar  efterfrågas alltmer på arbetsmarknaden. 
Statsvetarprogrammet vänder sig därför till dig som 
vill fördjupa dig i hur politik och politisk utveckling  kan 
analyseras i omvärlden utifrån ett jämförande perspektiv.

På Statsvetarprogrammet förbereds du för en arbetsmarknad 
som kan vara såväl i Sverige, Europa som ute i världen. 
Programmet består av fördjupningsämnet statsvetenskap och 
med fördjupade studier i komparativ (jämförande) politik. 
Du studerar frågor som har att göra med olika statsskick, 
politiska system, partier, korruption, demokrati och 
demokratisering, makt och säkerhet, utrikespolitik och en 
mängd andra globala samhällsfrågor. 

Våra kvalificerade lärare och vår starka forskningsinriktning 
garanterar dig en bred statsvetenskaplig profil för en 
arbetsmarknad med många möjligheter. Programmet har en 
tydlig komparativ och internationell profil och du kan läsa 
en del kurser på engelska tillsammans med utbytesstudenter. 
Under utbildningens andra och tredje år ges möjlighet 
till såväl praktik i Sverige eller utomlands som valfri 
kurstermin, samt utlandsstudier. Dessa val görs i samråd 
med din programansvarig. Praktiken ger dig möjlighet att få 
arbetslivserfarenheter under din studietid.

Yrkesliv Efter studierna är du väl förberedd för att endera 
fortsätta med att läsa till en masterexamen, eller att arbeta 
som handläggare, utredare, projektadministratör, analytiker, 
eller andra liknande arbeten såväl i Sverige, Europa, som ute 
i världen.

Examen Filosofie kandidatexamen. Huvudområde: 
statsvetenskap.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Engelska B, 
Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

KONTAKT: Martin Nilsson, martin.nilsson@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 
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Oceanerna mellan oss. Kusterna, bukterna. Himlen. 
Kontinenterna. Strömmarna, stormarna. Dimman. 
Vågorna. Och vattnet, det oändliga. 

Längtan långt, långt bort. Dagarna och nätterna. 
Stjärnorna. Hällregnet. Tidvattnet. Utmaningen. 
Ensamhet och samhörighet. Vänskap. Kanske 
hemlängtan.

Det handlar om teknik. Simulering och verklighet. 
Manövrering i dålig sikt. I trånga farleder. Teori 
och praktik. Tillämpad matematik, hydraulik och 
pneumatik. Säkerhet. Transport och export. 
Temperatur, tryck, radar, lod, bogpropeller. 
Maskinrum. Drift och underhåll. Det är ett lagarbete. 
Ett samarbete. Navigation och miljö. Det handlar om 
reglerteknik. Skeppsteknik. 

Med blickarna utåt, mot horisonten, mot äventyret. 
Det börjar här. Jag antar utmaningen. Kusten är klar.

Sjöfart

”Jag har haft stor nytta av min utbildning i mitt 
arbete, speciellt under min tid som styrman på 
ett supply-fartyg där det är mycket lastning och 
lossning av både däckslast och tanklast i flytande 
form. Ingen dag är den andra lik när man jobbar 
till sjöss, det är det som gör det så spännande 
och lärorikt!”

Evelina, tidigare student på sjökaptensprogrammet. 
Numera yrkesverksamsom båtman.



Sjöingenjörsprogrammet 180 hp 

180 hp varvat med behörighetsgrundande 
utbildning 97,5 hp

Vill du arbeta internationellt med människor från hela 
världen? Vill du bli en teknisk problemlösare med stor 
initiativförmåga? Då ska du bli sjöingenjör.

Ett fartyg fungerar som ett samhälle i miniatyr och en 
sjöingenjör måste besitta ett stort antal kompetenser för 
att behärska yrket. Sjöingenjörsutbildningen är därför en 
bred utbildning där du läser allt från fartygsteknik till 
säkerhet och miljö. Dessutom är yrket internationellt och 
besättningarna består ofta av personer från olika länder 
och kulturer vilket gör yrket spännande såväl tekniskt som 
socialt. Arbetspassen ombord är olika långa beroende på 
vilket fartyg man arbetar på, vanligen 2 till 16 veckor, följt av 
lika långa ledigheter. På vissa fartyg arbetar man i skift och 
på andra fartyg dagtid. En del fartyg trafikerar hela världen 
medan andra rör sig över mindre områden. För att kunna 
arbeta till sjöss krävs, förutom den teoretiska utbildningen, 
så kallad sjötid, vilket ges genom den verksamhetsförlagda 
utbildningen som pågår i perioder under programmet. 
Därutöver varvas de teoretiska studierna med praktiska 
moment i skolans simulatorer och labbsalar.

Yrkesliv Yrket innebär att ansvara för fartygets maskineri 
och tekniska utrustning på handelsfartyg. Yrket har en 
tydlig karriärstege och avancerar du till högsta nivå som 
teknisk chef får du fullt ansvar för teknisk utrustning och 
maskinpersonal. På land är du mycket efterfrågad som 
driftingenjör, teknisk inspektör, driftsättare etc.

Examen Sjöingenjörsexamen, en yrkesexamen på grundnivå.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Fysik 1b1 / 1a, 
Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Fysik A, Matematik B. Fysik A,  
fysik 1b1/1a kan ersättas av Naturkunskap 2 eller Maskinbefäl  
klass VII 40 hp. 
 
Särskilt behörighetsvillkor för student som blir antagen: Giltigt 
läkarintyg för sjöfolk i befattning maskin, obegränsad fart.

KONTAKT: Tobias Hedin, tobias.hedin@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 

Sjökaptensprogrammet 180 hp 

180 högskolepoäng varvat med fristående kurser för 
fartygsförlagd utbildning, 75 högskolepoäng

Vill du arbeta internationellt och ha ett jobb som är en 
livsstil lika mycket som ett yrke? Gillar du att ta ansvar 
och leda andra? Bli då sjökapten.

Sjökaptensutbildningen är bred och du läser allt från 
sjövägsregler till överlevnadsteknik och ledarskap. Ett fartyg 
fungerar som ett samhälle i miniatyr och därför måste du ha 
ett stort antal kompetenser även inom områden som sjukvård 
och brandskydd. Yrket är internationellt och besättningen 
består av personer från många länder och kulturer. Därför 
läser du även engelska. Arbetspassen är olika långa beroende 
på vilket fartyg man arbetar på. Vanligt är mellan 2 och 16 
veckor långa pass, följt av lika lång ledighet. Ombord är det 
skiftarbete som gäller eftersom någon alltid måste gå vakt. 
En del fartyg går över hela världen medan andra rör sig över 
mindre områden. 

För att du ska kunna arbeta till sjöss krävs, förutom den 
teoretiska utbildningen, så kallad sjötid. Denna får du genom 
den fartygsförlagda utbildning du har i flera perioder under 
utbildningens gång. Även de teoretiska studierna på skolan 
varvas med praktiska moment i simulatorer och labbsalar.

Yrkesliv Du börjar arbeta som styrman med navigation, 
lastning, lossning och underhåll. Senare kanske du avancerar 
till befälhavare. Då är du fartygets chef och ansvarar för 
fartyg, passagerare och last. Iland kan du jobba med annan 
sjöfartsrelaterad verksamhet.

Examen Sjökaptensexamen, en yrkesexamen på grundnivå.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Fysik A, Matematik 
B. Eller: Fysik 1b1 / 1a, Matematik 2a / 2b / 2c. Fysik A, Fysik 1b1/1a 
kan ersättas av Naturkunskap 2 eller Fartygsbefäl klass VII 40 hp. 
 
Särskilt behörighetsvillkor för student som blir antagen: Giltigt 
läkarintyg för sjöfolk i befattning obegränsad fart, däck, 
säkerhetsbesättning.

KONTAKT: Magnus Hofvander, magnus.hofvander@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 
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”Jag hittade ingen annan utbildning som liknade 
kulturledarprogrammet. Att få en inblick i 
förvaltningspolitik, handelsrätt, resultatrapporter 
och samtidigt läsa mycket konst-, film- och 
musikvetenskap är väldigt användbart. Jag vill 
fortsätta studera visual culture och arbeta med 
ett kritiskt förhållningssätt till bilders påverkan 
på samhället.”

Tobias, tidigare student på kulturledarprogrammet.
Numera yrkesverksam som projektledare.
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Gränserna är osynliga men ändå uppenbara. Rutnät över världen. 
Lapptäcken. Religioner, värderingar, traditioner. Uppfattningar. Framträder i 
bilder, former, ljud. I musiken, filmen, litteraturen, på scenen. I grälet på gatan, 
i omfamningen, i avskedet. I det dolda, världsomfattande. I det exponerade, 
mänskliga.

Dåtid, nutid. Framtid. Orden, tonerna, färgerna rör sig genom 
tidsrymderna. Grammatiken och meningsuppbyggnaden. Fonetiken och 
syntaxen. Förändringarna. De historiska fynden. Den moderna metropolen 
och den forntida arkitekturen. 

Frågorna handlar om modernitet och globalisering. Etnicitet och pluralism. 
Imperialism. Moral. Mikro och makroperspektiv. Visioner. Strukturer. 
Beteendemönster. Att hitta skillnader. Likheter. Se mönster. Intonationer. 
Nyanser. 

Titta ut över världen och överväldigas. Allt är möjligt. Jag gör allting möjligt.

Språk och kultur



Kulturarv i samtid och 
framtid 180 hp

Programmet präglas av tvärvetenskapliga och 
internationella perspektiv på kulturarvets betydelse i 
samtid och framtid.

Vad är kulturarv, vad används det till och vilken roll har 
kulturarv i vårt samhälle? I det här programmet lär du 
dig mer om detta. Undervisningen är tvärvetenskaplig, 
med internationella utblickar på kulturarvsfrågor och vad 
kulturarv betyder i olika sammanhang. Programmet börjar 
med en introduktion till kulturarv och en presentation av 
karriärvägar. Teori och praktik varvas när du under det 
första året studerar kulturarvets relation till kulturpolitik, 
ekonomi och samhällsutveckling. Vi tittar närmare på 
kultur- och stadslandskapets utveckling, upplevelseindustrin 
och den kulturella ekonomin, kulturmiljöpedagogik och 
kommunikation samt projektledning och entreprenörskap. 
Under tre terminer, med start under utbildningens andra 
år, fördjupar du dig i ett av programmets huvudområden: 
arkeologi, historia, kulturgeografi eller religionsvetenskap. 
Du kan också välja att förlägga en termins studier vid ett 
utländskt universitet. Utbildningen avslutas med en hel 
termins praktik på en arbetsplats, i Sverige eller utomlands, 
var väljer du i samråd med oss lärare. På praktikplatsen 
bidrar du till arbetsplatsens dagliga verksamhet. Du arbetar 
med ett projektarbete, där du för första gången får chans att 
tillämpa dina nya kunskaper inom kulturarvsområdet.

Yrkesliv Utbildningen förbereder dig för arbete inom 
flera olika branscher. Tidigare studenter arbetar idag 
exempelvis som arkeologer, på museer, inom besöksnäring 
och turism, med kulturmiljövård och inom statlig eller 
kommunal förvaltning och planering. Programmet ger dig 
en bred kompetens både som anställd inom den offentliga 
kulturarvssektorn och som entreprenör inom den kulturella 
ekonomin. Du kan arbeta med kulturmiljöpedagogik, 
upplevelseproduktion, projektledning, samhällsplanering 
samt organisation och utveckling inom kultursektorn.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning mot 
kulturarv i samtid och framtid. Huvudområde: arkeologi, 
historia, kulturgeografi eller religionsvetenskap

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet (eller motsvarande 
kunskaper).

KONTAKT: Bodil Petersson, bodil.petersson@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 

Kulturledarprogrammet 180 hp

Läs till kulturledare/kulturarrangör – med goda 
möjligheter till fördjupning i kulturverksamheter och 
konstformer som speciellt intresserar dig.

Programmet för kulturledare utbildar för långsiktigt arbete 
inom kulturområdet men lär dig också att arbeta med projekt 
inom bildkonst, musik och film.

Du introduceras till filmvetenskap, konst- och bildvetenskap 
samt till musikvetenskap – och väljer därefter att fördjupa 
dig i ett av ämnena. Du arbetar med kulturprojekt och 
kommunicerar med människor och organisationer, och 
lär dig om kulturadministration, rättigheter, budgetering, 
marknadsföring m.m. 

På campus deltar du i kulturlivet.  Tillsammans med 
dina studentkamrater kan du driva olika kulturprojekt. 
Representanter för kulturlivet medverkar också i 
programmet, vilket skapar kontakter med människor, 
institutioner, organisationer och företag inom kultursektorn.

Utbildningen avslutas med tio veckors praktik där du får 
möjlighet att pröva dina kunskaper och färdigheter ute i 
kulturvärlden. Du väljer själv vilken organisation du vill 
engagera dig i, alltifrån lokala studieförbund till Folkets bio 
eller varför inte ett museum i New York.

Yrkesliv Programmet förbereder dig för en bred, 
mångfacetterad och föränderlig kultursektor och öppnar för 
framtida yrken som kultursekreterare, kulturprojektledare, 
konstpedagog, festival- eller musikarrangör, museiintendent, 
m.m. Programmet ger också verktyg för eget företagande 
inom kultursektorn.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning 
mot kulturledning. Huvudområde: Filmvetenskap, 
Musikvetenskap eller Konst- och bildvetenskap

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet (eller motsvarande 
kunskaper).

KONTAKT: Johanna Rosenqvist, johanna.rosenqvist@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 
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Språk, kultur och 
kommunikation 180 hp

Vill du varva humanistiska ämnesstudier med praktik och 
utlandsvistelse? Då är språk, kultur och kommunikation 
rätt kombination för dig.

Du tränas att kommunicera effektivt och språkligt 
korrekt, och får god insikt i hur historiska, samhälleliga 
och kulturella fenomen hänger ihop. Du får möjligt till 
utlandsstudier, samtidigt som du får praktiska färdigheter i 
projektledning, entreprenörskap och ekonomi.

Du kan i större utsträckning än i de flesta andra program 
påverka innehållet i dina studier. Du som väljer inriktningen 
franska, spanska eller tyska har dessutom möjlighet att läsa 
första terminen i Nice, Barcelona respektive Berlin. 

De två första terminerna ägnas åt din valda inriktning. 
Under den programgemensamma terminen (termin tre) läser 
du kurser som kompletterar dina huvudämnesstudier. Du lär 
dig hur man arbetar i projektform, från att planera och leda 
projekt till att genomföra och avrapportera dem. Stor nytta 
har du även av kurser som ekonomisk översikt, offentlig 
förvaltning och interkulturell kompetens. 

Termin fyra består av valfria kurser, där du antingen kan 
bredda eller fördjupa dina studier. Du får tillgång till ett 
unikt kontaktnät med universitet i hela världen och kan ta 
chansen att studera utomlands. 

Under termin fem skriver du det examensarbete som 
kommer att ligga till grund för din examen. Den sista 
terminen knyts hela utbildningen ihop och ägnas i huvudsak 
åt praktik och ett projektarbete.

Yrkesliv En bred och mångfacetterad arbetsmarknad väntar 
dig i Sverige och internationellt. Utbildningen förbereder dig 
för yrken som exempelvis språkkonsult, utbildningssamordnare, 
internationell koordinator, skribent, utredare/kommunikatör 
inom myndigheter, organisationer eller företag. Du kan också 
arbeta som projektledare i olika sammanhang.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning mot 
språk, kultur och kommunikation. Huvudområde: Engelska, 
Filmvetenskap, Franska, Historia, Religionsvetenskap, 
Litteraturvetenskap, Spanska, Svenska språket eller Tyska.

BEHÖRIGHET: Behörighet: Grundläggande behörighet samt 
särskild behörighet enligt följande: 
Inriktning engelska: Engelska 6  
Inriktning franska: Franska 3 
Inriktning spanska: Spanska 3 
Inriktning tyska: Tyska 3 
Inriktning historia: Historia 1b och Samhällskunskap 1b / Historia 
1a1+1a2 och Samhällskunskap 1a1+1a2

KONTAKT: Corina Löwe, corina.lowe@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

INRIKTNING: Engelska

INRIKTNING: Filmvetenskap

INRIKTNING: Franska

INRIKTNING: Franska, första terminen i Nice

INRIKTNING: Historia

INRIKTNING: Litteraturvetenskap

INRIKTNING: Religionsvetenskap

INRIKTNING: Spanska

INRIKTNING: Spanska, första terminen i Barcelona

INRIKTNING: Svenska

INRIKTNING: Tyska

INRIKTNING: Tyska, första terminen i Berlin
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”Jag skulle vilja arbeta med att förbättra 
kommunikationen i en större organisation. 
Om det så är ett företag, en myndighet eller ett 
professionellt fotbollslag är det viktiga för mig 
att få vara en del av något större och bidra med 
förbättring för många människor.” #humansoflnu

Joakim, student på språk, kultur och kommunikation.

https://www.instagram.com/explore/tags/humansoflnu/


Språk och politik 180 hp

Detta program öppnar många möjligheter för dig som 
är intresserad av språk och politik och som söker ett 
internationellt arbete. Du får också möjlighet till en 
hel termins utlandspraktik. Du som väljer inriktningen 
franska, spanska eller tyska har möjlighet att läsa första 
terminen i Nice, Barcelona respektive Berlin.

Du som väljer inriktningen franska, spanska eller tyska 
har möjlighet att läsa första terminen i Nice, Barcelona 
respektive Berlin. 

Det första årets språkstudier utvecklar din språkfärdighet 
och ger dig samtidigt grundläggande kunskaper om 
samhällsförhållanden, historia och kultur i länderna inom 
ditt valda språkområde. 

Under andra året studerar du statsvetenskap. Syftet är 
att du ska få grundläggande kunskaper om den svenska 
förvaltningen och om politiska och administrativa 
system, alltsammans sett ur ett internationellt perspektiv. 
Termin fem ägnar du helt åt ditt fördjupningsämne, det 
vill säga antingen ditt språk eller ämnet statsvetenskap. 
Uppsatsarbetet, som utgör en väsentlig del av fördjupningen, 
medger att du än mer kan inrikta dina studier mot det 
område som du är speciellt intresserad av. 

Under det tredje året praktiserar du en termin inom en 
myndighet, en internationell organisation eller ett företag 
inom ditt språkområde. Här deltar du i det dagliga livet 
på en arbetsplats i ett annat land. I praktikarbetet väver 
du samman allt du lärt dig under utbildningen och skaffar 
värdefulla kontakter för framtiden.

Yrkesliv Språkkunskaper efterfrågas på arbetsmarknaden och 
ger dig en unik profil i konkurrensen om spännande jobb. 
Efter utbildningen väntar en internationell arbetsmarknad 
inom organisationer som EU, FN  eller olika departement 
och myndigheter. Du kan forma ett yrkesliv som handläggare, 
analytiker eller tjänsteman inom såväl organisationer som 
utländska eller svenska företag i näringslivet.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning mot språk 
och politik. Huvudområde: Engelska, Franska, Spanska eller 
Tyska

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet samt aktuellt språk 
enligt följande: 
Inriktning engelska: Engelska 6  
Inriktning franska: Franska 3 
Inriktning spanska: Spanska 3 
Inriktning tyska: Tyska 3

KONTAKT: Sheila Feldmanis, sheila.feldmanis@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

INRIKTNING: Engelska

INRIKTNING: Franska

INRIKTNING: Franska, första terminen i Nice

INRIKTNING: Spanska

INRIKTNING: Spanska, första terminen i Barcelona

INRIKTNING: Tyska

INRIKTNING: Tyska, första terminen i Berlin

70

GRUNDNIVÅ Språk och kultur

Du kan också  
överträffa dig själv.



71

GRUNDNIVÅ Språk och kultur

Heltid eller halvtid. 
Campus eller distans.
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”Jag ser ljust på framtiden! Vi lever i en allt mer 
teknikfokuserad värld där vi hela tiden ställs 
inför nya utmaningar. Det är och kommer vara 
brist på ingenjörer de kommande åren och det 
behöver utbildas fler ingenjörer för att täcka upp 
luckorna. Om du vill ha en utbildning med en bra 
blandning mellan teknik och verksamhetsledning, 
träffa många fantastiska och ambitiösa människor 
och bli eftertraktad på arbetsmarknaden tycker 
jag att du ska läsa industriell ekonomi!”

Karolina, tidigare student inom industriell ekonomi. 
Numera yrkesverksam ingenjör.
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Nu behövs nya lösningar. Nya metoder. Moderna infrastrukturer. Rationella, funktionella, 
energisnåla. Miljövänliga. Det handlar om helheten. Hållbarheten. 

Utveckling, förbättring, framsteg. I det stora, världsomspännande. Och i själva 
grundkonstruktionen. I materialet. För samhället, för människan. Vägen går alltid framåt. 
Spåren, broarna. Cykelbanan, tunnelbanan. Landningsbanan. Vi måste landa rätt.

Matematiken är grunden. Tekniken. Fysiken. Beräkningarna, mätningarna. Det handlar 
om samband. Det handlar om hållfasthet, vibrationer, signaler. Energi. Strukturdynamik 
och bärverksanalyser. Prestanda och komfort. Planering, styrning och underhåll. Design, 
arkitektur. Ekonomi. Tradition och nyproduktion. Betong. Stål. Trä. Människa och miljö.

Framtidsbyggare. Konstruktör. Innovatör. Jag formar framtiden. Framtiden är här. Allt är möjligt.

Teknik och 
ingenjörsutbildningar



Byggnadsutformning 180 hp

Att bygga är en kreativ handling. Visst är det mycket 
teknik att ta hänsyn till, men i processen finns det också 
ett stort behov av människor som kan väga in arkitektur, 
miljö och ekonomi.

Om du tycker att både teknik och arkitektur är intressant kan 
byggnadsutformning vara ett bra val för dig. I utbildningen får 
du kunskaper i byggnadsteknik, produktion och projektledning, 
men också om formgivningens betydelse och vilka möjligheter 
den innebär för den byggda miljön. Utbildningen har en 
tydlig inriktning mot digital visualisering. Programmet 
är alltså en mix av teknik- och arkitekturorienterande 
ämnen och inte så matematiskt inriktat som de flesta 
ingenjörsutbildningar. Den här mixen passar bra in på det 
ökade intresset för och behovet av att åskådliggöra och 
visualisera våra bostäder och andra typer av byggen virtuellt 
redan innan de byggs, men också för att dokumentera redan 
genomförda projekt. 

Utbildningen inleds med kurser som behandlar byggnaders 
tekniska funktion. Kurser om att jobba i projekt där ekonomi, 
kvalitet och miljö är viktiga ingår. I utbildningens senare delar 
studerar du energiaspekter i moderna byggnader, traditionella 
byggnadsmetoder och installationer i nyproducerade objekt. 

Förutom examensarbetet görs ytterligare ett större projekt 
i den tredje årskursen. I detta projekt övas du i hela kedjan 
från den inledande formgivningen till produktion av 
bygghandlingar. Med detta i bagaget tror vi att du står dig 
väl i den konjunkturkänsliga byggbranschen.

Yrkesliv Byggbranschen behöver medarbetare som utvecklar 
lösningar som uppfyller både tekniska, ekonomiska, 
funktionella och estetiska krav.  Efter examen kan du t ex 
få arbete som projektör på arkitektfirma eller hustillverkare, 
ingenjör på fastighetsbolag, arbetsledare, bygglovsarkitekt i 
kommun, fukttekniker, ventilationsprojektör.

Examen Teknologie kandidatexamen med inriktning mot 
byggnadsutformning. Huvudområde: Byggteknik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Matematik 3b 
/ 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik C, 
Samhällskunskap A.

KONTAKT: Åke Tyrberg, ake.tyrberg@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

Byggteknik, 
högskoleingenjör 180 hp

Vill du jobba med att skapa och utveckla byggnader 
och miljöer där människor ska leva, resa och jobba?  
Utbildningen ger dig de viktiga kunskaper du behöver 
och du får utveckla din förmåga att lösa problem.

Du lär dig om att bygga bostäder, kontorshus, vägar och 
mycket annat. Som ingenjör i byggteknik har du en bred 
teknisk kompetens och en helhetssyn på byggprocessen. Vi 
som lärare brinner för att inspirera och föra fram kunskapen 
– som framtida byggnadsingenjör kommer du vara med att 
bygga och utveckla våra närmiljöer. 

De första åren studerar du matematik och byggnadstekniska 
ämnen. Du lär dig mycket om olika byggnadsmaterial och 
om hur byggnader utformas med hänsyn till ljud, värme, fukt 
och brandsäkerhet. Du lär dig också upprätta detaljritningar 
och får kunskaper om byggnadsproduktion, projektledning 
och om juridiska bestämmelser för byggande. Dessutom får 
du arbeta med att lösa konstruktionsproblem och tillämpa 
mekanik och hållfasthetslära. Under det sista året kommer 
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”Att utbildningen täcker in hela byggprocessen 
tycker jag är det bästa. Just nu läser vi en kurs 
i betongkonstruktioner. Innan vi kom till 
labbsalen har vi själva fått räkna på hur de 
olika krafterna påverkar betongbalken och 
nu är det dags att se om våra beräkningar 
stämmer med verkligheten. Det är alltid kul 
att få se om teorin stämmer överens med 
praktiken!” #humansoflnu

Gustav, student på högskoleingenjörsprogrammet 
i byggteknik.

https://www.instagram.com/explore/tags/humansoflnu/


du till stor del läsa kurser som hjälper dig att koppla samman 
flera av de kurser du läst tidigare. 

Under utbildningen deltar ingenjörer och arkitekter från 
näringslivet i undervisningen och tillför sina olika erfarenheter. 
I utbildningen ingår också kontinuerliga företagskontakter som 
ger dig ett viktigt komplement till utbildningen på universitetet 
och inblick i din framtida yrkesroll.

Yrkesliv Som byggnadsingenjör kommer du att möta 
en bred arbetsmarknad. Den sträcker sig från att vara 
arbetsledare på ett stort byggföretag till ritbordet som 
konstruktör eller projektör på ett arkitektkontor eller 
varför inte samhällsplanerare på kommunen. Många 
byggnadsingenjörer jobbar också med fastighetsförvaltning, 
som experter och rådgivare och förstås som säljare  
och inköpare.

Examen Högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, 
Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

KONTAKT: Michael Dorn, michael.dorn@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

Datateknik, högsko-
leingenjör 180 hp

Vill du arbeta med inbyggda system och Internet 
of Things, utbilda dig till dataingenjör! Behovet på 
arbetsmarknaden är stort.

Internet of Things är ett begrepp som står för alla 
uppkopplade saker. Det kan vara telefoner, sensorer som 
används inom sjukvården eller för träning, olika maskiner, 
bilar mm. Gemensamt för dessa uppkopplade saker är att de 
har elektronik och datorer i sig, dvs inbyggda system. Det 
här programmets huvudinriktning är just inbyggda system, 
som alltså är en viktig del av Internet of Things. De inbyggda 
datorerna används för att ge produkterna fler funktioner, 
göra dem energisnålare, smartare, billigare och uppkopplade. 

Utbildningen är upplagd så att du läser en kombination av 
kurser som behövs för att bli en bra ingenjör. I början är det 
grundläggande kurser i datalogi, ellära, elektronik, matematik 
mm. Under andra och tredje året blir kurserna allt mer 
tillämpade med programmering, elektronikkonstruktion och 
projektkurser. En stor del av kurserna under tredje året är 
valbara, vilket innebär att du själv kan bestämma inriktning på 
din utbildning. Sista terminen gör du också ett examensarbete, 
vilket de allra flesta gör på ett företag. Du får då värdefull 
praktik och arbetar med en konkret uppgift i industrin.

Yrkesliv Som nyutbildad jobbar du ofta med programmering 
på ett företags utvecklingsavdelning eller på ett 
konsultföretag. Du kan också arbeta med tester i produktion 
eller utveckling, elektronikkonstruktion, installationer av 
större anläggningar, försäljningsstöd, projektledning mm.

Examen Högskoleingenjörsexamen i datateknik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Fysik B, Matematik 
D. Eller: Fysik 2, Matematik 3c.

KONTAKT: Jonas Lundberg, jonas.lundberg@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 
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Drift- och underhållsteknik 180 hp

Drift- och underhållsteknik är programmet för dig som vill 
jobba inom en bransch som ständigt utvecklas och där 
efterfrågan på ny kompetens är stor. Kombinationen av 
teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter gör dig 
mycket attraktiv på arbetsmarknaden.

Programmet riktar sig till dig som vill arbeta med drift och 
underhåll av energiproducerande anläggningar. Du får en 
bred teknisk kompetens för att kunna hantera och optimera 
en säker drift med hänsyn till både ekonomi och hållbarhet. 
Huvudområdet i utbildningen är energiteknik där ång- och 
värmeanläggningar är centralt och som styrks upp med en 
omfattande del el- och automationsteknik. Genomgående 
i programmet är att de teoretiska kunskaperna omsätts till 
praktik genom laborationer och andra övningar.

Den breda utbildningen ger dig kompetens att anställas inom 
flera branscher som arbetar med bl.a. bioenergi, kärnkraft, 
el- och automation eller inom processindustrin

Yrkesliv Efter utbildningen kan du ta ansvar för drift och 
underhåll av flera olika typer av anläggningar. Skift- eller 
jourtjänstgöring kan förekomma. På grund av de goda 
utvecklingsmöjligheterna mot t.ex. driftsättning, konsult- 
och utredningsarbete är det vanligt att vara kvar länge i 
branschen. Genom att läsa drift- och underhållsteknik får 
du ett naturligt steg till arbetsledande och driftledande 
positioner, men även till arbete på den internationella 
marknaden. Med mindre komplettering efter genomgången 
utbildning kan el-behörighet Auktorisation AL sökas.

Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning mot drift 
och underhållsteknik.

Huvudområde: Energiteknik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Fysik A, Matematik 
B. Eller: Fysik 1b1 / 1a, Matematik 2a / 2b / 2c. Fysik A, fysik 1b1/1a 
kan ersättas av Naturkunskap 2 eller motsvarande.

KONTAKT: Tobias Hedin, tobias.hedin@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 

Elektroteknik, 
högskoleingenjör 180 hp

Vill du jobba med morgondagens elförsörjning, eller lära 
dig mer om mjukvarudefinierad radio och programmering 
av elektronik i inbyggda system? Utbildningen till 
högskoleingenjör i elektroteknik ger dig både de 
teoretiska och praktiska förutsättningarna.

Under de första 1,5 åren varvar vi teoretiska ämnen som 
matematik och fysik med praktiskt inriktade kurser i el- och 
reglerteknik, datorteknik och elektronik där du som student 
får möjlighet att bygga upp dina färdigheter i att designa, 
bygga och testa olika lösningar och få en bred grund i 
elektroteknik.

I den senare hälften av programmet kan du välja den 
inriktning som passar dig bäst – elkraftteknik, elektronik 
med inbyggda system eller trådlös kommunikation. Vill 
du till exempel fokusera på förnybara energilösningar? 
Eller jobba med digitalisering genom styrning av elektriska 
kretsar? Du kan även välja mobilkommunikation, något som 
används i många system idag.

Under utbildningen får du kontakt med företag i regionen 
genom exempelvis studiebesök, gästföreläsningar och 
examensarbete. Du kommer även i kontakt med den 
forskning vi bedriver inom områden som antenner och 
signalbehandling.

Yrkesliv Efter din examen kan du exempelvis jobba med 
konstruktion, planering, konsultarbete, test, service, 
försäljning eller projektledning inom teknikområden som 
elkraftteknik, elektronik, inbyggda system, automation 
eller trådlös kommunikation. Som ingenjör får du färdighet 
i problemlösning och att arbeta med projekt, i team eller 
självständigt.

Examen Högskoleingenjörsexamen i elektroteknik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Fysik B, Matematik 
D. Eller: Fysik 2, Matematik 3c.

KONTAKT: Pieternella Cijvat, pieternella.cijvat@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 
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Energi och miljö, 
högskoleingenjör 180 hp

Vill du arbeta med förnybar energi och för en bättre miljö? 
Då är framtiden ljus, berättar tidigare studenter: ”Det 
finns möjligheter att jobba med många olika saker och 
branschen expanderar. Löneutvecklingen är mycket god.”

Första året läser du bland annat om biobränslen, vindkraft, 
vattenkraft och solenergi. Du läser också en kurs i miljöteknik.  
Som för alla högskoleingenjörer ingår kurser i matematik 
och fysik. Många arbetsgivare efterlyser också kunskaper i 
kemi och redan första året ligger en grundkurs i ämnet. Vi 
gör flera studiebesök för att ni skall få en bild av den bransch 
och de tekniker som du utbildas för.

Andra året handlar om tekniken som producerar värme, 
el och bränslen. Hur går det till exempel till att producera 
biogas från avfall? Du får också läsa om hur ett energisystem 
som försörjer en stad eller region är uppbyggt. I kursen 
”Energisystem – projekt” löser du en uppgift tillsammans 
med ett företag och tränar på att arbeta i projektform.

Tredje året kan du välja kurser och inriktning som fördjupar 
dina kunskaper inom processteknik, energihushållning eller 
miljöteknik. Sedan är det dags att göra examensarbetet.

Yrkesliv Svensk teknik och kunskap inom energitekniken 
ligger i framkant. Även andra branscher behöver  kompetens 
kring effektiv och miljövänlig produktion. Kort sagt: 
Företagen ropar efter ingenjörer som kan jobba med teknik, 
planering och projektledning inom energi och miljö.

Examen Högskoleingenjörsexamen i energiteknik. 
Inriktning: Energi och miljö.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, 
Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.

KONTAKT: Katarina Rupar Gadd, katarina.rupargadd@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

Industriell ekonomi, 
högskoleingenjör 180 hp

Teknik, ekonomi och management är en kombination 
som många arbetsgivare efterfrågar idag. Har du 
intresset öppnar sig en arbetsmarknad som inkluderar 
många spännande företag.

Moderna företag måste arbeta rationellt och resurssnålt 
för att kunna konkurrera på en global marknad. Deras 
produktion måste planeras, styras och underhållas på ett sätt 
så att kunder får sina produkter levererade i rätt tid, med rätt 
kvalitet och till rätt pris. Programmet ger dig en helhetsbild 
över ett företags verksamhet och styrning och därmed en bra 
grund för intressanta och utvecklande arbetsuppgifter inom 
exempelvis logistik, inköp, ledarskap, produktionsplanering, 
ekonomisk beslutsfattande, underhåll, drift, kvalitetsteknik 
och Lean production.

Under de första två åren ger programmet en bred 
grundläggande bas inom industriell ekonomi, där 
kurser inom matematik, ekonomi och ingenjörsämnen 
utgör grunden. I det tredje året får du spetskunskaper 
inom områdena material och produktionsstyrning, 
produktionsteknik, logistik och underhållsstyrning. 
Programmet avslutas med ett examensarbete. Under hela 
utbildningen har du också nära kontakt med företag i form 
av kursprojekt och studiebesök. Många kursmoment i 
programmet kopplas till aktiviteterna i vårt nya Innovation 
& Technology Center EPIC.

Yrkesliv Programmet förbereder dig med ingenjörskompetens 
som efterlyses av såväl små och medelstora såsom stora företag. 
Exempelvis kan man arbeta som produktionstekniker och 
– planerare, kvalitetsingenjör, projektledare och underhålls-
ingenjör. Tidigare studenter har fått jobb på globala företag 
som exempelvis Scania, Volvo, Elektrolux eller Atlas Copco, 
men även på många små och medelstora företag i regionen 
och nationellt.

Examen Högskoleingenjörsexamen inom industriell ekonomi.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Matematik 
3c. Eller: Fysik B, Matematik D.

KONTAKT: Tobias Schauerte, tobias.schauerte@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 
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Maskinteknik, 
högskoleingenjör 180 hp 

Inriktning produktutveckling

En maskiningenjör arbetar med problemlösning. Du lär 
dig metoder för att utveckla produkter och förbättra 
arbetssätt inom det tekniska området.

Maskinteknik är ett spännande ämne fullt av möjligheter. 
Hur hade världen sett ut om inte tåg, bilar och flygplan 
hade funnits? För att inte tala om alla uppfinningar som 
mobiltelefoner eller medicinsk utrustning som finns och räddar 
liv. Du som väljer att studera maskinteknik kommer kunna 
påverka framtidens nya produkter! Allt med utgångspunkten 
att vi måste använda resurser så klokt som möjligt.

Genom att lyssna på användarna kan teamet som 
maskiningenjören oftast jobbar i ta fram ett bra koncept på 
en ny produkt, och kanske en prototyp. En konstruktion 
beräknas, ritas med hjälp av CAD-program och testas. 
Dessutom kontrolleras hållbarhet och kvalitet. 

Under utbildningen träffar du studenter från olika delar 
av världen. Du kan välja att läsa en eller två terminer 
utomlands. De flesta svenska industrier är multinationella 
och deras koncernspråk är engelska.

Under hela utbildningen har du också nära kontakt med 
företag i form av kursprojekt och studiebesök. Många 
kursmoment i programmet kopplas till aktiviteterna i vårt 
nya Inovation & Technology Center EPIC.

Yrkesliv Många maskiningenjörer arbetar med 
produktutveckling i form av design, beräkningar, 
simuleringar och kvalitetsfrågor som efterlyses av olika 
företag. Våra tidigare studenter har jobb inom allt från små 
och medelstora till globala företag som exempelvis Ikea, 
Volvo, Atlas Copco och Electrolux.

Examen Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Matematik 
3c. Eller: Fysik B, Matematik D.

KONTAKT: Izudin Dugic, izudin.dugic@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

Mjukvaruteknik, 
högskoleingenjör 180 hp

Vill du utveckla IT-system för bilar eller intelligenta 
robotar? Framtiden är spännande och behovet av 
ingenjörer med mjukvarukompetens är stort.

Programmets mål är att utbilda ingenjörer som kan arbeta 
med utveckling av olika typer av mjukvarusystem. Det är 
en 3-årig utbildning med teknikindustrin som målgrupp. I 
synnerhet större företag med stora projekt som löper under 
lång tid där organisation, systematik och struktur är viktigt. 

Programmets fokus är mjukvaruteknik. Studenterna 
blir duktiga systemutvecklare med goda kunskaper 
inom ett brett område (t.ex. programspråk, datorteknik, 
databaser, webbteknik och nätverk). Programmets speciella 
inriktning är Internet of Things med lika fokus på hur 
olika hårdvarukomponenter (t.ex. sensorer) kan kopplas till 
internet som serverarkitekturer och tekniska lösningar på 
serversidan. En ingenjör förväntas också ha en bred teknisk 
kompetens. IT-kurserna kompletteras därför med kurser i 
matematik, fysik och industriell ekonomi. Arbetsmarknaden 
för ingenjörer med IT-kompetens är mycket god och 
störst efterfrågan är inom nya teknologiområden så som 
molntjänster och Internet of Things.

Yrkesliv Ditt första jobb blir troligen som utvecklare på 
en utvecklingsavdelning. Du kan sedan arbeta vidare som 
teknisk expert, projektledare eller konsult. Oavsett position 
jobbar du förmodligen i ett team med andra personer. 
IT-världen är global så det finns också goda möjligheter att 
arbeta utomlands.

Examen Högskoleingenjörsexamen i datavetenskap men 
inriktning mot Mjukvaruteknik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Fysik B, Matematik 
D. Eller: Fysik 2, Matematik 3c.

KONTAKT: Johan Hagelbäck, johan.hagelback@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 
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Skog och träteknik, 
högskoleingenjör 180 hp

Vad kan man ha skogen till? Det här är en av få 
utbildningar i landet som utbildar dig i hela kedjan från 
virkesproducerande skogsbruk till träförädlande industri. 
Produktionen och tekniknivån i svensk träindustri har 
ökat kraftigt under det senaste årtiondet och därmed 
även efterfrågan på välutbildad personal.

Du lär dig om hur man sköter skogen, och hur skogskötseln 
påverkar kvaliteten på det virke som kommer från skogen. 
Vilken planka ska användas till vilka hus eller möbler? Vi 
ser också närmare på hur materialet trä är uppbyggt och hur 
virkesråvaran förädlas, bearbetas och slutbehandlas. Det 
handlar här om både massivt trä och sammansatta produkter 
som skivmaterial, limträ och olika typer av komponenter. 

Utbildningen är inte bara teknisk. Du får också kunskaper 
om ekonomistyrning, marknadsföring, logistik och 
organisation. Eftersom materialet trä är en förnyelsebar 
råvara, som ingår i naturens kretslopp, tar vi också upp frågor 
om miljöhänsyn och miljöpåverkan. 

I många kurser ingår exkursioner och industribesök. Projekt 
utförs i kontakt med branschens företag och organisationer. 
I årskurs två genomförs en obligatorisk praktikperiod. Under 
utbildningens senare del finns möjlighet till utlandsstudier. 

Utbildningsprogrammet läser du antingen på campus i Växjö 
eller på distans.

Yrkesliv Behovet av högskoleutbildad kompetens i 
träförädlingsindustrin har ökat rejält under senare år. 
Branschen förutspår att detta är en bestående situation 
flera år framöver. Din blivande arbetsplats kan vara företag 
som köper och säljer skogsråvara, biobränsleleverantörer, 
sågverk, hyvlerier, husfabriker, möbelindustri, skivtillverkare, 
golvindustri, tillverkare av inredning och byggvaruhandlare.

Examen Högskoleingenjörsexamen i skogs- och träteknik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, 
Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

KONTAKT: Jimmy Johansson, jimmy.johansson@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

ORT: Växjö, 100 % Distans

Skogskandidat-
programmet 180 hp

Är du intresserad av en framtid inom skogsbruket? Läs 
skog på distans och förbered dig för arbete inom till 
exempel skoglig rådgivning och förvaltning.

Skogsbranschen har ett växande behov av kvalificerad 
arbetskraft och rekrytering av akademiker är en viktig del i 
företagens utvecklingsarbete. Programmet har utvecklats i 
samarbete med vår referensgrupp där representanter från bl 
a LRF Skogsägarna, Södra, Norra Skogsägarna, Sveriges 
Jordägareförbund, Skogsstyrelsen och privata sågverk ingått. 
Utbildningens syfte är att förbereda för en yrkesverksamhet 
inom privat- och bolagsskogsbruket och närliggande 
branscher. Med utgångspunkt i ämnet skogs- och träteknik, 
ges kurser inom skogsproduktion, skogsskötsel, mark 
och vattenfrågor, GIS, virkeslära, skogsbränsle, träets 
användning, organisation och ledarskap samt inköp och 
försäljning. Det avslutande examensarbetet utförs med 
anknytning till företag eller forskningsverksamhet. 

Du läser på distans. Information, föreläsningar, kursmaterial 
och övningsuppgifter läggs ut på nätet via en digital 
lärplattform. Under terminerna har vi ett antal träffar med 
laborationer, fältövningar, industribesök och föreläsningar. 
Träffarna sker vanligen 2-5 dagar i följd, förlagt måndag till 
lördag. Examination sker genom muntliga och skriftliga 
tentamina samt inlämningsuppgifter och praktiska moment. 
Programmet leder till en treårig kandidatexamen med möjlig 
utgång efter 120 hp till högskoleexamen.

Yrkesliv Utbildningen ger dig många valmöjligheter när det 
är dags för dig att ge dig ut i arbetslivet. Alternativen skiftar 
mellan allt från arbete inom till exempel skogsrådgivning 
och skogsförvaltning till arbete inom sågverksindustri. 
Med språkkunskaper öppnar utbildningen upp för en 
internationell karriär.

Examen Kandidatexamen med inriktning mot skogens 
skötsel och användning. Huvudområde: Skogs- och träteknik.

KONTAKT: Johan Lindeberg, johan.lindeberg@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % Distans

INGÅNG: Skogskandidatprogrammet med inriktning Skoglig 
förvaltning

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet (eller motsvarande 
kunskaper).

INGÅNG: Skogskandidatprogrammet med inriktning Skogsekologi

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, 
Naturkunskap 2. Eller: Matematik C, Naturkunskap B. Naturkunskap 
B/2 kan ersättas av Fysik A/Fysik 1 och Kemi A/ Kemi 1.
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”Inom en månad ska jag starta ett företag och påbörja 
min PT-karriär vilket känns sjukt spännande och 
motiverande. Människor finns de gott om och hälso- och 
träningsbranschen växer, då individer blir mer och mer 
medvetna hur kroppen påverkas av vardag och livsstilsval.”

Johanna, tidigare student på idrottsvetarprogrammet. 
Numera yrkesverksam som egenföretagare och PT



81

I rörelsen. Muskelarbetet. Explosionen. Koncentrationen 
och utmattningen. I total lycka, eufori. I smärta och 
lidande. I det söndertrasade, i det perfekt fungerande. 
Kroppen och själen. Harmoni och funktionalitet.

I välmåendet och illamåendet. I det livslånga. I det 
akuta. Alltid med ett starkt engagemang. Alltid med 
ett helhetsperspektiv på människan. I livet just så som 
det är. Utan skygglappar. Utan filter. Alltid med båda 
fötterna på jorden. I fullt förtroende. I total trygghet.

Hälsovård, sjukvård, friskvård. Intensivvård, 
primärvård, slutenvård. Cellbiologi, kemi, mikrobiologi. 
Etik. Prover. Analyser. Verkningseffekter.

Idrottens roll i samhället, i olika kulturer. Ledarskap 
och grupputveckling. Träningslära. Anatomi. Fysiologi. 
Livsstil. Friluftsliv. Liv.

Jag brinner för människan. Vinnarskallarna, energi
knippena, lagspelarna. Latmaskarna, motståndarna, 
förlorarna. I utsatthet, depression, ångest. I glädje.  
I sorg. Det här är mitt liv. Nu är allt möjligt.

Vård, idrott 
och hälsa



Hälsovetenskapliga 
programmet 180 hp 

Inriktning biovetenskap

Vad är hälsa och vad är egentligen hälsosamt? 
Livsstilsrelaterad ohälsa, bristsjukdomar och 
vällevnadssjukdomar... Lever vi på ett sätt som gör oss 
sjuka? Begreppen hälsa och ohälsa står ofta i fokus i 
den allmänna debatten och vi får höra att i framtiden 
har vi inte råd med sjukvård för alla som behöver den. 
Dessutom ska vi leva hållbart!

Programmet erbjuder en flervetenskaplig utbildning som 
behandlar dessa frågor ur olika perspektiv. Huvudämnet 
är biomedicinsk vetenskap vilket betyder att du fördjupar 
dina kunskaper om hur människan fungerar i biologiskt och 
medicinskt avseende. Du börjar med livets molekyler som 
bildar celler och organ som alla måste fungera tillsammans. 
Vi diskuterar hur vårt sätt att leva påverkar kroppens 
funktioner. Vad betyder vår livsstil, alltså vad vi äter, hur 
vi rör oss, gifter och användning av droger, för vår hälsa? 
Vad gör oss stressade, när är stress bra och när är den farlig? 
Hur samverkar människan och miljön? Under utbildningen 
kommer du att tillgodogöra dig ett vetenskapligt 

förhållningssätt till dessa frågor samt lära dig att förmedla 
dessa kunskaper. Målet är att du kan arbeta för att förbättra 
hälsoläget i samhället. Du vet hur livsstilsförändring kan 
kommuniceras och uppnås för individen, och också på en 
övergripande samhällelig nivå. 

Programmet ges på distans med ca 4–6 obligatoriska träffar i 
Kalmar per termin.

Yrkesliv Utbildningen är bred och gör dig väl rustad för att 
möta samhällets behov av kompetens för utveckling av och 
rådgivning kring friskvård och hälsa inom näringsliv och 
offentlig sektor.

Examen Filosofie kandidatexamen. Huvudområde: 
Biomedicinsk vetenskap.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 
2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: 
Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Naturkunskap 
B/2 kan ersättas av Biologi A/Biologi 1 och Kemi A/Kemi 1.

KONTAKT: Marie Ekstam Ljusegren, mia.ljusegren@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % Distans
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”Det var inriktningen mot biovetenskap som 
gjorde att jag föll för just Linnéuniversitetets 
hälsovetenskapliga program. Det finns 
många aktörer i samhället idag som pratar 
om hälsa, med varierad trovärdighet. För mig 
kändes det viktigt att lära mig från grunden, 
eftersom att jag vill förstå hur människan 
fungerar på cellnivå.” #humansoflnu

Oliva, tidigare student på hälsovetenskap, 
inriktning biovetenskap.

mailto:mia.ljusegren@lnu.se
https://www.instagram.com/explore/tags/humansoflnu/


Idrottsvetarprogrammet 180 hp

Ta chansen och studera idrottsvetenskap som riktar 
sig mot hälsa och entreprenörskap. Programmet har 
en bred grund som utvecklar dina kunskaper inom 
träning, kost, friluftsliv och hälsa. När du gått klart 
utbildningen kommer du antingen kunna starta eget 
inom hälsoområdet eller jobba inom många olika 
organisationer som arbetar hälsofrämjande.

Programmet är tvärvetenskapligt och ger dig ett brett 
vetenskaplig kunnande med möjlighet att läsa vidare till en 
masterexamen. Programmet omfattar både samhälls- och 
naturvetenskap. Ämnen som ingår är t.ex. entreprenörskap, 
anatomi, fysiologi, träningslära, idrotten i samhället, kost, 
hälsokommunikation och ledarskap. Utbildningen har 
också en inriktning mot friluftsliv där studenten får chansen 
att studera ledarskap i Sälen samt få ett internationellt 
perspektiv genom en resa till Italien. Programmet innehåller 
även praktiska moment som hälsocoach och ger dig 
möjlighet att bli licensierad personlig tränare.

Yrkesliv Utbildningen ger dig kunskaper att arbeta med 
hälsa i organisationer och företag. Programmet ger dig även 
färdighet att starta eget inom idrott- och hälsobranschen

Examen Filosofie kandidatexamen i Idrottsvetenskap. 
Utbildningen ger dig även möjlighet fortsätta läsa ett till två 
år mot en Magister- eller Masterexamen i idrottsvetenskap.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet

KONTAKT: Anita Gustafsson, anita.gustafsson@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

Ge dig själv en chans – till ett personligt utvecklande yrke!

Att vara sjuksköterska innebär att möta människor i utsatta 
livssituationer med behov av vård. Idag är utbildningen både 
akademisk och yrkesinriktad. Den innehåller en spännande mix 
av teoretiska kurser och klinisk verksamhetsförlagd utbildning. 

Huvudämnet är vårdvetenskap och handlar om människan 
och hennes upplevelse av sin hälsa och ohälsa, sitt lidande 
och vård. Sjuksköterskeprogrammet syftar till att vara en 
utbildning som ger dig redskap att i mötet med patienten 
och dennes familj främja liv och hälsa och lindra lidande. 
Bärande idé är att vårdandet alltid tar sin utgångspunkt i 
patientens värld och att hälsa kan upplevas trots lidande. 

Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet ges på  
fem orter: Kalmar, Oskarshamn, Västervik, Växjö och 
Ljungby. Du får en utbildning som gör dig väl förberedd  
att medverka i dagens och morgondagens hälso- och 
sjukvård både nationellt och internationellt. Du kommer 
att ges möjlighet till internationalisering via studentutbyte 
inom och utanför Europa. Programmet förbereder dig 
dels för fortsatta akademiska studier inom huvudområdet 
vårdvetenskap, dels ger det möjlighet att efter utbildningen 
fortsätta att studera till specialistsjuksköterska inom det 
område du finner mest intressant.

Yrkesliv Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom 
många olika verksamheter med  skiftande arbetsuppgifter 
och med människor i olika åldrar. Du kan arbeta inom 
kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och slutenvård 
samt andra verksamheter som t. ex. läkemedelsindustrin. 
Grunden i den legitimerade sjuksköterskans arbete är att 
främja hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande utifrån hur 
människan själv upplever det.

Examen Sjuksköterskeexamen samt filosofie kandidat-
examen i vårdvetenskap. Sjuksköterskeexamen ligger till 
grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Matematik B, 
Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, 
Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

KONTAKT: Kent Stening, kent.stening@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 

ORT: Ljungby, 100 % 

ORT: Oskarshamn, 100 % 

ORT: Västervik, 100 % 

ORT: Växjö, 100 % 
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Bastermin i matematik 
och fysik 30 fup

Vill du läsa IT, matematik, naturvetenskap eller teknik vid 
Linnéuniversitetet, men saknar behörighet? Basterminen 
öppnar dörren till en mängd spännande utbildningar 
inom dessa områden!

Basterminen är ett smart sätt att bredda din behörighet, eller 
fräscha upp dina kunskaper om de har några år på nacken. 
Du läser matematik motsvarande gymnasiets kurs 3c samt 
fysik 1 och 2 (för den som har Ma3c från gymnasiet finns 
möjlighet att läsa Ma4). Den inledande matematikkursen är 
mer omfattande än motsvarande kurs på gymnasiet för att 
underlätta för dem som läst kurs 2a eller 2b på gymnasiet.

Basterminen gör dig behörig till universitetsstudier på 
en mängd program inom områdena IT, matematik, 
naturvetenskap och teknik, vissa inriktningar inom 
lärarutbildningen med mera (förutsatt att du uppfyller 
eventuell övrig behörighet). För de studenter som genomfört 
basterminen med godkänt resultat på samtliga kurser finns 
ett antal garantiplatser på program inom dessa områden vid 
Linnéuniversitetet följande hösttermin.
Men basterminen låter dig inte bara läsa in kunskaper du 
saknar utan fungerar också som en introduktionstermin 
till kommande universitetsstudier. Du skaffar dig bra 
studieteknik, får en inblick i studentlivet, lär känna lärare 
och bekantar dig med Växjös campus.

Yrkesliv Väljer du att fortsätta studera efter basterminen, ger 
en utbildning inom områdena ovan en bred grund som gör 
det möjligt att arbeta inom många olika branscher och yrken. 
Läs mer under respektive program.

Examen Basterminen är en förberedande utbildning och 
leder inte till någon examen.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet samt Matematik 
2a/2b/2c eller Matematik B.

KONTAKT: Lars Gustafsson, lars.gustafsson@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

Musik- och 
ljuddesignprogrammet 120 hp

I utbildningen tar du del av den snabba utvecklingen 
inom ljudteknologin och tillägnar dig kunskaper för att 
verka brett inom musik- och ljudbranschen.

Vi utbildar för en ljud- och musikbransch som är stor, brokig och 
under ständig förändring. En bred kompetens på området ger 
dig möjlighet att profilera dig inom inspelning i studio, ljud- 
och musik till rörliga bilder samt live-ljud. Eftersom musikaliskt 
skapande är en naturlig förutsättning och fördjupning av det 
teoretiska lärandet integrerar vi både teori och praktik samt 
vetenskapliga och konstnärliga perspektiv i utbildningen. 
Vi analyserar också befintlig musikproduktion, historiskt 
och i nutid. I slutet av utbildningen finns en arbetsförlagd 
praktikperiod som ger dig möjlighet att praktisera inom området. 
Undervisning är internetbaserad och sker huvudsakligen 
på distans men med några campusträffar per termin på de 
kursgivande lärosätena Mittuniversitetet (Sundsvall – MIUN), 
Linnéuniversitetet (LnU) och Högskolan Dalarna (Falun – 
HDa). För att läsa programmet behöver du tillgång till program 
för flerkanalsmixning samt portabel inspelningsutrustning.

Yrkesliv Studenter som gått liknande program arbetar i dag 
som liveljudtekniker, filmljudläggare, ljudtekniker inom 
radio, artister, låtskrivare, studiotekniker, ljudtekniker 
i tv-produktionsbolag, musikproducenter, ljudläggare i 
reklamfilmsproduktioner och medialärare på gymnasium. 
Många är egna företagare.

Examen Högskoleexamen med inriktning mot 
musikvetenskap

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet (eller motsvarande 
kunskaper).

KONTAKT: Percy Bergman, percy.bergman@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % Distans

ORT: Växjö, 50 % Distans

Program på grundnivå 
våren 2020
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Polisprogrammet 2,5 år 120 hp 

Campus eller distans

Polisprogrammet är en bred utbildning där teori varvas med 
praktik och du läser många kurser och ämnen samtidigt.

Programmet innehåller kurser och ämnen som kan tyckas 
vitt skilda, men i en skarp situation är det flera kunskaper 
och egenskaper som krävs för att du ska kunna lösa den. 
Bredden i utbildningen förbereder dig för ett arbete där 
arbetsuppgifterna skiftar. Du kommer att arbeta dagar och 
nätter och arbeta när andra är lediga. Som polis kommer 
du att möta människor med skilda behov och i utsatta 
situationer. Det är här du kommer in. Du är intresserad av 
det som händer och sker runt omkring dig. Du vill kunna 
hjälpa till. Kanske till och med göra skillnad. 

Det krävs mer än att kunna köra bil och hantera ett vapen för 
att bli polis. Utbildningen inleds med att du introduceras i 
statsvetenskap och juridik. Du får reflektera över det professionella  
förhållningssättet och etiska dilemman. Vidare studerar du 
brottslighetens orsaker och lär dig bedöma brottsstatistik. Du lär 
dig om ungdomsmiljöer och droger och missbruk. Lär dig förstå 
trafiksäkerhet och hur man arbetar med våld i nära relationer. 
Det här och mycket mer behöver du som blivande polis.

Dina kunskaper omsätter du i praktiken då du under sex 
månader byter studentlivet mot en aspirantplats.

I slutet av utbildningen skriver du ett självständigt arbete. 
Du baserar arbetet på en upplevd händelse av ett polisiärt 
ingripande under aspiranttiden.

Utbildningen har samarbetsprojekt med det omgivande samhället 
vilket ger dig möjligheter att bredda ditt kunnande och omsätta 
dina kunskaper i andra sammanhang än på universitetet.

Studiemiljön präglas av närhet mellan studenter och personal 
oavsett om du väljer att läsa programmet på plats i Växjö eller 
på distans.

Yrkesliv Polisprogrammet är en samhällsvetenskapligt 
orienterad utbildning som bildar grunden för många 
arbeten inom svensk polis. Det är sannolikt att du som ny 
polisassistent till att börja med placeras i yttre tjänst som 
ordningspolis eller i utredningsverksamhet.

Examen Bevis över slutförd polisutbildning.

BEHÖRIGHET: Polismyndigheten och Rekryteringsmyndigheten 
ansvarar för antagning till polisprogrammet. Mer utförlig information 
finns på Polisen.se/Blipolis.

KONTAKT: Ola Kronkvist, ola.kronkvist@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

KONTAKT: Viktoria Wärn, viktoria.warn@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % Distans

Socionomprogrammet 210 hp

Socionom är ett yrke som passar dig som är intresserad 
av såväl människor som samhällsfrågor. Som socionom 
möter du människor i olika skeden av livet.

För socionomexamen ska du som student visa kunskap 
och förmåga som krävs för självständigt socialt arbete på 
individ-, grupp- och samhällsnivå. Huvudområdet för 
socionomprogrammet är socialt arbete, i programmet ingår 
även juridik. I socionomprogrammet ingår en termins 
handledd verksamhetsförlagd utbildning på arbetsplatser 
som är relevanta för socialt arbete. Du får också möjlighet till 
kortare fältstudier och/eller en termins studier utomlands. 

Socionomprogrammet är en utbildning på grundnivå, som 
avslutas med en termin på avancerad nivå. Du kan ansöka 
om en socionomexamen efter 3,5 års fullgjorda studier. 
Socionomprogrammet är en professionsutbildning som 
lägger grund för såväl yrkesverksamhet som för fortsatta 
akademiska studier i socialt arbete till magister-, master- och 
doktorsexamen.

Yrkesliv Vanliga arbetsområden för socionomer är 
socialtjänst, hälso-och sjukvård, skola, behandlingshem, 
socialt omsorgsarbete med äldre och personer med 
funktionsnedsättningar, frivilligorganisationer, kriminalvård, 
försäkringskassa, arbetsförmedling, migrationsverk och 
andra statliga myndigheter.

Examen Socionomexamen. Efter 3 års studier på 
programmet kan du ansökan om Filosofie kandidatexamen. 
Huvudområde: Socialt arbete.

BEHÖRIGHET: Grundläggande behörighet + Matematik 
B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, 
Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

KONTAKT: Erik Nilsson, erik.nilsson@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 
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När du har fullgjort dina studier har du rätt att ansöka om examen och få ett examensbevis. 
På Linnéuniversitetet finns examina på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå.

Högskoleexamen
För en högskoleexamen behöver du läsa 120 högskolepoäng 
(hp). Det motsvarar två års heltidsstudier på grundnivå.

Kandidatexamen
För en kandidatexamen behöver du läsa 180 hp. Det 
motsvarar tre års heltidsstudier på grundnivå. Beroende på 
ämneskombination kan du ta en Filosofie, Ekonomie eller 
Teknologie kandidatexamen. 

Magisterexamen
För en magisterexamen behöver du läsa 60 hp. Det 
motsvarar ett års heltidsstudier på avancerad nivå. 
Beroende på ämneskombination och tidigare examen 
på grundnivå kan du ta en Filosofie, Ekonomie eller 
Teknologie magisterexamen

Masterexamen
För en masterexamen behöver du läsa 120 hp. Det 
motsvarar två års heltidsstudier på avancerad nivå. 
Beroende på ämneskombination och tidigare examen 
på grundnivå kan du ta en Filosofie, Ekonomie eller 
Teknologie masterexamen.

Konstnärlig examen
Vissa utbildningsprogram leder fram till en konstnärlig 
examen. De konstnärliga examina på Linnéuniversitetet finns 
på samtliga fyra nivåer, högskoleexamen, kandidatexamen, 
magisterexamen och masterexamen. 

Yrkesexamen
Yrkesexamen kan ligga på antingen grundnivå eller 
avancerad nivå och varierar mellan 60 hp och uppåt, 
beroende på vilket yrke du läser till.

Licentiatexamen 
För en licentiatexamen behöver du läsa 120 hp på forskarnivå. 

Doktorsexamen 
För en doktorsexamen behöver du läsa 240 hp på forskarnivå. 

Oavsett om du har valt att läsa till examen genom fristående 
kurser eller genom ett utbildningsprogram kan du få hjälp av 
studievägledare, examenshandläggare och programansvarig 
med att hitta den bästa lösningen till din examen. Gå till 
Lnu.se för mer information om vad som gäller för de olika 
examensformerna.

Examina
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Anmälan och antagning
Du anmäler dig till de utbildningar som du är intresserad av 
på Antagning.se. När du anmäler dig ska du prioritera dina 
utbildningsalternativ. När du blir antagen till en utbildning 
kan du bli struken från lägre prioriterade alternativ. Du kan 
ändra i din prioritering fram till sista anmälningsdag. 

Du kan bli antagen till högst 45 högskolepoäng per termin. 
En heltidsutbildning räknas som 30 högskolepoäng och  
en halvfartsutbildning som 15 högskolepoäng. Det innebär 
att om du har prioriterat tre kurser om 7,5 högskolepoäng 
i första, andra och tredje hand (som sammanlagt blir 22,5 
högskolepoäng) och blir antagen till alla tre, kan du inte  
bli antagen till en heltidsutbildning som du har prioriterat  
i fjärde hand. Detta eftersom heltidsutbildningen räknas  
som 30 högskolepoäng och då överstiger de tillsammans  
45 högskolepoängen. 

Krav på förkunskaper – behörighet
För utbildning på grundnivå delas behörigheterna in i grund-
läggande behörighet och särskild behörighet. Den grund-
läggande behörigheten krävs för all universitetsutbildning 
och består av en avslutad utbildning på gymnasienivå eller 
motsvarande. Förutom grundläggande behörighet krävs 
ofta särskild behörighet, det vill säga kunskaper som anses 
nödvändiga för den specifika utbildningen. 

Läs mer om reglerna för behörighet på Antagning.se 
och Studera.nu.

Högskoleprovet
Att göra högskoleprovet är ett bra sätt att öka din konkurrens-
kraft. Om du har gjort högskoleprovet har du nämligen fler 

chanser att bli antagen till drömutbildningen. Det är däremot 
inte obligatoriskt och ger dig ingen extra behörighet. Provet 
arrangeras två gånger om året av samtliga universitet och 
högskolor. Kom ihåg att anmäla dig i god tid via Antagning.se. 
Där hittar du också ditt provresultat som överförs automatiskt.

Antagningsbesked och svarskrav
Du får ditt antagningsbesked på Antagning.se. I antagnings-
beskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller 
struken till de utbildningar som du har sökt. 

Antagningsbesked 1 har svarskrav. Det innebär att du 
måste tacka ja till den utbildningsplats som du blir erbjuden för 
att behålla den. Om du inte har tackat ja till din plats stryks 
din anmälan. Du kan ändra ditt svar fram till sista svarsdag.

I det andra urvalet prövas du utifrån hur du har svarat 
på det första antagningsbeskedet. Om du blir antagen 
till ett högre prioriterat utbildningsalternativ stryks din 
anmälan till det lägre prioriterade, även om du var antagen 
till detta i det första urvalet.

Sena anmälningar
Sena anmälningar behandlas i mån av tid. Om du är behörig 
rangordnas din ansökan efter vilket datum den kommer in 
till Antagning.se och behandlas efter de ansökningar som 
kommit in i tid.

Urval
Till de allra flesta av våra utbildningar har vi fler behöriga 
sökande än vad vi har platser. Därför används ett förutbestämt 
urval för hur platserna ska fördelas. 

Mer information om urval hittar du på Lnu.se.

Söka till universitetet

På Antagning.se kan du

• Se viktiga datum
• Anmäla dig till kurser och program
• Följa din anmälan
• Kontrollera dina uppgifter och meriter
• Se vad du behöver komplettera i din anmälan
• Svara på antagningsbesked
• Hitta information om antagningsregler och 

antagningsstatistik
• Läsa mer om högskoleprovet

På Studera.nu kan du

• Jämföra utbildningar inför valet av universitetsstudier
• Hitta information om antagningsregler och 

antagningsstatistik
• Läsa mer om högskoleprovet

När du ska söka till universitetet finns det en hel del som du behöver ha koll 
på. Den mesta informationen hittar du på Antagning.se och Studera.nu.

LINNÉUNIVERSITETET Söka till universitetet
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Index

Förberedande utbildningar   14

Naturvetenskapligt basår 60 fup   15
Tekniskt/naturvetenskapligt basår 60 fup   15

Data/IT   16

Informationslogistik 180 hp   17
Interaktionsdesigner 180 hp   18
Interaktiva medier och webbteknologier 180 hp   18
Nätverkssäkerhet 180 hp   19
Programvaruteknik 180 hp   19
Påbyggnadsutbildning inom datavetenskap,  
kandidatexamen 60 hp   20
Systemvetarprogrammet 180 hp 
Inriktning affärs och verksamhetsutveckling   20
Utveckling och drift av mjukvarusystem 180 hp   21
Webbprogrammerare 120 hp   21

Design, konst och musik   23

Design + Change 180 hp   24
Musikproduktionsprogrammet 180 hp   24
Songwritingprogrammet 180 hp   25
Visual Communication + Change 180 hp   25

Ekonomi, ledarskap och marknadsföring   26

Civilekonomprogrammet 240 hp   28
Customer Experience Management 180 hp   28
Detaljhandel och Service Management 180 hp   29
Ekonomprogrammet 180 hp 
Inriktning redovisning/ekonomistyrning   29
Enterprising & Business Development 180 hp   30
Human Resource Management – personalledning  
och organisationsutveckling 180 hp   30
Internationella affärer 180 hp   31
Internationella Turismprogrammet 180hp   31
Ledarskap och organisation 180 hp   32
Marknadsföringsprogrammet 180 hp   32
Music & Event Management 180 hp   33
Nationalekonomprogrammet 180 hp   33

Journalistik, information och kommunikation   35

Biblioteks- och informationsvetenskap 180 hp   36
Journalistik och medieproduktion 180 hp   36
Medieentreprenörprogrammet 180 hp   37
Mediekreatörprogrammet 180 hp   37

Lärarutbildning   38

Förskollärarprogrammet 210 hp   40
Grundlärarprogrammet 180 hp 
Med inriktning mot arbete i fritidshem   41
Grundlärarprogrammet 180 hp 
Inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil   41
Grundlärarprogrammet 240 hp 
Med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans  
årskurs 1–3   42
Grundlärarprogrammet 240 hp 
Inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3/
verksamhetsintegrerad profil    42
Grundlärarprogrammet 240 hp 
Med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6   43
Grundlärarprogrammet 240 hp 
Med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6/
verksamhetsintegrerad profil   43
Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp   44
Yrkeslärarprogrammet 90 hp   44
Ämneslärarprogrammet 330 hp 
Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan   45

Naturvetenskap   46

Biologiprogrammet 180 hp   48
Biomedicinska analytikerprogrammet 180 hp   48
Farmaceutprogrammet 180 hp   49
Fysikerprogrammet 180 hp   49
Matematikerprogrammet 180 hp   50
Miljöanalytiker 180 hp   50
Nutrition och livsmedelsvetenskap 180 hp   51
Optikerprogrammet 180 hp   51

Polisutbildning   52

Polisprogrammet 2,5 år 120 hp 
Campus eller distans   53

Samhälls- och beteendevetenskap   54

Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt  
program 180 hp   56
Europastudier 180 hp   56
Freds- och utvecklingsprogrammet 180 hp   57
Integrations- och mångfaldsstudier 180 hp   57
Internationella samhällsstudier 180 hp 
Inriktning politik och samhällsanalys   58
Internationella samhällsvetarprogrammet 180 hp 
Inriktning globala studier   58
Personal och arbetsliv 180 hp   59

Program på grundnivå hösten 2019
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Programmet för studier av Sustainable Democracy  
and Governance 180 hp   60
Psykologprogrammet 300 hp   60
Socialpedagogik 180 hp 
Inriktning ungdoms och missbruksvård   61
Sociologiprogrammet 180 hp   62
Socionomprogrammet 210 hp   62
Statsvetarprogrammet 180 hp   63

Sjöfart   64

Sjöingenjörsprogrammet 180 hp 
180 hp varvat med behörighetsgrundande utbildning 97,5 hp   65
Sjökaptensprogrammet 180 hp 
180 högskolepoäng varvat med fristående kurser för  
fartygsförlagd utbildning, 75 högskolepoäng   65

Språk och kultur   67

Kulturarv i samtid och framtid 180 hp   68
Kulturledarprogrammet 180 hp   68
Språk, kultur och kommunikation 180 hp   69
Språk och politik 180 hp   70

Teknik och ingenjörsutbildningar   73

Byggnadsutformning 180 hp   74
Byggteknik, högskoleingenjör 180 hp   74
Datateknik, högskoleingenjör 180 hp   75
Drift- och underhållsteknik 180 hp   76
Elektroteknik, högskoleingenjör 180 hp   76
Energi och miljö, högskoleingenjör 180 hp   77
Industriell ekonomi, högskoleingenjör 180 hp   77
Maskinteknik, högskoleingenjör 180 hp 
Inriktning produktutveckling   78
Mjukvaruteknik, högskoleingenjör 180 hp   78
Skog och träteknik, högskoleingenjör 180 hp   79
Skogskandidatprogrammet 180 hp   79

Vård, idrott och hälsa   81

Hälsovetenskapliga programmet 180 hp 
Inriktning biovetenskap   82
Idrottsvetarprogrammet 180 hp   83
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp    83

Bastermin i matematik och fysik 30 fup   84
Musik- och ljuddesignprogrammet 120 hp   84
Polisprogrammet 2,5 år 120 hp 
Campus eller distans   85
Socionomprogrammet 210 hp   85
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Observera att datumen kan komma att ändras. Exakta datum och mer information om 
antagningsperioderna hittar du på Antagning.se

2 september

polisen.se/bli-polis

26 juli

20 juni

6 april

1 februari

1 augusti

11 juli

15 april

15 mars

15 januari

15 mars

Terminen startar 
Alla program startar inte samtidigt. Läs noga vad som gäller 
för dig i din välkomstinformation.

Anmälan till Polisutbildningen
Datum för ansökningsperioder publiceras på Polisens hemsida. 
För anmälan till Polisutbildningen se Polisen.se/Bli-polis

Sista svarsdag

Sista kompletteringsdag

Högskoleprovet skrivs

Sista dag att anmälan dig till högskoleprovet

Antagningsbesked 2 skickas

Antagningsbesked med svarskrav skickas

Sista anmälningsdag, se respektive program

Sista anmälningsdag, se respektive program

Sista anmälningsdag, se respektive program

Webbanmälan öppnar på Antagning.se

Anmälan till höstterminen 2019

20 januari 2020

början av januari 2020

början av december

20 oktober

mitten av september

slutet av december

början av december

15 oktober

2 september

Vårterminen startar

Antagningsbesked 2 skickas

Antagningsbesked med svarskrav skickas

Högskoleprovet skrivs

Webbanmälan öppnar

Sista svarsdag

Sista kompletteringsdag

Sista anmälningsdag

Sista dag att anmäla dig till högskoleprovet

Anmälan till vårterminen 2020

Datum att komma ihåg

90

LINNÉUNIVERSITETET Datum att komma ihåg
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Johannes Rydström

Foto
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Jonas Ljungdahl
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Johannes Rydström

Tryckeri
Lenanders Grafiska 

oktober 2018

Uppgifterna i katalogen baseras på 
den information som fanns tillgänglig 

i september 2018. Med reservation 
för ändringar. Uppdaterad 

information finns på Lnu.se.

Kontakta oss

Linnéuniversitetet
0772-28 80 00
studera@lnu.se
Lnu.se

Linnéstudenterna
0480-46 32 00 (Kalmar)
0470-75 54 55 (Växjö)
info@linnestudenterna.se
Linnestudenterna.se

Antagning.se
Anmälan till program  
och kurser
0771-55 07 20
Antagning.se

Centrala Studiestödsnämnden
CSN, information om 
studiestöd och återbetalning
0771-27 60 00
Csn.se

I april 2018 blev Linnéuniversitetet miljöcertifierat! 
Det betyder att forskning och utbildning bedrivs i en miljö 
som präglas av ett hållbarhetsperspektiv. Vill du också vara 
med och skapa en hållbar framtid? Kolla in våra program 
inom Naturvetenskap.

– Vi är oerhört stolta och glada över att som lärosäte bli 
miljöcertifierat, säger Catherine Legrand, prorektor vid 
Linnéuniversitetet med ansvar för Hållbar framtid.

LINNÉUNIVERSITETET Ett universitet där allt är möjligt



391 82 Kalmar / 351 95 Växjö
Telefon 0772-28 80 00
E-post studera@lnu.se

Linnéuniversitetet är ett modernt,  
internationellt universitet i Småland.


