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A  Studentkåren

B    Studentpentry Bottenhavet

 Drivhuset

C  Centralcaféet

D   Gregarts studentbokhandel

 Entré AIL

 Studenthälsan

E   Huvudentré

 Restaurang Västan

 Bibliotek

F  Stråket, entréplan

 Albertsalen

G   Servicecenter

 Studie- och karriärvägledning

  Studieadministration: antagning,  
examen och utbildningshandläggare

 Kliniskt lärande centrum

H   Studielandskap Halland och Hälsingland med  
studentpentry, datorsal, skåp och grupprum

  Studielandskap Härjedalen med datorsal, skåp 
och tyst grupprum

 Kreativt centrum 

J   Studielandskap Ishavet och Vita havet med 
studentpentry, datorsal, skåp och grupprum

  Studielandskap Medelhavet med datorsal, 
skåp och tyst grupprum

K  Gångbro

X  Återsamlingsplats vid brandlarm 

I

PTC är en del av Högskolan Väst och 
finns på Innovatum-området. Det drivs 
i samarbete med tillverknings industrin 
och Innovatum. Här finns ett labb i 
världsklass och vår forskningsmiljö 
Produktionsteknik Väst (PTV).  
 

PRODUKTIONSTEKNISKT CENTRUM – PTC
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VÄLKOMMEN TILL 
HÖGSKOLAN VÄST 
I TROLLHÄTTAN!

 

 KORT OM HÖGSKOLAN VÄST

14 000ÅR 1990 580 
studentergrundades Högskolan 

Väst
anställda

55
professorer 

ATT LÄSA VIDARE PÅ HÖG
SKOLA är kanske inte självklart för 
alla. Under min skoltid hade jag nog 
alltid i bak huvudet att jag ville läsa 
vidare men det var först ett par år efter 
att jag tog studenten som det blev 
aktuellt. Jag valde att 2015 söka till 
högskolan och läsa till Lantmäteri
ingenjör då det var blandningen av det 
tekniska och juridiska som lockade 
just mig. 

HÖGSKOLAN VÄST ger alla studen
ter förutsättningar att vidareutbilda 
sig och med fokus på att tillhandahål
la en bredd på utbildningarna skapas 
en särskild atmosfär. Högskolans AIL
profil ger också en verklighetsanknyt
ning till utbildningarna. Att studera 
på en mindre ort och högskola har 
många fördelar. Att det i Trollhättan är 
enkelt för en student att få en bostad 
är en stor fördel, utöver gemenskapen 
man får på högskolan såklart. Att vara 
aktiv inom kårverksamheten under 
min studietid har gett mig vänner från 

nästan alla högskolans utbild
ningar, allt från sjuksköterskor, till 
systemutvecklare och lärare. Känslan 
av närhet, gemenskap och öppenhet 
är en av de saker jag uppskattar mest 
med Högskolan Väst.

Julia Junedahl, 
Ordförande, Studentkåren 
vid Högskolan Väst

STUDENT-
KÅREN
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BOSTADS -
GARANTI!

I TROLLHÄTTAN SLIPPER DU OROA DIG över att inte 
hitta  någonstans att bo. Trollhättan är en av få städer i 
 Sverige som lever upp till bostads garantin för studenter. 

Bostadsgarantin innebär att du som student är 
 garanterad en bostad inom 30 dagar, om du sedan 
 innan bor mer än 30 minuter bort med kollektivtrafik. 

Du kan bo i klassisk studentkorridor eller i egen 
 lägenhet och du hittar boenden såväl mitt i stan som 
lite utanför stadskärnan. 

Oavsett var du bor finns goda kommunikationer 
till campus genom cykelvägar  eller biogasbuss 
 – därför kan du välja själv om du vill bo granne 
med friluftsliv eller nöjesliv.  

HUR FUNKAR DET?
Studentkåren vid Högskolan Väst (SHV), 
Trollhättans Stad och Trollhättans kom
munala bostadsbolag Eidar har ett nära 
samarbete och erbjuder bostadsgaranti. 
Bostadsgarantin gäller under ett antal 
förutsättningar. Bland annat ska du:
• ha fyllt 18 år
• ha minst 30 minuters enkel resväg 
med kollektivtrafik till högskolans 
campus
• studera minst 15 högskolepoäng/termin
på Högskolan Väst 
 
För mer information:
 www.eidar.se/student 
eller www.hv.se/bostad 

 

TO DO:Fixa lägenheta
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AIL MAKE IT!
JOBBA OCH PLUGGA  

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

AIL INGÅR I ALLA VÅRA  PROGRAM  – I OLIKA FORMER  

COOP (Cooperative Education) – studierna 
 varvas med betalda arbetsperioder. Du får tillsam

mans med din examen ett starkt kontaktnät och 
relevant arbetslivserfarenhet.
VFU (Verksamhetsförlagd utbildning)  

–  delar av utbildningen genomförs som praktik. 
Du får  arbetslivserfarenhet och en verklig förståelse 

för ditt framtida yrke.
Projekt och examensarbete  görs ofta i nära samar

bete med arbetslivet för att ge dig en viktig förankring och 
kontakter i arbetslivet. 

Fältstudier  du studerar ett ämne/händelse genom 
studiebesök i arbetslivet, kortare praktik inom yrkes
området eller i sin naturliga miljö. 
Mentorskap  du tilldelas mentorer, i ett delmoment eller 
genom hela utbildningen. Mentorerna ger en fördjupad bild 
av ditt framtida yrkesområde.
Studentmedarbetare  jobba deltid parallellt med 
 studierna och få värdefull arbetslivserfarenhet och 
 kontakter i arbetslivet. Högskolan tillsammans med olika 
arbetsgivare utlyser avancerade avlönade deltidsarbeten.

 

JOBBA FÖR  
HÖGSKOLAN VÄST 
– SOM STUDENT 
På Högskolan Väst finns det under 
studietiden många sätt att förbereda 
sig inför arbetslivet. Du har flera 
 möjligheter att knyta kontakter och 
skaffa erfarenheter.  
Ett exempel är Student
ambassadörer möter framtida 
studenter för att berätta om hög
skolan och hur det är att vara student i 
Trollhättan.
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TROLLHÄTTAN ÄR EN LAGOM 
STOR stad med  cirka 58 000 
 invånare. En 35  minuters tågresa 
bort ligger Göteborg. 

Campus ligger i hjärtat av Troll
hättan, ett stenkast från  torget 
och  nära till shopping, kultur och 
vackra promenader runt kanalen. 

Göta Älv och Trollhätte fallen 
 ligger inom gång avstånd från 
campus. När vattnet släpps fritt i 
 fallen forsar 300 000 liter vatten 
ner  genom luckorna varje sekund.

 

De utbyggda pendlingsmöjligheterna har  bidragit till att 
Högskolan Väst har växt till en högskola för hela  regionen. 
En 5minuters promenad till resecentrum ger dig täta 
 tågförbindelser såväl norrut mot VänersborgMellerud
Karlstad som söderut mot hela  Götaälvdalen och Göteborg. 
Den snabba  resan mellan  Göteborg och Trollhättan har gjort 
det enkelt att pendla till oss och antalet studenter från just 
Göteborgsområdet ökar.

35 MINUTER TILL GÖTEBORG

LÄS MER PÅ 
HV.SE

N CAMPUS   MITT I STAN CAMPUS   MITT I STAN C AF ÉER, P UBAR,  SHOPPING & PROMENADER

RESECENTRUM

SWIMMING P OOL / SP ORT / ARENA

FALLEN

ST UDENTBOSTÄDER

ST UDENTBOSTÄDERPRODUK TIONSTEKNISK T 
CENTRUM ( P TC ) ST UDENTBOSTÄDER
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CAMPUS  
I SIFFROR

32
grupprum

96
toaletter 

408
parkerings-
platser

500
40
datorer (cirka) 

mikrovågs- 
ugnar

EN STUDIEMILJÖ 
NÄRA LÄRARNA

HOS OSS HAR DU ALLTID NÄRA TILL LÄRARNA. Vi har fyra 
 studielandskap, som ligger vägg i vägg med lärarnas kontor för att öka 
kontakten mellan dig och de som jobbar på högskolan. I studieland
skapen hittar du datorsal, skåp, grupprum och studentpentry med sitt
platser. I studentpentryt kan du förvara och värma egen mat. 

Du möts av en inspirerande och funktionell studiemiljö med gott om 
mötes och studieplatser. Här finns en mix av studenter med olika bak
grund. De bästa förutsättningarna för att utvecklas i en kreativ och 
 stimulerande miljö. 
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PLUGG MED 
 EXTRA ALLT

HÖGSKOLAN VÄST HAR ETT NÄRA SAMARBETE med studentkåren. Att 
engagera dig där ger praktisk kompetens och är en bra merit när du sedan söker 
jobb. Du kan engagera dig som studentrepresentant och vara studenternas röst 
i frågor om din utbildning och lyfta fram studentperspektivet. Eller gå med i ett 
av studentkårens utskott.

Utskotten arbetar för att hjälpa studenterna och arrangerar olika aktiviteter som 
till exempel kubbturnering, buggkurs, pubar, julsittning och julfest. Utskotten 
samlar också studenter kring ett intresse eller en aktivitet exempelvis idrott, 
 sociala arrangemang och student puben DeCore.

 
ÅRETS HAPPENING 
Inslussningen är Student kårens 
välkomstveckor och årets happen
ing för nya studenter på Högskolan 
Väst.  Under två veckor fylls dagarna 
och kvällarna med aktiviteter och du 
lär känna  andra studenter, högskolan 
och den vackra staden Trollhättan. 
Du får en bra start på studietiden och 
studentlivet. 
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PÅ DE FLESTA PROGRAMMEN på Högskolan Väst kan du åka som 
 utbytesstudent till ett partneruniversitet eller praktisera på ett  företag 
eller en organisation i ett annat land.

Vi samarbetar med ett hundratal lärosäten runt om i världen för att kunna 
erbjuda studenter på varje program en möjlighet till utlandsstudier under 
sin utbildning.

NYFIKEN PÅ VÄRLDEN?

Linnea Wikström
Läser på Högskolan Väst: ,  

Internationella programmet för 
 politik och ekonomi, IPPE

Joakim Jonsson
Läser på Högskolan Väst: 
Sjuksköterskeprogrammet

Karin Gustafsson
Läser på Högskolan Väst:  

Industriell ekonomi

“Man växer otroligt 

 mycket i sig själv av att 

resa och bo utomlands”

“Jag har blivit starkare, 

fått mer självförtroende 

och blivit mer världsvan.”

“Nu kanske jag har 

större möjlighet att  

jobba inom ett inter-

nationellt företag”

 CANADA
 NAMIBIA  TYSKLAND 

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

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

för det kanske inte är det som är bäst för dig.

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

de som klarat det ”du fixar det nästa gång, jag hjälper dig” till de som inte 
klarat det.

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

när jag har tagit examen, studentlivet ÄR KUL!

Nyutexaminerad lärare, Lovisa Månsson

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

föreläsningar. LUGNA DIG! 

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

PUNKT SLUT.

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

världen? NEJ! 

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

Fira småsaker, det är viktigt!

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

att hålla fast vid det. 

SKAPA EN FACEBOOKGRUPP med dina klasskomp
isar, jag tror faktiskt inte att jag klarat utbildningen utan 
den. Där kan du fråga allt det där du undrar över utan att 

någon dömer dig. 

10 SAKER
jag önskar att någon sa till mig 

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

>>>

>>>

VI HJÄLPER DIG!
VI HJÄLPER DIG med utbildningsval, 
 ansökan, studie planering och karriärval och 
fungerar som stöd för dig som student.

Studie och karriärvägledarna har kunskap 
om de  utbildningar som finns och med dem 
kan du diskutera dina studier och din framtid. 
Vägledaren fungerar som en samtalspartner 
under din studietid. 

Biblioteket kan bistå med individu
ell  handledning för att du ska hitta rätt 
 information. Språk och textcentrum 
 erbjuder vägledning i akademiskt skrivande. 
Inter national  Office kan hjälpa dig med 
frågor kring utlandsstudier. Student hälsan 

erbjuder  enskilda samtal, kurser och föreläs
ningar. 

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

Samordnarna för studenter med funk
tionsnedsättningar har kunskap om kom
pensatoriskt stöd som kan var aktuellt för dig 
när du studerar hos oss. Vi finns till för dig 
under hela din studietid.

Läs mer på:  
hv.se/student/studentstod

 

HÄR ÄR VÅRA PROGRAM  >>>
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KLINISKT LÄRANDE CENTRUM (KLC)
På Högskolan Väst tränas kliniska färdigheter 
för blivande sjuksköterskor  och specialist
sjuksköterskor i en verklighetstrogen vårdmiljö i 
Kliniskt lärande centrum (KLC).

EKONOMI & LEDARSKAP  HÄLSA & VÅRD

VÅRA PROGRAM

l Personalekonomi, 120 hp 
l Ekonomprogrammet, 180 hp
l Mäklarekonomprogrammet  
Fastighet och finans, 180 hp

VÅRA PROGRAM

l Sjuksköterskeprogrammet,  
180 hp
l Programmet för socialpsykiatrisk 
vård, 180 hp

I STORT SETT ALLA FÖRETAG och organisa
tioner och offentliga förvaltningar  behöver med
arbetare med  kunskaper inom företags ekonomi, 
juridik, nationalekonomi och statistik. 

OM DU VÄLJER att utbilda dig inom ekono
mi kommer det finnas en rad olika branscher och 
 arbetsuppgifter att välja mellan, beroende på 
vilken inriktning du väljer.

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

MÅNGA MÖJLIGHETER 
I DE FLESTA BRANSCHER! 
Älskar du siffror och analyser? Eller att leda och utveckla verksam
heter? Är fastighetsmarknaden din grej eller vill du hellre j obba med 
omvärldsanalys i en internationell  organisation?

Tycker du om att jobba nära människor? Utbildning
ar inom hälsa och vård passar dig som på olika sätt vill 
arbeta med människors hälsa och ohälsa och verkligen 
göra skillnad.

SIKTA PÅ ETT JOBB SOM GÖR 
 SKILLNAD FÖR MÄNNISKOR!

PÅ SJUKSKÖTERSKEPROGRAM-
MET får du en bred kompetens inom 
allmän hälso och sjukvård där utbildnin
gen sker i nära samarbete med olika verk
samheter inom regional och kommunal 
hälso och sjukvård. Du kan också välja 
att läsa Programmet för socialpsykiatrisk 
vård, 180 hp, där fokus ligger på psykisk 
hälsa och ohälsa. Högskolan Väst är det 
enda lärosätet i Sverige där du kan läsa 

till en kandidatexamen inom socialpsyki
atrisk vård.

DU SOM VÄLJER att studera inom 
 området Hälsa & vård får en viktig och 
mycket attraktiv kompetens på arbets
marknaden. För dig som vill fortsätta 
dina studier erbjuder vi även en rad olika 
specialistutbildningar.

 SPSS AKADEMIN är ett 
 samarbete mellan Högskolan 
Väst och IBMSPSS  en av 
världens ledande tillverka
re   av programvaror för statistisk 
 analys.    
SPSS Akademin erbjuder kurser 
paketerade i en modern stud ie
form som medger studier   
på  distans och även passar för 
deltagare som vill kombinera 
studier och arbete.

HV
.SE

HV.SE



20 21

KREATIVT CENTRUM är en samlings plats 
där du testar och utvecklar skapande och 
kreativa inslag inom din utbildning.
I Kreativt centrums lounge pågår ständigt ut
ställningar av studentarbeten och projekt och 
här kan du sitta ner och ta en kopp kaffe.

w

LÄRARE & SPRÅK MEDIA & IT

VILL DU BLI LÄRARE? Vem inspirerar dig 
och ger dig modet att tänka nytt? Oavsett 
vem det är så är det någon som får dig att lyss
na och  vilja veta mer. Sådana personer behövs i 
skolan. Vi behöver fler lärare som ger andra nya 
 perspektiv, som peppar och lyssnar. Som kan få 
andra att samarbeta. Som är ifrågasättande och 
förstående. Är det du?

PÅ HÖGSKOLAN VÄST KAN DU LÄSA till 
förskollärare, grundlärare och ämneslärare med 
olika inriktningar och ämneskombinationer. Det 
finns även möjligheter att komplettera en annan 
yrkesbakgrund med en lärarutbildning i yrkes
lärarprogrammet. Behovet av behöriga lärare 
är stort. Med en lärarutbildning från Högskolan 
Väst har du stora möjligheter att välja var du vill 
arbeta efter examen.

INSPIRERA BARN OCH UNGA 
– UTBILDA DIG TILL LÄRARE!
Vill du få möjlighet att utöva ett av samhällets viktigaste yrken? Är 
du redo att inspirera och skapa engagemang? Vill du arbeta med 
barn och ungas utveckling? Skolan är grunden för hela vårt samhälle 
därför är läraryrket så betydelsefullt.

Brinner du för programmering, har du ett intresse för 
grafik eller vill du lära dig mer om design? Kanske vill du i 
framtiden  jobba som mediedesigner eller ITstrateg och 
 utvecklare?

MER ÄN BARA DATA
– JOBBA MED FRAMTIDEN!

IT-OMRÅDET VÄXER och i takt med 
digitaliseringen har nya behov växt fram 
hos företag och organisationer. Hög
skolan Väst erbjuder flera program och 
kurser inom exempelvis 3Danimering, 
system utveckling och digitala medier. Vi 
har också utbildningen Webmaster som 
ges helt på distans.

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

HV
.SE

HV.SE

LÄRARPROGRAMMENS 
PROFESSIONSDAG. 
Varje höst anordnar lärar
programmen på Högskolan Väst 
Professionsdagen. En dag då 
lärarstudenter får möjlighet att 
träffa lärare och förskol lärare. 
   Det är också en  möjlighet 
för skolorna att fånga 
 morgon dagens lärare. Mässa 
och olika seminarier är några av 
inslagen.

VÅRA PROGRAM
l Förskollärarprogrammet, 210 hp 
l Grundlärarprogrammet:
          - Fritidshem - Idrott och hälsa,              
          180 hp
          - Förskoleklass och grundskolans  
           åk 1-3, 240 hp
           Grundskolans åk 4-6 - arbets-              
           integrerad, 240 hp
l Ämneslärarprogrammet 
 Grundskolans åk 79: 
           - Svenska som andraspråk och    
           engelska, 240 hp          
           Svenska och Samhällskunskap,                                 
          270 hp           
           - Svenska, svenska som  andra-      
           språk och engelska, 270 hp
l Ämneslärarprogrammet 
 Gymnasieskolan:
            Engelska, 330 hp
            Samhällskunskap, 330 hp
            Svenska, 330 hp
            Svenska som andraspråk, 330 hp
l Yrkeslärarprogrammet, 90 hp

VÅRA PROGRAM

l Webmaster, 120 hp 
l Systemutveckling  IT och sam
hälle, 180 hp
l 3Danimation och visualisering, 
180 hp
l Digitala medier, 180 hp
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PRODUKTIONSTEKNISKT CENTRUM (PTC)
PTC är en del av Högskolan Väst och drivs i 
 samarbete med Innovatum och tillverknings
industrin. Ett labb i världsklass med en mod
ern och avancerad utrustning som  studenter på 
teknikprogrammen får tillgång till. Här finns ock
så vår forskningsmiljö Produktions teknik Väst 
(PTV) med ett stort antal forskare som arbetar 

med utveckling av produk
tionsprocesser i tillverknings
industrin.  Forskningen in
riktas på  termisk sprutning, 
svetsning och skärande bear
betning. 

MÄNNISKA & SAMHÄLLE TEKNIK

PÅ HÖGSKOLAN VÄST KAN DU LÄSA 
till personalvetare med två olika inriktning
ar. Du kan också läsa till socialpedagog både i 
Trollhättan och på Campus Västervik.  Under 
utbildningen till personalvetare  eller social
pedagagog kan du praktisera genom verk
samhetsförlagd utbildning (VFU) och skaffa 
viktig arbetslivserfarenhet.  
Här finns också Internationella program

met för politik och ekonomi (IPPE) som ges 
helt på engelska. Du har också möjlighet till 
praktik inom utbildningen både i Sverige och 
utomlands.   

ARBETSMARKNADEN ÄR GOD och 
 kompetenser från detta område efterfrågas i 
många olika sammanhang, såväl privata som 
 offentliga.

JOBBA MED MÄNNISKA, KOMPETENS 
OCH ORGANISATION I FOKUS! 
Är du intresserad av rekrytering och kompetens försörjning? 
Vill du vara nyckelperson i mötet mellan människa och 
 organisation? Vill du möta människor på djupet och jobba med 
förebyggande hälso arbete?

Är projektledning, kvalitet och hållbar utveckling din 
grej? Brinner du för energieffektiva logistiklösningar? Vill 
du delta i samhällsbyggandet från idé till byggstart?

ANTA FRAMTIDENS UTMANINGAR –
JOBBA INOM TEKNIKBRANSCHEN!  
HÖGSKOLAN VÄST ERBJUDER 
ett flertal utbildningar inom området 
Teknik, både tvååriga och treåriga pro
gram.   Saknar du särskild behörighet 
för ingenjörsstudier finns vårt tekniska 
basår.  Känner du  efter examen att du vill 
fortsätta dina studier har vi flera program 
på avancerad nivå som ger dig spets
kompetens.

SAMHÄLLET STÅR INFÖR en rad ut
maningar bland annat när det kom
mer till digitalisering, energiförsörjning 
och produktutveckling. Behovet av hög
skoleutbildad personal inom området 
teknik är därför, och kommer i framtiden 
vara,  mycket stort. Väljer du att stude
ra inom detta område kommer du ha stora 
 möjligheter att välja var du vill jobba  efter 
examen.

HV
.SE

HV.SE

VARFÖR INTE LÄSA EN 
KURS? 
Vi har ett brett utbud av fristående 
kurser inom pedagogik, psykologi, 
sociologi, engelska, svenska som 
andra språk, Socialt arbete och 
Utbildningsvetenskap.
Vi har också kurspaket om 90 
högskolepoäng i psykologi, 
 sociologi och  pedagogik.
Här kan du själv skräddarsy din 
egen  utbildning med hjälp av en 
studie och karriärvägledare för att 
uppnå den examen du vill. 

VÅRA PROGRAM

l Socialpedagogiska programmet, 
180 hp
l Internationella programmet för 
politik och ekonomi (IPPE), 180 hp
l Personalvetarprogrammet 
        Arbets liv och hälsa, 180 hp
        Arbets- och organisations -
          psykologi, 180 hp

VÅRA PROGRAM
l Tekniskt basår, 40 veckor
l  Datateknik, högskoleingenjör - 
 programmering och nätverksteknik, 
180 hp 
l Elektroingenjör - elkraft, 180 hp
l   Högskoletekniker - elkraft, 120 hp
l  Industriell ekonomi, 180 hp
l   Lantmäteriingenjör, 180 hp
l   Lantmäteriteknik med inriktning 
mot  samhällsbyggnad och samhälls-
planering
l  Maskiningenjör, 180 hp
 

VÅRA PROGRAM

l Tekniskt basår, 40 veckor
l Högskoletekniker, Elkraft, 120 hp
l Nätverksteknik med ITsäkerhet 
120 hp
l Dataingenjör – programmering 
och nätverksteknik, 180 hp
l Lantmätarprogrammet  
Samhälls byggnad och samhälls
planering, 180 hp
l Lantmäteriingenjör, 180 hp
l Elektroingenjör, elkraft, 180 hp
l Maskiningenjör, 180 hp (även på 
distans)
l Industriell ekonomi: 
            Verksamhets utveckling, 180 hp 
             Byggledning, 180 hp
             Informations teknologi, 180 hp



l 3Danimation och visualisering.................................................. 180 hp
l Dataingenjör – programmering 
och nätverksteknik.................................................................................... 180 hp
l Digitala medier.......................................................................................  180 hp
l Ekonomprogrammet.......................................................................... 180 hp
l Elektroingenjör, elkraft..................................................................... 180 hp
l Förskollärarprogrammet.................................................................. 210 hp 
l Grundlärarprogrammet:
          - Fritidshem - Idrott och hälsa....................................................... 180 hp
          - Förskoleklass och grundskolans åk 1-3................................ 240 hp
           Grundskolans åk 4-6 - arbetsintegrerad............................. 240 hp
l Högskoletekniker, Elkraft............................................................... 120 hp
l Industriell ekonomi: 
            Verksamhets utveckling............................................................. 180 hp 
            Byggledning...................................................................................... 180 hp
            Informations teknologi................................................................. 180 hp 
l Internationella programmet 
för politik och ekonomi (IPPE)............................................................ 180 hp
l Lantmätarprogrammet  Samhälls byggnad 
och samhälls  planering............................................................................. 180 hp
l Lantmäteriingenjör.............................................................................. 180 hp 
l Maskiningenjör (även på distans)............................................... 180 hp

l Mäklarekonomprogrammet  Fastighet och finans....... 180 hp
l Nätverksteknik med ITsäkerhet...............................................  120 hp
l Personalekonomi (distans).............................................................. 120 hp
l Personalvetarprogrammet 
            Arbets liv och hälsa........................................................................ 180 hp
    Arbets- och organisations psykologi.................................... 180 hp
l Programmet för socialpsykiatrisk vård.................................. 180 hp
l Sjuksköterskeprogrammet............................................................ 180 hp
l Socialpedagogiska programmet................................................ 180 hp
l Systemutveckling  IT och samhälle........................................ 180 hp
l Tekniskt basår (förutbildning).............................................. 40 veckor
l Webmaster (distans)........................................................................... 120 hp 
l Yrkeslärarprogrammet........................................................................ 90 hp
l Ämneslärarprogrammet  Grundskolans åk 79: 
           - Svenska som andraspråk och engelska........................... 240 hp          
            Svenska och samhällskunskap.............................................. 270 hp           
           - Svenska, svenska som andraspråk och engelska........... 270 hp
l Ämneslärarprogrammet  Gymnasieskolan:
            Engelska.............................................................................................. 330 hp
            Samhällskunskap........................................................................... 330 hp
            Svenska................................................................................................ 330 hp
            Svenska som andraspråk............................................................. 330 hp

VÅRA PROGRAM

HV.SE
FÖR AKTUELL INFORMATION

Vi har även ett stort utbud av kurser. Hela kursutbudet för läsåret 19/20 hittar du på hv.se.  
När magasinet trycks är inte alla beslut fattade, vilket innebär att vissa förändringar kan ske när det gäller våra program.
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