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Vad roligt att du är intresserad av 
högskolestudier! Högskolan i Gävle 
erbjuder ett brett utbud av program 
och fristående kurser. Du kan studera 
hos oss var du än bor i världen. Nära 
hälften av våra studenter tar del av 
våra digitala utbildningar på distans. 
Om du väljer en campusutbildning 
kommer du att upptäcka en 

stimulerande studiemiljö i vackra omgivningar. Gävle är 
en fin studentstad som erbjuder många aktiviteter i ett rikt 
föreningsliv och det är nära till allt. 

I vår vision säger vi att vi vill vara förstahandsvalet för alla 
som vill göra skillnad. Man kan säga att vi är förstahands-
valet för studenter, eftersom vi sedan flera år har flest 
förstahandssökande till program och kurser om man ser 
till Sveriges högskolor. Högskolestudier betyder mycket för 
din personliga utveckling, du kan göra skillnad och ge ditt 
bidrag till samhällets utveckling. 

Högskolan i Gävle erbjuder också möjligheter till interna-
tionella studier. Vi har som första högskola i Sverige blivit 
antagna till att bli ett så kallat Europauniversitet i ett nätverk 
med åtta andra universitet från hela Europa. Globalt har vi 
dessutom samarbetsavtal med ett 70-tal lärosäten.

Oavsett om du precis har gått ut gymnasiet eller om 
du redan är inne i arbetslivet, så är du välkommen till 
Högskolan. Vi talar mer och mer om det livslånga lärandet, 
för kompetensutveckling och karriärväxling. 

Jag hoppas att du hittar vad du söker.  
Välkommen som student hos oss!

Till dig som vill 
göra skillnad

Ylva Fältholm, rektor

FAKTA OM HÖGSKOLAN I GÄVLE
 Grundades 1977
 17 000 studenter
 Ca 45% studerar på distans
 Vi erbjuder ca 60 program,  
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SNART FÄRDIG MED SIN utbildning har 
Maja Nordin redan fått anställning. Att 
praktik ingår i programmet är ett bra sätt 
att få nya kontakter och en fot in i arbetsli-
vet, tycker Maja. 

– Först arbetade jag nästan hela min 
studietid som biståndshandläggare i äld-
reomsorgen och nu har jag fått jobb som 
enhetschef.

   
EN STOR DEL AV utbildningen är själv-
studier på distans. Men den är också 
studieortsbaserad, vilket innebär att flera 
studenter bildar en studiegrupp på den ort 
man blivit antagen. På så sätt kan studen-
terna träffas och genomföra grupparbeten 
tillsammans. 

– Det passar mig som är förälder, men 
visst kan jag sakna att vara på plats på 
Högskolan. Jag älskar de vackra loka-
lerna, framför allt biblioteket. Där kan jag 
sitta i timmar.

  

MAJA BERÄTTAR ATT det var ett enkelt 
val för henne att vilja jobba med äldre. 

– En tid vikarierade jag i hemtjänsten och 
det slog mig hur mycket jag tyckte om att 
vara tillsammans med äldre. Så många 
fina människor, så mycket de kan och alla 
fantastiska berättelser de för vidare.

   
I SOCIONOMPROGRAMMET STUDERAR 
du en hel del djupa ämnen som berör indi-
viders utveckling, från födsel och in i livets 
slut och det är många frågor som väcks 
under utbildningen, både praktiska och 
existentiella. Under hela studietiden får 
därför studenterna professionell handled-
ning, både i grupp och individuellt, något 
som Maja verkligen uppskattar. 

– Jag har utvecklats enormt under de 
här åren. Jag är inte samma person när 
jag slutar utbildningen som jag var när jag 
började. Nu ser jag omgivningen på ett 
helt annat sätt. ●

Jag vill aldrig 
sluta att 
utvecklas

Maja Nordin
Socionomprogrammet, 210 hp

– Vill du jobba med människor är det här den bästa 
utbildningen du kan gå, säger Maja Nordin som fick 
jobb innan hon ens avslutat studierna.

STUDENTPORTRÄTT
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Jag vill aldrig 
sluta att 
utvecklas

”Jag är inte 
samma person 

när jag slutar 
utbildningen 

som jag var när 
jag började.”
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STUDENTPORTRÄTT

”Det bästa med Co-op 
är att man får en fot in 
på arbetsmarknaden 
och nya kontakter.”
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FAST BESLUTEN OM ATT inte plugga en 
dag mer efter studenten, började Oscar 
Carlsson ändå läsa till Automationsingenjör, 
en Co-op utbildning där studier varvas med 
arbete på en arbetsplats i tio veckor per år.

Först blev det ett jobb som 
elkonstruktör. Sedan arbete inom PLC och 
programmering. Idag trivs han på sitt nya 
arbete som automationsingenjör. 

– Co-op är en bra blandning mellan plugg 
och jobb. Visserligen läser vi fyra år i stället 
för tre. Men ibland måste man släppa 
plugget för att orka med eller komma 
till nya insikter. Sedan får vi lön under 
praktiken vilket inte heller är så dumt.

  
UNDER ÅREN VID HÖGSKOLAN I GÄVLE 
har Oscar varit ansvarig för allt från event 
och puben, till kårstyrelsen och ordförande 
för Gefleteknologerna. Idag bor han i 

Sandviken med sin sambo där han jobbar, 
pluggar, tränar ett innebandylag och spelar 
amerikansk fotboll. 

– Jag har svårt att sitta still och gör gärna 
mycket, samtidigt, på gott och ont.

  
SAMTIDIGT VILL HAN ändå ge tipset till  
nya studenter att dyka in i studentlivet.

– Plugga tillsammans. Umgås mycket. 
Tiden vid Högskolan går snabbare än vad 
man tror, så passa på att ha kul också.

I framtiden vill Oscar gärna ha ett rörligt 
jobb. 

– Jag är lite rastlös och vill inte bli fast 
bakom ett skrivbord. Sedan är det kul  
att arbeta med något som går att ta på. 
Att arbeta inom industrin skulle passa mig 
perfekt. Det är otroligt kul att arbeta för att 
en maskin ska kunna göra jobbet. ●

En mix av jobb 
och plugg passar 
mig perfekt

Oscar Carlsson 
Automationsingenjör, Co-op, 180 hp

Idag både jobbar och studerar Oscar och ångrar inte 
en sekund att han valde en utbildning med riktigt 
arbete på schemat.
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LOUISE MÄLBY VET HUR viktigt det är med 
bra förebilder som ung och hon vill själv bli 
en sådan lärare som eleverna kommer ihåg 
senare i livet. 

– En av mina lärare på gymnasiet ordnade 
te-tisdagar, då vi fick dricka te på lektionen. 
Den läraren hade ett aktivt och annorlunda 
sätt att lära ut på. Något jag vill föra med mig 
vidare.

På frågan om hur en bra lärare ska vara, 
säger Louise att de lärare som påverkat henne 
mest, är de som lyckades se varje elev för sig. 
Det är inget självklart, utan något man måste 
träna på. 

LOUISE TYCKER OCKSÅ det är roligt att 
blanda metoder, både traditionella men också 
nytänkande sätt att undervisa på. Speciellt 
gillar Louise ämnet pedagogik. Det är spän-
nande att få lära sig arbetssätt där alla elever 
kan inkluderas. 

– Som lärare arbetar du nära andra männ-
iskor. Det betyder att utmaningar uppstår på 
vägen. Men många av kurserna lär dig just 
det. Att kunna hantera känsliga situationer och 
få verktyg och metoder som faktiskt fungerar.

I utbildningen på vägen mot att bli ämnes-
lärare ingår också tjugo veckors VFU, verk-
samhetsförlagd utbildning. 

– Jag gjorde min praktik på Vasaskolan här 
i Gävle och fick använda mina kunskaper på 
riktigt. Vad jag upptäckte var att det finns sätt 
att lära ut som gynnar alla elever, även de som 

har någon diagnos. Kanske läser man högt, 
samtidigt som man skriver på tavlan, samtidigt 
som eleverna får skriva själva. Alla fungerar vi 
olika och lär oss på olika sätt. Det finns knep 
att ta till.

ATT HON VALDE ATT BLI ämneslärare i 
religion var en slump, berättar hon. Idag är 
hon glad över inriktningen. 

– Vi har fler religioner att ha koll på. Genom 
undervisningen och ju mer kunskap vi får,  
desto mindre förutfattade meningar kommer 
att finnas.

Louise tror att lärarutbildningen passar alla 
som gillar att jobba med människor och som 
tycker det är roligt att leda och lära ut. Själv 
har hon arbetat som vikarie i Valbo, är domare 
i innebandy och jobbar extra som studiehand-
ledare på anstalten i Gävle.

– Visst finns det fördomar om läraryrket och 
någon har frågat hur jag ska orka. Men man 
får så mycket kul tillbaka när man lär ut.  
En fördel är förstås arbetsmarknaden där det 
finns gott om jobb. 

NÄR LOUISE ÄR KLAR med utbildningen 
hoppas hon jobba som lärare i sitt egna ämne, 
i någon skola som hon tror på. 

– Jag vill ge mod och peppa mina elever att 
gå sin egen väg och strunta i vad andra tänker 
och tycker. Sedan vill jag bidra till en skola som 
är till för alla, oavsett vilka förutsättningar 
man har. ●

Skolan är en av de viktigaste platserna i samhället, tycker 
Louise som hoppas bidra till en bättre skola för alla. 

Allt börjar med 
en bra lärare

Louise Mälby
Ämneslärarprogrammet, ingångsämne religion för gymnasieskolan, 300 hp

STUDENTPORTRÄTT
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”Att lyssna och 
förstå eleverna 
är nyckeln till 
framgång.”
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Från bergslopp i Sydafrika till studier i idrott. Möt ultradistanslöparen 
Elov som springer mot nya spännande mål.

”Jag ville hålla på 
med något som 

intresserade mig 
och som ger en 

flexibel karriär.”

Nya vägar för 
Sverigemästaren
HAN HAR SPRUNGIT 263 KM på ett dygn, 
kommit sjua i VM hundra kilometer landsväg 
och vunnit SM tre gånger. För elitlöparen Elov 
Olsson har idrotten alltid varit viktig. Nu har han 
möjlighet att förena nytta med nöje och skapa 
sig en framtid inom det som han brinner för.  

– I framtiden vill jag jobba med människor och 
känna en mening med det jag gör”, säger Elov, 
som kombinerar elitträning med studier i idrott 
och hälsa. ”Idrotten är något som hängt med 
mig hela livet och kommer följa mig livet ut.

Elov förklarar att utbildningen är bred. Man 
lär sig allt från människokroppen till ledarskap, 
kost, doping och mer teoretiska och samhälls-
viktiga frågor. Det sista handlar om att sätta in 
idrotten i ett större sammanhang. 

– Bland annat studerar vi frågor som jämställd-

het, ätstörningar och hur socioekonomiska  
faktorer påverkar hur man utövar sport. Vissa 
barn kan vilja prova en aktivitet, men vet inte  
hur de ska gå till väga. Kanske har de aldrig  
fått chansen att till exempel stå på ett par  
skidor även om de skulle vilja.
  
ÄVEN MER PRAKTISKA ÖVNINGAR ingår, med 
pulsträning och AFA, anpassad fysisk aktivitet 
för personer med funktionsnedsättning. 

– Vi fick själva föreställa oss hur det kan vara 
att var blind, hörselskadad eller om man sitter  
i rullstol.

Nu fördjupar han sig i varför många ungdomar 
slutar idrotta i tonåren.

– Det är flera faktorer som samverkar.  
En förklaring kan vara att relationerna blir allt 
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viktigare, men också att skolan blir krävande 
och tar mer tid.

För fjorton år sedan var Elov med om en all-
varlig olycka när han höll på med Slopestyle, en 
gren i extremskidåkning. Efter tre knäoperatio-
ner och två år av rehabilitering springer han nu 
bland de allra snabbaste i hela 
världen. Snart åker han till Syd-
afrika för att springa bergslopp i 
Table Mountains. 
  
MED MÅNGA FÖLJARE på 
Instagram delar han med sig 
om sina tävlingar, löpning och 
träning. Ibland skriver han även 
lite mer privata reflektioner. 

– Löpningen ger struktur till 
vardagen och ger mervärde i 
livet, oavsett vad som händer. 
Har jag tunga perioder fungerar löpningen som 
en plats där jag finner ro. Dessutom har idrotten 
fått mig att upptäcka världen på ett roligt och 
mer äventyrligt sätt.

Under flera år arbetade Elov med miljö- 
mätningssystem. 

– Jag jobbade mig upp i företaget och blev lite 

av en självlärd ingenjör. Men jag kände att det 
inte var rätt. Då blev utbildningen i idrott som ett 
roligt nästa steg.

Med kaffe i en termosmugg startar han oftast 
dagen på Högskolan, även om många andra 
pluggar på distans. 

– Vi har bra digitala möten och 
en grupp på Messenger där vi 
hjälper varandra. Vissa dagar är 
alla på plats, något  
jag uppskattar.
  
ATT TA HAND OM sig själv, äta 
rätt och hantera stress är viktigt 
inför tävlingar. Precis som när 
man läser inför tentor.

– Man kan manipulera 
hjärnan genom att sätta upp 
delmål. Det är samma sak med 

lärandet. Om man tar det steg för steg utan att 
stressa upp sig brukar det gå bra.

På frågan om han kan tänka sig att tävla i 
andra sporter svarar Elov:

– Jag håller mig till löpningen. Men visst, 
lyckas man få igång mig kan vinnarskallen 
väckas till liv, säger han och skrattar. ●

ELITIDROTTSAVTAL
Elitidrottsavtalen vänder sig till dig som är elitidrottare och bedriver elitidrott i en sådan 
omfattning att anpassade studier är nödvändiga för att kunna kombinera ditt idrottande 
med studier på högskolenivå. Gäller junior- såväl som seniornivå.

För att omfattas av Högskolans definition av elitidrottare ska du vara antagen till kurs eller 
program vid Högskolan i Gävle samt uppfylla Högskolans definition av elitidrottare:

 » Idrotten måste ingå i någon av Riksidrottsförbundets (72) specialidrottsförbund (SF)
 »  Idrottare som är potentiell eller aktuell landslagsidrottare på junior- eller seniornivå som 

bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga.
 » Individuell idrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå
 » Lagidrottare som deltar i landslagets utvecklingsverksamhet
 »  Lagidrottare som spelar i någon av de två högst nationella serierna (under förutsättning 

att det finns minst fyra serier totalt i lagidrotten)
 »  Huvudtränare för individuell elitidrottare, elitlag, förbundskapten för landslag, 

förbundstränare och förbundsdomare på nationell och internationell nivå.

En förutsättning för att du ska omfattas av elitidrottsavtalet är att du kan styrka ditt 
idrottsutövande genom intyg från ditt specialidrottsförbund (SF) eller din idrottsförening.
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Studerar du på halvtid eller mer hos oss? Perfekt.  
Då garanterar Gävle kommun att du får någonstans att bo.

VI VILL INTE ATT NÅGON ska behöva tacka 
nej till studier på grund av bostadsbrist. Därför 
har vi en bostadsgaranti. Den innebär att du 
som är antagen till Högskolan och inte hittat 
någonstans att bo senast inom två veckor efter 
terminsstart får ett boende. Det är inte säkert 
att du får en egen lägenhet eller ett studentrum, 
även andra lösningar kan bli aktuella. 

För att ansöka om bostadsgaranti måste 
du studera minst 15 poäng per termin vid 
Högskolan i Gävle och inte vara mantalsskriven 
i Gävle kommun. ●

www.hig.se/studentbostad

CAMPUS ELLER DISTANS?

Här har du  
bostadsgaranti

Vi har 
studentbostäder på 
flera platser i Gävle. 

Vissa ligger bara 
ett stenkast från 

Högskolan.
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Här har du  
bostadsgaranti

Allmänt om Campus
Högskolan i Gävle ligger vackert vid Gavleån 
och har promenadavstånd till både city och 
grönska. Det tar ungefär 25 minuter att  
promenera till tågstationen. På vårt campus 
hittar du många av våra studentbostäder.  
Det finns även bibliotek, restaurang, kafé,  
studentkåren och en hel del annat.

CAMPUS  
ELLER  
DISTANS?
Att studera hos oss behöver 
inte betyda att du måste flytta till 
Gävle. Det finns många möjligheter 
att läsa på distans. Eller kanske 
vill du dela upp studierna under 
en längre period. Här finns 
många möjligheter till att anpassa 
studietiden. Det är du som avgör 
vad som passar dig bäst.

HELTID/DELTID, DAGTID/KVÄLLSTID 
I många av våra program och kurser kan 
studierna genomföras på hel- eller deltid 
samt på dag- eller kvällstid. Vi har också 
starka kopplingar till näringslivet och den 
offentliga sektorn, vilket gör att vissa studier 
kan genomföras som arbetsintegrerat 
lärande eller genom mentorskap. 

DISTANSUTBILDNING 
Högskolan i Gävle är en av de främsta i 
landet när det gäller distansutbildning.  
Av våra 17 000 studenter läser nästan 
hälften på distans. Många väljer distans-
studier för att kunna bo kvar på sin egen ort, 
men det kan också vara ett alternativ för dig 
som vill studera vid sidan av ditt arbete. Det 
finns olika varianter av distansutbildning.

Vissa kurser/program är helt nät- eller 
webbaserade. Andra kurser/program har 
obligatoriska träffar eller virtuella möten över 
internet. Innan du söker är det bra om du 
tar reda på vad som gäller för din utbildning. 
Distansstudierna sker ofta på deltid, men 
det finns även program och kurser på heltid. 
Kursutbudet hittar du på: 
www.hig.se/utbildning/kurser

Ta reda på vad som gäller för ditt program 
innan du söker!

Film från 
 Campus

INSPIRATION OCH VÄGLEDNING FRÅN HÖGSKOLAN I GÄVLE  |  13

http://www.hig.se/utbildning/kurser


NÄRA TILL MYCKET
Gävle är både en stor och liten stad 
i ett. Här hittar man blandningen av 
storstadens utbud och den mindre 
stadens bekvämligheter. Det mesta finns 
inom cykel- och gångavstånd.

Ett stort restaurangutbud med mat  
från många länder, och nöjesliv har 
framför allt samlats i de centrala delarna 
och i stråket upp mot Söder. Det är 
sällan tomt på gatorna och när värmen 
kommer flyttar stadens serveringar ut  
på trottoarerna.

Närheten gäller inte bara inom staden. 
Avståndet till Arlanda är 60 minuter, till 
Stockholm 80 minuter och fjällen ligger 
bara tre timmar bort. Vår egen skidort, 
Kungsberget, når du på 45 minuter.

STORT UTBUD
Alldeles intill Högskolan ligger  
Boulognerskogen. Det är en av landets 
största stadsparker och en favoritplats 
för många studenter och gävlebor. Här 
finns möjlighet att bada, motionera och 
koppla av året om. Sommartid är även 
fiket öppet och ibland bjuds det på 
utomhusbio eller andra uppträdanden. 
Promenera kan man göra längs Gavleån 
som sträcker sig förbi centralstationen 
och ut mot havet. Och varför inte göra 
ett besök i skybaren på Gävle strand och 
se utsikten ut över staden. Vill du träna? 
Det finns många gym, motionsspår och 
andra träningsanläggningar att välja 
bland. Besök gärna något av de stora 
sportevenemangen eller ta del av ett 
stort kulturutbud med konst, musik  
och teater.

Gävle. 
alla dagar  
i veckan!
Även om Gävle inte är en klassisk universitetsstad så 
har vi ett rikt studentliv. Mycket händer på och kring 
campus som förgyller studietiden. 

STUDENTSTADEN

Välkommen  
 du också

14  |  INSPIRATION OCH VÄGLEDNING FRÅN HÖGSKOLAN I GÄVLE



Kort sagt, i Gävle  
finns allt du kan önska för 
att trivas. Både under och 

efter din studietid.

www.gavle.se
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STUDENTSTADEN

FRITID: 

Boulognerskogen  
– en av Sveriges största stadsparker 
och Gävles gröna lunga. Ligger mitt 
i staden och granne med  
Högskolan. 

Hemlingby friluftsområde  
– skogsområde med härliga  
löp- och skidspår. 

Kungsberget  
– alpin skidanläggning. 

Monitor ERP Arena 
– oftast fullsatt när Brynäs IF  
spelar hemma.

Gavlevallen  
– fotbollsarena där Gefle IF 
 spelar hemmamatcher.

Gavlehovshallen  
– stor friidrottshall med både  
Friskis & Svettis och hallar för  
friidrott och andra sporter.

TRÄNING: 

Flera gym med studentvänliga  
priser; Member 24, Sporthuset,  
24h fitness, Friskis & Svettis mfl

KULTUR: 

Konstcentrum  
– konsthall med utställningar utöver 
det vanliga, granne med Högskolan. 
Fri entré!

 Gävle Teater  
– stadens vackraste byggnad med 
både klassiska dramer, dans och 
familjeföreställningar. 

Gasklockorna  
– spännande lokaler för storslagna 
evenemang, både musik, teater 
och bio.

Konserthuset  
– nära Högskolan med stort utbud 
av artister och konserter. Ibland 
studentpriser och lunchkonserter. 
Gävle symfoniorkester brukar ha 
öppen gratis repetition.

SHOPPING:

Gallerian Nian och Flanör  
– shoppingens mecka i  
stadskärnan.

Alternativboden Lyktan  
– inne på Berggrenska gården.  
För dig som vill shoppa ekologiskt, 
rättvisemärkt och alternativt. 

Second hand  
– för dig som vill fynda second hand 
finns ett flertal butiker i stan. 

Valbo Köpcentrum  
- handelscentrum med merparten  
av de rikstäckande butikskedjorna 
och IKEA. 

STUDENT-  
FAVORITER 
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K AFÉER: 

Prego, Högskolan
 – trevligt och spanvänligt. 

Coffee Shop Java  
– mackor och sallader. 

Konditori Lido  
– Lido har tre mysiga fik att välja på. 
Lido Söder och Kafé Berggren inne 
i stan och Bönan Café en bit utanför 
stan vid havet.

Espresso house  
– både i stan och i Valbo  
Köpcentrum.

Elsas Café 
 – en pärla mitt emot Boulognern.

Epi
– bageri med underbart bröd, fika 
och sopplunch oftast vegansk.

Little Art Cakery
– längs Gavleån mot Gävle Strand. 
Paradiset för dig som gillar rawfood 
och veganskt. Mysig inredning.  
Gör fantastiska tårtor på beställning.

Kavlat och klart  
– härligt bageri och kafé.

UTELIV: 

Interpool  
– mat, sportbar med shuffleboard, 
biljard och dart.

Helt enkelt  
– som deras slogan säger ”men visst 
har vi väl trevligt”, och det är det! 
Uppskattas kanske mest av de 
som är över 25 år.

Hits for you
– dansa in natten på Hits for you. 
Restaurang, show och disco.

SOMMARHÄNG:

Grillo 
– inne på Berggrenska gården,  
snyggt och trevligt. 

Brända Bocken  
– hög spanfaktor mitt på Stortorget. 

Söderhielmska gården  
– bar, mat och liveuppträdande i 
mysig miljö.

Erlandssons 
 – både restaurang och uteservering 
på Rådhustorget under sommaren.

Basta’s uteservering 
 – populär restaurang och 
uteservering på Stortorget under 
sommaren. 

RESTAURANGER:

Foodcourten i Gallerian Nian
– har något för alla.

Salt Studio  
– mat lagad med kärlek till råvaror 
och miljön. En härlig överraskning 
bakom en garageport. Leta er dit! 

Terrassen Pub & Kök  
– på söder i stan med härlig  
kvällssol på sommaren.

Bastard burgers
– en av stans bästa burgare och  
har även en helt vegansk meny.
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ITALIEN

GE OSS CHANSEN att ta dig på ett äventyr 
genom utbytesstudier eller praktik utomlands! 
Vid flera av våra program har du möjlighet 
att söka utbytesstudier vid något av våra 
många partneruniversitet som en del av din 
utbildning. Erasmus+ praktik är en möjlighet 
att få arbetslivserfarenhet utomlands. Du kan 
praktisera på ett företag eller organisation i 
något av de 33 länder som ingår i Erasmus+.

Utveckla dina språkkunskaper, få internationell 
erfarenhet, upplev främmande miljöer och 
skaffa vänner för livet!

För mer information och vilka program som 
erbjuder utbytesstudier och utlandspraktik gå 
till www.hig.se/utbytesstudier

Vi erbjuder dig  
världens möjligheter

Utveckla dina 
språkkunskaper, få 

internationell erfarenhet, 
upplev främmande 
miljöer och skaffa 
vänner för livet!

VI ERBJUDER:

 - Avgiftsfria studier utomlands

 -  Stipendier sponsrade utbyten/
stipendieberättigade utbytesstudier

 - Studierna är CSN-berättigade

 -  Dina utbytesstudier tillgodoräknas i  
din utbildning

PRAKTIK SPONSRAD AV STIPENDIER:

 - Erasmus+ praktik under eller efter studierna

 -  Erasmus Praktiken kan göras i de  
27 EU-länderna, EES-länderna Island, 
Liechtenstein, Norge samt Turkiet.             

 -  Du kan göra praktik som en del av ditt 
examensarbete

Välj bland ett 30-tal länder du kan åka till  
på utbytesstudier eller utlandspraktik

INTERNATIONELLA STUDIER
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Vi tar det från början, hur hittade du din 
utbytesskola?
– Ghent är ett av de universitet ute i världen 
som Högskolan i Gävle har samarbeten med 
och jag fastnade för det, dels för att det är ett 
universitet med bra rykte och dels också för att 
det ligger i Belgien. Mitt i Europa. Det kändes 
spännande.
 
 
 

Vilken var den största skillnaden mellan  
att plugga i Gävle och Ghent? 
 – Den största skillnaden är nog att det är be-
tydligt mer formellt i Belgien. Ghent är ett stort 
universitet och man kan inte kontakta läraren 
hur som helst. Det är viktigare med titlarna där 
också, när man tilltalar en professor måste 
man säga ”Doctor” till exempel… På Högsko-
lan i Gävle är man ju van att ha en väldigt nära 
kontakt med lärarna. Man tar det lite för givet 
kanske. 

INTERNATIONELLA STUDIER

”Att jag är 
bekväm med 
engelskan, 
det är en klar 
fördel inom 
vår bransch.”

Omar Totangy läste IT-systemutveckling* på Högskolan 
i Gävle och valde att spendera en del av sitt sista år på 
Ghent Universitei i Belgien. Vi bad honom berätta om 
sina upplevelser av att studera utomlands en tid. 

Omar pluggade en  
termin mitt i Europa

*Utbildningen heter numera Datavetenskapliga programmet.
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Omar pluggade en  
termin mitt i Europa

OMARS 3 KOM-IHÅG!
Missa inte att  
uppleva landet! 

Passa på att ta del av kul-
turen, det som är speciellt i 
landet du är i. Det är en kort 
period i ditt liv och du vill 
inte komma hem från landet 
med världens bästa chok-
lad utan att ha ätit den… 
 
 

Du är inte  
ensam

Det kan kännas lite läskigt 
att åka iväg helt själv, men 
väl där är du inte ensam. 
Du kommer troligen bo i en 
korridor full med personer 
i samma situation som du, 
som också vill ha nya vän-
ner att hitta på saker med. 
 

Kolla upp 
terminstiderna 

I andra länder kan 
terminerna se annorlunda 
ut. På Ghent hade de till 
exempel alla tentor i januari 
och terminen slutar inte 
förrän i februari. Det blev 
lite stressigt när terminen i 
Sverige hade startat innan 
jag kom tillbaka. Men det 
går att lösa! 

Hur mycket hjälp fick du från skolan med 
själva utbytet?
– Jag fick jättebra hjälp både från Högskolan 
i Gävle och Ghent. I Ghent hade de ordnat 
med boende till exempel, allt var klart när jag 
kom. Även i Gävle fick jag jättebra stöd med 
allt som skulle ordnas innan jag kunde åka. 

Är det en fördel för dig idag att du 
studerat utomlands?
– Absolut, framför allt att jag är bekväm  
med engelskan. Det är en klar fördel  
inom vår bransch där mycket sker på 
engelska. 

Det syns ju också i mitt CV att jag 
pluggat utomlands, och då vet ju 
den som ska rekrytera att jag har 
varit i en internationell miljö. 

Vad gör du nu?
– Jag har blivit upplockad i ett trai-
neeprogram inom ICA-gruppen av 
Sigma Young Talent. Vi jobbar bland 
annat med testautomation och får 
under ett års tid gå olika kurser 
inom ledarskap och säkerhet, men 
också tekniska delar. Efter trainee-
programmets slut är vi garanterade 
en anställning inom ICA-gruppen. ●

1 2 3
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När du studerar vid Högskolan i Gävle kan du även bli 
medlem i vår studentkår. Kåren är som ditt fackförbund, 
vi kan hjälpa dig under hela din studietid och genom våra 
olika event och arrangemang kan vi tillsammans med dig 
göra studietiden till ett minne för livet. 

HÖGSKOLAN I GÄVLE

Välkommen till  
Gefle studentkår!
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STUDENTKÅREN HAR FLERA uppgifter, 
enkelt uttryckt bevakar vi dina intressen 
kring studierna och ditt liv som student. 
Det gäller kvaliteten på utbildningarna, att 
ditt boende fungerar samt att det finns 
studentrepresentanter i alla organ där beslut 
tas – så att studenternas åsikter alltid lyfts och 
tas på allvar. Du kan alltid vända dig till kåren 
med dina problem eller förslag till hur något kan 
göras bättre. Vill du själv vara med och arbeta 
för studenterna är du varmt välkommen! Du 
kan vara studentrepresentant eller ställa upp 
i kårvalet för att bli vald till en förtroendepost 
inom Gefle Studentkår.

I KÅRHUSET PÅ CAMPUS arbetar flera 
eldsjälar heltid för att du ska få en så bra 
studietid som möjligt. Vi har alla olika 
ansvarsområden – presidiet jobbar mest 
med utbildningsbevakning, studiesocialt 
ansvarig arrangerar alla våra evenemang, 
kommunikatören jobbar med all kommunikation 
mot medlemmar och sen har vi två studenter 
som jobbar halvtid med arbetsmiljö och 

studentinflytande. Hos oss på kåren finns också 
tre olika utskott som respektive jobbar med 
evenemang, café och internationella studenter. 
Kåren jobbar även nära Högskolan i Gävles 
studentombud. Studentombudet kan hjälpa dig 
som student med särskilda problem som kan 
uppstå till exempel kring lagar och regler som 
rör dina studier. Studentombudet kan också 
hjälpa till kring frågor om kränkande behandling, 
disciplinära åtgärder eller andra ärenden som 
rör dina rättigheter.

DESSUTOM HAR VI en mängd olika event 
och arrangemang. Bland annat anordnar vi 
Kårfrukost, Café Kåren, spelhelger och vi har 
även pub- och klubbkvällar på vår nattklubb 
Club Kåren. Har du förslag på evenemang? 
Kontakta oss! 

DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN att besöka oss  
på baksidan av hus 91 Midgård på campus eller 
kontakta oss via telefon och mail. Läs gärna 
mer om vad vi gör på vår hemsida,  
www.geflestudentkar.se ●

www.gefle- 
studentkar.se
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I mitten av campusområdet hittar du Högskolans hjärta. 
Vårt stora, rundade bibliotek. Här finns massor som du 
kan ha nytta av – särskilt om du är student.

BIBLIOTEKET HAR EN CENTRAL PLATS på vår 
högskola. Precis som det ska vara. Det är en 
naturlig mötesplats och ett ställe att samla 
information. För många är det en fristad där 
de hittar studiero. Som nybliven student är det 
klokt att bekanta dig med biblioteket. 

– Se till att använda biblioteket och oss 
som jobbar här. Här finns till exempel dina 
kursböcker och databaser med vetenskapliga 
artiklar, säger bibliotekarien Maria Ambrén.

All obligatorisk kurslitteratur finns att låna, 
men endast i några exemplar. Därför är det ofta 
kö innan kursen startar. 

– Fast det finns även referensexemplar av 
varje bok, som du inte får låna hem. Om du 
kommer i god tid på morgonen är boken ledig, 
och du kan sitta här i biblioteket och läsa. 

Förutom böcker och e-böcker finns även 
digitala databaser. Dessa behöver du till 
exempel när du skriver uppsats och gör andra 
uppgifter. Ibland kan det vara svårt att hitta rätt 
sökord för att få den information du letar efter. 
Maria och hennes kollegor hjälper gärna till.

– Du är såklart alltid välkommen att fråga, 
vi som jobbar finns här för dig. Vi ordnar även 
utbildningstillfällen där du får lära dig hur du 
söker i databaserna. 

I BIBLIOTEKET KAN DU slå dig ner och läsa 
dagstidningar och tidskrifter. Det finns tre 
skrivare att använda och även några stationära 
datorer. Om du vill sitta helt ostört väljer 
du tysta läsesalen. Till biblioteket hör även 
Skrivarverkstaden. Hit vänder sig studenter 

HÖGSKOLAN I GÄVLE

Bibblan – en oas för 
både tystnad och 
grupparbete 
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och forskare för att få hjälp med texter och att 
planera sitt skrivande. Som student skriver och 
läser du mycket, därför är det bra med extra 
stöd. Många av studenterna har svårt att läsa 
tryckta böcker. Till exempel de som har dyslexi. 
Då har studenten rätt att få kurslitteraturen 
inläst som talböcker. 

När du studerar på Högskolan ingår det ofta 
att samarbeta med andra. Många väljer att 
sitta i biblioteket. 

– Våra grupprum används flitigt. Det finns 
rum som går att boka i förväg men även vissa 
där det är först till kvarn som gäller. 

BIBLIOTEKET HAR ÖPPET även på kvällar och 
helger. Då finns biblioteksvärdarna på plats. 

– Det är studenter som jobbar extra hos oss. 

Om du har kluriga frågor om databaser kan det 
därför vara bra att besöka oss under vardagar. 

En gång i tiden var Maria själv biblioteksvärd 
på Högskolan. Det var då hon upptäckte att 
hon trivdes i biblioteksmiljön. Hon studerade 
på lärarprogrammet och arbetade som lärare 
under några år. Samtidigt var hon ansvarig för 
skolbiblioteket. Det blev tydligt för henne att 
det roligaste var att arbeta som bibliotekarie. 
Så hon valde att återvända. 

– Jag trivdes så bra på Högskolans bibliotek 
att jag ville tillbaka. Det är jätteroligt att 
hjälpa studenterna. Och det ingår en hel del 
undervisning även här. Till exempel undervisar 
jag i informationssökning för lärarstudenter,  
det är viktigt att de är källkritiska. ●

FAKTA OM BIBLIOTEKET
> 88 000 böcker

> 160 000 e-böcker

> 11 000 e-t idskrifter

> 500 läsplatser

> 30 grupprum för studenter

> Moderna mötesrum med ny teknik

> Öppna föreläsningar och seminarier

> Mi l jövänl igt hus
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RIKTAT PEDAGOGISKT STÖD
Det ska vara möjligt för alla att studera på 
Högskolan och därför erbjuds pedagogiskt stöd 
för studenter med funktionsnedsättningar. 

Om du är i behov av pedagogiskt stöd gör du 
en ansökan via www.nais.uhr.se. Ett intyg skall 
bifogas som styrker din funktionsnedsättning. 
Intyget ska vara utfärdat av en sakkunnig, 
exempelvis läkare, psykolog eller logoped.  

Efter att ansökan inkommit erbjuds du en tid 
för samtal med samordnaren för pedagogiskt 
stöd, då ni tillsammans går igenom vilket stöd 
som kan vara lämpligt för just dig. Samordnaren 

utfärdar därefter ett beslut där stödåtgärderna 
beskrivs. Inför varje kurs kontaktar du 
kursansvarig lärare och examinator för att visa 
ditt beslut och samtala om hur aktuell kurs kan 
anpassas.

Det kan ibland ta tid att ordna med det stöd du 
behöver. Det är därför bra om du i god tid skickar 
in din ansökan.

Du är alltid välkommen att 
kontakta samordnaren för 
pedagogiskt stöd, ps@hig.se. 
www.hig.se/pedagogisktstöd

För oss är det viktigt att du som student trivs på Högskolan i Gävle 
och att ditt val av utbildning känns rätt. Vid olika tidpunkter under 
studietiden kan du som student behöva hjälp och stöd med olika 
saker. Vi erbjuder många stödfunktioner där du kan få hjälp och här 
finns information om det stöd du kan få under din studietid hos oss.

HÖGSKOLAN I GÄVLE

STUDENTHÄLSA
Erbjuder hjälp och stöd om du känner obalans 
i vardagen och det påverkar din hälsa och 
studieförmåga. Vi arbetar förebyggande 
med livsstilsfrågor och erbjuder kostnadsfritt 
samtalsstöd och rådgivning. 

STUDIEVÄGLEDNING
Högskolans studie- och yrkesvägledare finns för 
dig som vill börja studera. Vi erbjuder professio-
nell vägledning så att du får den information och 
det stöd du behöver för att själv kunna göra ett 
välgrundat val.

STUDENT- OCH DOKTORANDOMBUD
Ombudet har en rådgivande roll när studenter 
och doktorander vill ha stöd i att framföra syn-
punkter eller klagomål gällande studierelaterade 
frågor. Det kan vara frågor som exempelvis: du 
känner dig felaktigt behandlad, upplever att regler 
och rutiner inte följs samt har frågor eller syn-
punkter på din arbetsmiljö.

JÄMSTÄLLDHET OCH LIKA VILLKOR
Alla människors lika värde utgör en självklar ut-
gångspunkt och Högskolan arbetar systematiskt 
mot diskriminering och trakasserier. Högskolan i 
Gävle har nolltolerans mot diskriminering, trakas-
serier, sexuella trakasserier och kränkande särbe-

handling. På Högskolan finns en samordnare för 
lika villkor. Mer information om stöd under studie-
tiden finns på vår sida www.hig.se/studiestöd

Som ny student hos oss erbjuds du en rad 
aktiviteter för att ge dig den bästa starten på din 
studietid. Här är ett urval av det du kan ta del av:

ALLTID PÅ EN TISDAG
Alltid på en tisdag är namnet på en serie av 
studie- och karriärstödjande aktiviteter via 
webbmötestjänsten Zoom.  
Ingen anmälan krävs.

STRESSHANTERINGSKURS 
Kursen i stresshantering riktar sig till dig som har 
börjat fundera kring vad stressen betyder i ditt liv 
och hur den påverkar din hälsa negativt.

STUDIEHJÄLPEN
På Studiehjälpen kan du få ett konkret och 
kontinuerligt stöd gällande studieteknik, 
studieplanering och motivation genom bland 
annat temaföreläsningar och drop-in.

VÅGA TALA  
Kursen ”Våga tala” vänder sig till dig som har 
talängslan och vill ha hjälp att hantera din oro att 
tala inför en grupp. 

Stöd under studietiden
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ATT HON VILLE BLI INGENJÖR visste hon 
redan, men det var först när hon upptäckte 
programmet Civilingenjör i Lantmäteriteknik  
som Tilda bestämde sig för att plugga vidare. 
Nu läser hon tredje året vid Högskolan i Gävle 
och känner att hon hittat rätt.

Vid sidan om sina egna studier kommer 
Tilda vara studiestödjare. Det innebär att hon 
är extraresurs några timmar i veckan och 
hjälper andra studenter som läser kursen 
envariabelanalys för civilingenjörer. 

    
DET VAR GENOM SIN LÄRARE som Tilda fick 
frågan om att bli studiestödjare.

– Jag har ganska lätt för matematiken.  
Några kanske tycker att det kan vara knepigt 

och då finns jag där som stöd. Det är bara kul 
att dela med mig och dessutom får jag chansen 
att själv repetera det jag läst.

   
TIPS FRÅN TILDA till nya studenter är att hänga 
med på föreläsningarna och inte lämna allt till 
sista stund. Men också öva på tidigare tentor. 

– Sedan ska man inte oroa sig så mycket.  
Det finns alltid hjälp att få – inte bara av lärarna 
utan även av oss studiestödjare.

Drömjobbet i framtiden för Tilda är att kunna 
ha ett arbete där hon både kan vara på kontor 
men också ute på uppdrag.

– Kanske inom skogsindustrin eller något 
liknande. Sen gör det inget om det skulle vara 
nära min hemort och hästarna där förstås. ●

Med koll på funktioner av en variabel hjälper hon andra 
att nå sina mål. Möt studiestödjaren Tilda som gärna 
delar med sig av sina kunskaper.

Med lust att
dela med sig

”Jag tror att det 
kan vara en skön 

känsla för nya 
studenter att 

veta att man kan 
få hjälp.”
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TIDIGARE STUDERANDE

SANDRA VAR EN AV HÖGSKOLANS 
första studenter som tog examen från 
Kandidatprogrammet i utrednings-
kriminologi. Året var 2016. 

– Jag har alltid varit superintresserad av 
varför man begår brott, varför människor 
är som de är, själva psykologin bakom. 
Även tankar kring säkerhet och hur man 
skyddar sig.

Under studietiden hade hon praktik 
inom kriminalvården. Det är något som 
hon fortfarande har nytta av. 

– Det är bra att ha förståelse för hur de 
arbetar där. Dessutom trivdes jag väldigt 
bra. Men min tanke var inte att söka mig 
dit efter examen. Jag tänkte att jag skulle 
jobba med säkerhet inom kommunen 
eller något liknande.

SANDRA HADE INTE förväntat sig att 
arbeta hos polisen. Men i samband med 
hennes examen sökte Polisen i Gävle och 
Uppsala flera tjänster för civila. 

– Jag hade tur! Och nu är jag otroligt 
glad – det här är ju mitt drömjobb.

Arbetet som ungdomsutredare innebär 
många olika saker. Till exempel insamling 
kring brott: att samla in bevis, granska 
övervakningsfilmer, hämta misstänkta 
och studera tekniskt material. Det blir 

även förhör med vittnen, målsägande 
och misstänkta. En stor del av arbetet 
handlar också om samverkan med 
skolor och socialtjänst. Tillsammans ser 
de problembilden i samhället och tar 
beslut om hur de ska arbeta framöver. 
Kontakten med oroliga föräldrar är också 
viktig, alla vinner på att ha en bra kontakt.

– Jobbet är varierat och utvecklande. 
Jag är väldigt glad över att få jobba med 
ungdomar, jag älskar det. Men självklart 
är det många tunga saker som händer. 
Allt det jobbiga kan jag tack och lov dela 
med mina extremt bra kollegor. Vi har 
även mycket roligt ihop.

HON BERÄTTAR ATT det kan ta ett tag 
att bli trygg i sin nya yrkesroll. Det är 
viktigt att våga lita på sig själv och bygga 
ett självförtroende. För henne har det varit 
både en svår och rolig resa. Och hon ser 
fram emot att fortsätta utvecklas. När det 
gäller ungdomarna så finns det hela tiden 
mycket att arbeta med. 

– Tyvärr går det åt ett oroväckande 
håll. Jag tänker på rekryteringen av yngre 
kriminella, även här i Gävle. Vi gör så  
gott vi kan för att stävja utvecklingen.  
Jag brinner för att barn ska få vara barn, 
inte bli kriminella vid tolv. ●

Efter sin examen gick hon raka vägen till polisen – och fick 
jobb. Nu är Sandra Tunong ungdomsutredare och arbetar för 
att unga i Gävle ska välja ett liv utan kriminalitet.

Sandra Tunong
Kandidatprogram i utredningskriminologi, 180 hp

Jag brinner för att 
barn ska få vara barn 

Sandras tips  
till dig som väljer 

utbildning:
– Kör på det DU vill.  

Våga tro på att du kan  
hamna på ditt  

drömjobb!
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”Jag hade tur!  
Och nu är jag 

otroligt glad  
– det här är ju 

mitt drömjobb.”
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TIDIGARE STUDERANDE

Det har gått några år sedan Denise Eriksson läste till energisystemingenjör. 
Strax innan sin examen fick hon jobb på Ramboll i Stockholm. Nu tar hon 
sig vidare ut i världen, fast inom samma företag. Hon jobbar i en nystartad 
enhet där de flesta av hennes kollegor sitter i Indien.

Energisystemingenjör, 180 hp

Denise bygger hus med 
kollegor i Indien

MEN VI TAR DET FRÅN BÖRJAN. Denise 
läste teknik på gymnasiet och kände därför 
att en utbildning till energisystemingenjör 
skulle passa henne bra. 

– För mig var det viktigt att kunna 
studera i Gävle, eftersom jag var aktiv 
inom friidrott och ville stanna kvar i min 
hemstad.

Det blev tre roliga år på Högskolan. De 
var omkring femton studenter i klassen 
och kom varandra nära. Denise skaffade 
sig många fina vänner under den tiden. 
Sommaren 2017 tog de examen och 
de flesta fick jobb direkt. Denise flyttade 
till Stockholm och blev VVS-konsult på 
Ramboll. 

– Jag fick redan från början jobba med 
stora projekt. Ett låg vid Sergels Torg som 
jag jobbade med i tre år. Det var roligt att 
kunna gå förbi och kolla då och då, hur 
långt bygget hade kommit.

EFTER TRE ÅR bytte hon arbete internt. 
Hon blev projektkoordinator på den 
nystartade enheten Hubben, som arbetar 
med att driva svenska projekt inom VVS 
och el tillsammans med kollegor i Indien. 

– Nu får jag i stället driva projekten 
inom VVS. Det nya jobbet innebär att 
koordinera samarbeten, och de flesta 

kollegorna är på plats i Indien. Tidigare 
hade jag tydliga uppgifter varje dag och 
mitt jobb var att rita och beräkna olika 
VVS-system. Nu består arbetet främst av 
möten med kollegor och kunder. Det blir 
mycket snack, vilket passar mig bra. 

En utmaning i den nya rollen är att prata 
teknisk engelska. Det är tur att en stor del 
av kurslitteraturen var på engelska. 

– Jag trivs verkligen jättebra. Jag gillar 
att jobba i projekt, lösa problem och 
samarbeta med olika människor.  
Bra kollegor påverkar såklart mycket. 

EN STOR OCH INSPIRERANDE del av 
hennes arbete är att ta fram något från 
start och följa hur det växer fram. Men hon 
har ännu inte varit i Indien för att träffa alla 
kollegor i teamet.

– När det blir lugnare med pandemin ska 
vi resa dit. Det blir jättespännande!

Denise sätter alltid upp små mål och 
utmaningar på jobbet. Just nu ser hon 
fram emot att få den nya avdelningen att 
fungera ännu bättre. Senare i arbetslivet 
vill hon testa beställar-sidan av projekten. 
Hon vill vara på plats på byggen och ta ett 
större ansvar. 

– Men så länge jag utvecklas och har 
roligt, då stannar jag kvar här. ●

Denise Eriksson
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Denise bygger hus med 
kollegor i Indien

”Jag trivs verkligen jättebra.  
Jag gillar att jobba i projekt,  
lösa problem och samarbeta  
med olika människor.”

Kanske träffar du Denise på Högskolan?  

 Varje år dyker hon upp för att undervisa  

    på våra cad-kurser. 
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SAMVERKAN

Vilken väg 
tar du till 
framtiden?
32  |  INSPIRATION OCH VÄGLEDNING FRÅN HÖGSKOLAN I GÄVLE



Vilken väg 
tar du till 
framtiden?

Högskolan i Gävle erbjuder ett brett utbildningsutbud där du 
har chansen att hitta något som får dig att växa och lägga 
grunden till ditt yrkesliv. Välj din rätta väg!

SAMTLIGA AV VÅRA utbildningsprogram 
erbjuder olika möjligheter till samarbete med 
framtida arbetsgivare. Det kan t ex ske genom 
inslag av praktik, verksamhetsförlagd utbildning 
eller samarbete med kontaktorganisationer i 
utbildningen. Som student hos oss får du redan 
under studietiden både värdefulla kontakter 
med framtida arbetsgivare samt en första 
praktisk erfarenhet i ditt kommande yrke. 

DEN SAMVERKAN SOM SKER med privat, 
offentlig och idéburen sektor i samhället är en 
viktig del av Högskolans verksamhet. Vi vill 
samverka för att lösa problem, möta behov 
och komma till nya insikter som gör att vi 
utvecklas tillsammans. Ny kunskap växer fram 
genom ett samspel mellan studenter, forskning 
och näringsliv. Allt handlar om samarbete och 
Högskolan är en plats där vi kan mötas.  
I samverkan skapar vi en hållbar värld. ●
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Säg hej till 
ditt framtida 
yrkesliv
Under dina studier har du goda möjligheter att skapa 
kontakter med både privat och offentlig sektor. Hög-
skolan samarbetar med många aktörer och har ett kon-
tinuerligt utbyte med regionens närings- och arbetsliv. 
Som student har du många möjligheter att få inblick i 
ditt kommande yrkesliv.

EN REGION I STÄNDIG UTVECKLING
Av tradition är stål- och skogsindustrin 
basen i näringslivet inom länet, 
vilket visas av närvaron av flera 
världsledande koncerner. Regionen 
har även stora möjligheter att bidra 
till den klimatneutrala omställningen 
genom nya satsningar inom t ex 
biobaserade material och användning 
av vätgas. Gävle är dessutom ett av 
Europas ledande centrum för GIS 
(geografiska informationssystem) med 
flera spännande företag inom energi och 
miljöteknik. Inom den offentliga sektorn 
finns en stor efterfrågan på till exempel 
sjuksköterskor, socionomer och 
lärare. Dessa branscher kan alla vara 
intressanta för dig som student – såväl 
under studietiden som efter examen.
 
 

HÄR MÖTER DU DINA KONTAKTER
Vid Högskolan finns flera arbets-
marknadsdagar, event och temadagar 
för att skapa mötesplatser mellan 
studenter och arbetsliv. Inom 
utbildningarna finns olika former 
av arbetsintegrerat lärande. Vissa 
program har verksamhetsförlagd 
utbildning, vid några andra kan du 
läsa med Co-op. Andra former av 
möten med arbetslivet sker genom 
studiebesök, gästföreläsningar, projekt- 
och examensarbeten, fältstudier och 
praktikkurser.
 
LÅT DINA STUDIER GÖRA SKILLNAD!
Ta vara på de möjligheter du har som 
student. Du har allt att vinna på en aktiv 
studietid där du även samlar kontakter 
inför framtiden. Här kan du bygga 
grunden för ditt kommande yrkesliv. ●

SAMVERKAN
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Säg hej till 
ditt framtida 
yrkesliv
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ETT PROGRAM ÄR EN kombination av kurser 
som du läser i en viss ordning. Programmen 
ger en riktning på dina studier och du slipper 
själv leta och pussla ihop kurser för att få din 
examen. När du har en examen blir du tydlig 
för framtida arbetsgivare. I en del fall leder den 
fram till ett specifikt yrkesområde, i andra fall är 
möjligheterna bredare. 

PÅ HÖGSKOLAN I GÄVLE finns utbildnings-
program på grundnivå som sträcker sig mellan 
tre och fem år och civilingenjörsprogram på 
fem år. Våra magister- och masterprogram 
är på ett till två år. I de flesta program kan du 
lägga till fördjupningskurser. 

Hos oss finns ett 60-tal vägar till en högskoleexamen.  
På så sätt vet du att du studerar och utvecklas på  
ett smart sätt för att nå ditt mål.

Program 
– raka vägen  
till examen
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Besök www.hig.se,  
där kan du söka bland alla 
våra program och kurser. 
Informationen upp dateras 

kontinuerligt med de  
senaste uppgifterna.

  –  Kompletterande pedagogisk utbildning för  
Grundlärare i Matematik, No och Teknik för 
årskurs 4-6 75 hp

  –  Kompletterande pedagogisk utbildning med  
inriktning mot gymnasiet - Engelska 60 hp

  –  Kompletterande pedagogisk utbildning med 
inriktning mot gymnasiet - Matematik 60 hp

  –  Kompletterande pedagogisk utbildning med 
inriktning mot årskurs 7-9 - Engelska 60 hp

  –  Kompletterande pedagogisk utbildning med 
inriktning mot årskurs 7-9 - Matematik 60 hp

TEKNIK OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 60

• Industriell ekonomi  

  – Industrial Management and Logistics 180 hp 

• Datavetenskapliga programmet 180 hp

• Lantmätarprogrammet  

  – ekonomisk/juridisk inriktning 180 hp  

  – teknisk inriktning 180 hp 

•  Miljövetenskap - teknik, beteende och  

samhälle (Co-op) 180 hp

• Samhällsplanerarprogrammet 180 hp

VÅRD OCH SOCIALT ARBETE 65

•  Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning 

internationellt socialt arbete 180 hp

• Kandidatprogram i utredningskriminologi 180 hp

• Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

• Socionomprogrammet 210 hp

•  Kompletterande utbildning för sjuksköterskor 
med utländsk examen från land utanför EU/EES 
och Schweiz 60 hp

AVANCERAD NIVÅ 69 

FÖRUTBILDNING 38 

• Bastermin 33 fup

• Tekniskt basår 60 fup

CIVILINGENJÖR 39

•  Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp

DESIGN  40

•  Industridesign 180 hp

EKONOMI   41 

•  Ekonomprogrammet 180 hp 

•  Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp

HÄLSA OCH ARBETSLIV 43 

•  Idrottsvetenskapliga programmet  

  inriktning hälsofrämjande livsstil 180 hp

•  Personal- och arbetslivsprogrammet 180 hp 

HÖGSKOLEINGENJÖR 45  

• Automationsingenjör (Co-op) 180 hp

• Byggnadsingenjör 180 hp

• Dataingenjör 180 hp 

•  Elektroingenjör 180 hp  

• Energisystemingenjör (Co-op) 180 hp

• Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180 hp

• Lantmätarprogrammet, inriktning  

  högskoleingenjör 180 hp

• Maskiningenjör (Co-op) 180 hp

• Miljöingenjör (Co-op) 180 hp

KULTUR OCH RELIGION 51 

•  Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hp

LÄRARE   52 

• Lärarprogrammen 

  – Förskollärarprogrammet 210 hp 

  – Grundlärarprogrammet 180 – 240 hp 

  – Ämneslärarprogrammet 300 hp 

  – Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp
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Förutbildning – garanterar plats  
på ingenjörsprogram
Så småningom har tanken på att bli ingenjör börjat gro. Men hur gör jag 
om jag saknar bakgrund och behörighet? Förutbildning ger dig de  
nödvändiga kunskaperna och chansen att förverkliga dina yrkesplaner. 
Du har dessutom en plats på något av våra ingenjörsprogram efter  
godkänt Tekniskt basår eller Bastermin. 

Bastermin (33 fup)
Basterminen är en skräddarsydd utbildning för dig som vill studera vidare inom teknik  
- men saknar behörighet. Under en termin fokuserar du helt på matematik, fysik och kemi. 
Sedan är du väl förberedd för att studera vidare till ingenjör.

PROGRAMINFORMATION

EXAMEN: Ingen examen. 
PROGRAMSTART: Vårterminen 2024. 
BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c,  
Fysik 1a eller 1b1+1b2.
ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Distans: Anmälningskod vt 2024: HIG-29407

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se
Fördjupad information om Bastermin: www.hig.se/utbildning/program

Tekniskt basår (60 fup)
Tekniskt basår en skräddarsydd utbildning för dig som vill studera vidare inom teknik  
- men saknar behörighet. Under ett år fokuserar du helt på matematik, fysik och kemi.  
Sedan är du väl förberedd för att studera vidare till ingenjör.

PROGRAMINFORMATION

EXAMEN: Ingen examen.  
PROGRAMSTART: Höstterminen 2023.  
BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c.
ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se
Bollnäs, Campus: Anmälningskod ht 2023: HIG-19403
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2023: HIG-19402 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2023: HIG-19406 
Hudiksvall, Campus: Anmälningskod ht 2023: HIG-19405
Norrtälje, Campus: Anmälningskod ht 2023: HIG-19407 
Sandviken, Campus: Anmälningskod ht 2023: HIG-19401

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Tekniskt basår: www.hig.se/utbildning/program
 

FÖRUTBILDNING
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CIVILINGENJÖR

Civilingenjör
Civilingenjörsprogrammet i Lantmäteriteknik är det enda i sitt slag i 
landet. Det inriktar sig framförallt mot insamling, hantering, visualisering 
och analys av geodata (lägesbunden information). Geodata spelar en 
mycket viktig roll för samhällsutvecklingen, bland annat för digitalisering 
och klimatanpassning. Den snabba utvecklingen av nya teknologier och 
globala samverkansformer gör också att det finns ett stort behov av 
kompetens inom området.

Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik, 300 hp
Vill du studera till ett framtidsyrke? Allt från appar och GPS-tillämpningar till självkörande bilar 
behöver noggranna geodata för att fungera. Som civilingenjör i lantmäteriteknik blir du expert på 
just geodata, lägesbunden information som har massor av användningsområden och kommer att 
bli allt viktigare ju mer digitaliserat och automatiserat vårt samhälle blir.

ARBETSMARKNADEN: Behovet på arbetsmarknaden av den här kompetensen är mycket stort. 
Under en lång tid har det utbildats för få civilingenjörer inom lantmäteriteknik i Sverige. Efterfrågan 
förväntas öka både nationellt och globalt i och med globala trender som bl.a. digitaliseringen av 
samhället, klimatanpassning och nya teknologier.

VANLIGA JOBB: Som expert inom lantmäteriteknik sysslar du med insamling, hantering, 
visualisering och analys av geodata, till exempel metodutveckling och programmering i samarbete 
med andra experter – nationellt och internationellt. Du kan arbeta som chef, projektledare, expert 
inom olika delar av lantmäteriteknik, specialist, entreprenör, internationellt arbete, start ups  
eller innovatör.

ARBETSGIVARE: Konsultföretag som Sweco, Esri, AFRY, WSP, Tyréns, Metria m.fl.  
Statliga verk och myndigheter som Lantmäteriet, Trafikverket, Sjöfartsverket, SMHI, MSB m.fl.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 300 hp. 

EXAMEN: Civilingenjörsexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4. 
eller Matematik E.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2023: HIG-19908

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik:  
www.hig.se/utbildning/program
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Design – ger utrymme för  
skapande och kreativitet
Du vill utveckla produkter, tjänster och miljöer för framtiden.  
Med material baserade på skogsråvara, hållbarhet och uthållighet  
ger utbildningen i Industridesign breda möjligheter till en attraktiv  
arbetsmarknad.

Industridesign, 180 hp
Nya hållbarhetsutmaningar ställer höga krav på produkter som är bra för såväl människor,  
miljön och klimatet. Det kan bli ditt jobb att designa innovativa produkter med hjälp av 
framtidsmaterial från skogen. Industridesign kan förstås som en process, som har användaren  
i centrum, vid utvecklingen av nya produkter, tjänster och miljöer.

ARBETSMARKNADEN: Det råder balans mellan efterfrågan och sökande. Kompetens inom design-
metodik och kunskaper inom hållbarhetsfrågor och skogsråvara är attraktiv på arbetsmarknaden.

VANLIGA JOBB: En designer kan ha många olika roller. Arbetar med varumärke, form och funktion 
genom att skissa på hur en pryl eller tjänst ska se ut, låta och fungera för att sälja. Kan bland  
annat vara specialiserad på ett visst material, en viss slutprodukt eller tillverkningsprocess.

ARBETSGIVARE: Anställd eller som konsult. Det finns också en möjlighet att bli designforskare  
eller att undervisa.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2023: HIG-19210

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Industridesign: www.hig.se/utbildning/program

DESIGN
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Ekonomi – bredd och flexibilitet  
i studier och arbete
Kunskaper inom ekonomi efterfrågas i alla verksamheter.  
Därför är ekonomistudier en av de säkrare investeringar du kan göra. 
Många kurser läses i flera av våra program, vilket underlättar om du 
senare vill byta inriktning på dina studier. 

Ekonomprogrammet, 180 hp
Studier i företagsekonomi ger kunskaper om hur företag etableras, utvecklas och förändras.  
Utbildningen har länge varit bland de största vid Högskolan i Gävle. Ekonomprogrammet leder  
till kunskaper inför arbete inom företags lednings- och ekonomifunktioner och är en grund för 
arbete med företags förändringsprocesser. Självklart ger det också en plattform för att starta  
ett eget företag.

ARBETSMARKNADEN: För nyexaminerade är det idag relativt lätt att få jobb och framtidsutsikterna 
är goda. För mer erfarna ekonomer är det lätt att få jobb. Det råder balans på arbetsmarknaden.

VANLIGA JOBB: Företagsekonom, controller, revisor, finansmäklare, bankman, skatterevisor,  
marknadsförare, projektledare, säljare, inköpare, redovisningsekonom, administrativ chef och 
egna företagare.

ARBETSGIVARE: Inom offentlig förvaltning och hos privata arbetsgivare som t.ex. banker,  
revisionsbyråer och konsultfirmor. Även handelsföretag och tillverkningsindustri behöver  
ekonomer; från små och medelstora företag till internationella aktörer.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Ekonomie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023 och vårterminen 2024.

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller 3c eller Matematik C,  
Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Ortsoberoende, Distans: Anmälningskod ht 2023: HIG-19816.  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2023: HIG-19815 
Ortsoberoende, Distans: Anmälningskod vt 2024: HIG-29816 
Gävle, Campus: Anmälningskod vt 2024: HIG-29815

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Ekonomprogrammet: www.hig.se/utbildning/program

EKONOMI
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Fastighetsmäklarprogrammet, 180 hp
Vill du arbeta som mäklare? Då har du hittat rätt. Vårt program har funnits längst i landet och 
har ett mycket gott rykte i branschen. Det är unikt utformat, vi kompletterar de grundläggande 
mäklarkunskaperna med spetskompetens inom sälj och marknadsföring. Fastighetsmäklar- 
kompetensen får du under programmets två första år. Det tredje året är valfritt, om du vill  
fördjupa dina kunskaper i företagsekonomi och få en kandidatexamen.

ARBETSMARKNADEN: Idag är det stor konkurrens om jobben för nyexaminerade, balans 
på arbetsmarknaden för erfarna. Vår målsättning är att utbilda Sveriges attraktivaste 
fastighetsmäklarstudenter. Läser du hos oss kommer du redan under utbildningen att få 
chansen att knyta kontakter med mäklarbranschen och du har mycket goda möjligheter att få 
jobb som fastighetsmäklare efter avslutad utbildning. Vår utbildning är så långt det är möjligt 
utformad i syfte att underlätta övergången från skolan till att långsiktigt etablera sig som 
fastighetsmäklare, vilket är den stora utmaningen i branschen.

VANLIGA JOBB: Fastighetsmäklare, säljare.

ARBETSGIVARE: Framförallt inom privat sektor, fastighetsbyråer och mäklarfirmor men  
även inom banker och fastighetsbolag.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller 3c eller Matematik C,  
Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2023: HIG-19021

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Fastighetsmäklarprogrammet:  
www.hig.se/utbildning/program

EKONOMI
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Hälsa & arbetsliv 
– med det friska och hållbara i fokus
Att få arbeta med det friska hos människor intresserar många.  
Allt fler lockas av en arbetsdag som är fylld med personliga möten för att 
vägleda och coacha människor i att stärka deras självkänsla och hälsa.

Idrottsvetenskapliga programmet,  
inriktning hälsofrämjande livsstil, 180 hp
Är du intresserad av idrott, hälsa och ledarskapsfrågor? Vill du vara med och utveckla 
antidopingstrategier i framtiden? Vill du kunna erbjuda människor fysisk aktivitet efter behov  
och förmåga? Då är Idrottsvetenskapliga programmet på Högskolan i Gävle något för dig! 

Du kan söka campus eller distans, båda på helfart. Huvudsakligen använder vi oss av ”flexibelt 
lärande” i båda varianterna vilket innebär att du som student har möjlighet att anpassa din 
studieform utifrån din livssituation. Om du söker distans har det första året fem obligatoriska 
tillfällen i Gävle. Därutöver finns också schemalagda obligatoriska aktiviteter via HiG:s 
utbildningsplattform, Canvas, och videokonferensverktyget Zoom. 

ARBETSMARKNADEN: Det finns behov av utbildad personal med relevant kompetens inom  
området. Skillnader mellan hög- och lågkonjunktur.

VANLIGA JOBB: Till exempel idrottskonsulent, idrottstränare, friskvårdare, personlig tränare,  
coach, projektledare, forskare och pedagog.

ARBETSGIVARE: Inom detta område finns arbetsgivare inom både privat, offentlig och ideell sektor. 
Många blir även egna företagare.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2023: HIG-19207

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Idrottsvetenskapliga programmet  
- inriktning hälsofrämjande livsstil: www.hig.se/utbildning/program

HÄLSA OCH ARBETSLIV
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HÄLSA & ARBETSLIV

Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp 
Tycker du om att arbeta med människor och är intresserad av ämnen som psykologi, sociologi, 
företagsekonomi och arbetsrätt? Personal- och arbetslivsprogrammet ger dig en bred 
samhällsvetenskaplig utbildning samt ett yrke som personalvetare.

ARBETSMARKNADEN: Idag i balans för såväl nyexaminerade som yrkeserfarna.

VANLIGA JOBB: Rekryterare, personalutvecklare, personalansvarig, HR-konsult, HR-strateg,  
HR-chef.

ARBETSGIVARE: Arbetsgivare finns inom ett brett spektrum inom både offentlig och privat 
verksamhet - de flesta organisationer behöver personalvetare! 

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c,  
Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2023: HIG-19806

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Personal- och arbetslivsprogrammet:  
www.hig.se/utbildning/program
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Högskoleingenjör  
– du väljer inriktning och form
Under samlingsnamnet Högskoleingenjör döljer sig flera  
inriktningar. Det gemensamma är den tekniska kunskapen  
och goda framtidsutsikter. Formen för studierna varierar där  
Co-op betyder att en del är förlagd ute i näringslivet.

Automationsingenjör (Co-op), 180 hp
Automationsingenjörens huvudsakliga uppgift är att se till att en maskin eller utrustning 
automatiskt utför en uppgift på ett effektivt och säkert sätt. Det innebär att du som har en 
utbildning inom el, styr och reglerteknik samt robotik arbetar i en miljö i nära samarbete med 
andra yrkesgrupper inom t.ex. mekanik och data. Automationsingenjörer är idag en eftertraktad 
yrkesgrupp på arbetsmarknaden. Du kan välja att läsa utbildningen som en traditionell 
högskoleingenjörsutbildning om tre år eller med Cooperative Education, Co-op, som  
omfattar fyra år.

ARBETSMARKNADEN: Automation är en framgångsfaktor för att svensk industri även  
i fortsättningen ska vara konkurrenskraftig. Automationsingenjörer är därför en eftertraktad  
yrkesgrupp. 

VANLIGA JOBB: Konstruktör, utvecklare, projektledare, arbetsledare, programmerare,  
driftsättare, samt service och underhåll av automationssystem. 

ARBETSGIVARE: Företag med specialkunskap inom fastighetsautomation, processautomation  
och industriautomation. Större tillverkningsindustri, konsultbolag och entreprenörer.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Högskoleingenjörsexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c 
eller Matematik D.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se.  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2023: HIG-19200

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Automationsingenjör: www.hig.se/utbildning/program

HÖGSKOLEINGENJÖR
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Byggnadsingenjör, 180 hp
Byggprocessen omfattar hela byggnadens livstid - från utveckling av en idé, via konstruktion, 
byggande och förvaltning, till slutlig rivning. Byggnadsingenjörer med kunskap om hållbart 
byggande behövs genom hela processen för att hantera t.ex. miljökrav vid byggandet.

ARBETSMARKNADEN: Bland nyexaminerade är det antingen balans eller relativt god tillgång på 
arbete. Det är ännu starkare efterfrågan på flera enskilda inriktningar som till exempel inom  
energi- och kraftteknik och bygg.

VANLIGA JOBB: Konstruktör, utvecklare, projekt- eller arbetsledare, platschef, bygglovshandläggare.

ARBETSGIVARE: Byggföretag, kommuner och förvaltningar, fastighetsföretag, konsultföretag.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Högskoleingenjörsexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c  
eller Matematik D.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2023: HIG-19100

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Byggnadsingenjör: www.hig.se/utbildning/program

Dataingenjörsprogrammet, 180 hp
Vårt samhälle och vardag fungerar allt oftare genom olika system och IT-lösningar. Som data-
ingenjör möter du därför fler utmaningar än ren programmering och ofta handlar det om att hitta 
lösningar där någon annan kanske upplever ett problem. Här skriver du koden framtiden behöver!

ARBETSMARKNADEN: Enligt arbetsgivarnas bedömning råder det idag brist på yrkeserfarna hög-
skoleingenjörer. Efterfrågan på personer med kompetens inom data- och IT-området förutses 
öka. Bland nyexaminerade är det antingen balans eller relativt god tillgång på arbete.

VANLIGA JOBB: Konstruktör, utvecklare, nätverksadministratör, datasäkerhet, processingenjör, 
projektledare, programmerare m.fl.

ARBETSGIVARE: Tillverkningsindustrin, processindustrin, konsultföretag, datasäkerhet eller  
privat och offentlig sektor.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Högskoleingenjörsexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c  
eller Matematik D.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se.  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2023: HIG-19104

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Dataingenjörsprogrammet: www.hig.se/utbildning/program

HÖGSKOLEINGENJÖR
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HÖGSKOLEINGENJÖR

Elektroingenjörsprogrammet, 180 hp
Efterfrågan på utbildade elektroingenjörer finns i ett stort antal branscher med ett brett urval av 
arbetsuppgifter. Elektronik konstrueras och utvecklas för nuvarande och kommande behov inom 
bland annat energisektorn, fordonsindustrin och telekommunikationsområdet. 

ARBETSMARKNADEN: Enligt arbetsgivarnas bedömning råder det idag brist på yrkeserfarna 
högskoleingenjörer. En fortsatt efterfrågan på personer som kan arbeta med mjukvara och 
hårdvara inom datakommunikation, datateknik och elektronik förutses. Bland nyexaminerade  
är det antingen balans eller relativt god tillgång.

VANLIGA JOBB: Konstruktör och utvecklare av elektronikutrustning, produktionsutvecklare,  
automationsingenjör, inköpare, försäljare, processledare, marknadsförare, arbetsledare och  
projektledare.

ARBETSGIVARE: Tillverkningsindustrin, processindustrin, teknikkonsultföretag.  
Privat och offentlig sektor.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Högskoleingenjörsexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c  
eller Matematik D.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2023: HIG-19105

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Elektroingenjörsprogrammet:  
www.hig.se/utbildning/program

Energisystemingenjör (Co-op), 180 hp
Energibranschen står inför stora utmaningar och för att möta dagens och framtidens krav på 
energieffektivisering, klimatmål och förnybar energi, behövs fler energisystemingenjörer med fokus 
på uthålliga energisystem och att hitta nya energilösningar. Genom programmet får du gedigen 
kunskap inför de utmaningar som väntar inom energibranschen. Utbildningen fokuserar på att ge 
dig god kunskap för arbeten inom omvandling/produktion, distribution och användning av energi 
på systemnivå. Du kan välja att läsa utbildningen som en traditionell högskoleingenjörsutbildning 
på tre år eller med Cooperative Education, Co-op, som omfattar fyra år.

ARBETSMARKNADEN: Det är stor efterfrågan på kompetens inom flera enskilda inriktningar som 
till exempel energi- och kraftteknik och bygg. Omställningen till förnybar energi och utveckling av 
energisystemen förutses öka efterfrågan på kompetens inom energisystemområdet.  
Bland nyexaminerade är det antingen balans eller relativt god tillgång på arbete.

VANLIGA JOBB: Konstruktör, utvecklare, projektering, tillverkning, projekt- eller processledare, 
arbetsledare.

ARBETSGIVARE: Kraftbolag, energiverk, industrier, kommuner och förvaltningar,  
fastighets-och bostadsföretag, konsultföretag.
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PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Högskoleingenjörsexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c  
eller Matematik D.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2023: HIG-19012 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2023: HIG-19102

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Energissystemingenjör: www.hig.se/utbildning/program

Industriell ekonomi – högskoleingenjör, 180hp
Högskoleingenjörer inom Industriell ekonomi är verksamma och efterfrågade inom många 
olika typer av företag och organisationer. Inom logistik och kvalitet är befattningarna för 
ekonomiingenjörer många. Utbildningen ger dig kunskaper och en helhetssyn om hela kedjan  
från idé till färdiga produkter och tjänster utifrån ett kundfokuserat synsätt. Du får också 
kunskaper inom organisation och miljö vilka är viktiga delar i ett företags verksamhetsstyrning  
och verksamhetsutveckling.

ARBETSMARKNADEN: Enligt arbetsgivarnas bedömning råder det idag brist på yrkeserfarna 
högskoleingenjörer. Efterfrågan på ingenjörer med kompetens inom logistik och kvalitetsstyrning 
förutses vara fortsatt hög. Bland nyexaminerade är det antingen balans eller relativt god tillgång 
på arbete.

VANLIGA JOBB: Logistiker/logistikutvecklare, produktionsutvecklare, inköpare, kvalitetstekniker, 
säljare, marknadsförare, processledare, projektledare och arbetsledare. 

ARBETSGIVARE: Tillverkningsindustrin, processindustrin, konsultföretag, datasäkerhet.  
Privat och offentlig sektor.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Högskoleingenjörsexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c  
eller Matematik D.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2023: HIG-19106

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Industriell ekonomi – högskoleingenjör: 
www.hig.se/utbildning/program

HÖGSKOLEINGENJÖR
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HÖGSKOLEINGENJÖR

Lantmätarprogrammet,  
inriktning högskoleingenjör, 180 hp
Vill du vara med och spela en viktig roll i samhällsbyggnadsprocessen? Är du intresserad av att 
kombinera teknik, ekonomi och juridik? I Lantmätarprogrammets inriktningar finns denna bredd. 
I inriktningen högskoleingenjör sker fördjupning inom mätningsteknik och GIS (geografiska 
informationssystem). Idag är det mycket stor efterfrågan på kompetens inom dessa områden. 

ARBETSMARKNADEN: Lantmätare har för närvarande mycket goda utsikter att få jobb. 

VANLIGA JOBB: Förrättningslantmätare, mark- och exploateringsingenjör, markförvaltare,  
fastighetskonsult (ekonomisk/juridisk inriktning) eller mätningsingenjör, GIS-ingenjör,  
samordnare av geografisk information (teknisk inriktning).

ARBETSGIVARE: Statliga myndigheter (speciellt Lantmäteriet), kommuner, konsultföretag  
och bolag med stora markinnehav. Du kan också välja att bli egen företagare.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Högskoleingenjörsexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c  
eller Matematik D.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2023: HIG-19907

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Lantmätarprogrammet,  
inriktning högskoleingenjör: www.hig.se/utbildning/program

Maskiningenjör (Co-op), 180 hp
Maskiningenjörsutbildningen är genom sin bredd en bra plattform för en lång rad befattningar 
inom de flesta branscher. Du kan välja att läsa utbildningen som en traditionell högskoleingen-
jörsutbildning på tre år eller med Cooperative Education, Co-op, som omfattar fyra år. Du får lära 
dig de senaste hjälpmedlen för produktutveckling och produktion. Detta kombinerat med goda 
beräknings kunskaper och god kunskap om logistik och kvalitetsfrågor gör maskiningenjören 
mycket efterfrågad på arbetsmarknaden. 

ARBETSMARKNADEN: Prognosen visar goda framtidsutsikter för högskoleingenjörer i maskinteknik 
inom exempelvis CAD/konstruktion. Bland nyexaminerade är det antingen balans eller relativt god 
tillgång på arbete.

VANLIGA JOBB: Beräkningsingenjör, produkt och produktionsutvecklare, materialutvecklare,  
inköpare, kvalitetstekniker, säljare, marknadsförare, logistiker, processledare, arbetsledare,  
konstruktör och projektledare.

ARBETSGIVARE: Tillverkningsindustrin, processindustrin, privat och offentlig sektor,  
teknikkonsultföretag

INSPIRATION OCH VÄGLEDNING FRÅN HÖGSKOLAN I GÄVLE  |  49



PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Högskoleingenjörsexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c  
eller Matematik D.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2023: HIG-19108

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Maskiningenjör: www.hig.se/utbildning/program

Miljöingenjör (Co-op), 180 hp
Utbildningen riktar sig till människor med allmänt miljöintresse som vill veta mer om hur 
miljöanpassad teknik kan bidra till en hållbar samhällsutveckling. Programmet kan läsas som 
en traditionell högskoleutbildning som leder till högskoleingenjörsexamen på tre år eller med 
Cooperative Education (Co-op) som omfattar fyra år.

ARBETSMARKNADEN: En god arbetsmarknad för miljö- och VA-utbildade ingenjörer förutses, både 
i ett kort och långt perspektiv. Samhällets ökande fokus på hållbar utveckling och en god livsmiljö 
kommer att öka efterfrågan på högskoleingenjörer med utbildning inom miljöteknik. 

VANLIGA JOBB: Efter utbildningen kan du arbeta med exempelvis vattenrening, avfallshantering, 
miljöbedömning eller som miljökonsult både inom den kommunala och privata sektorn.

ARBETSGIVARE: Framtida arbetsgivare kan vara på ett kommunalt VA-bolag, inom industrin eller 
på konsultföretag. 

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Högskoleingenjörsexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c  
eller Matematik D.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Distans. Anmälningskod ht 2023: HIG-19109

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Miljöingenjör: www.hig.se/utbildning/program

HÖGSKOLEINGENJÖR

50  |  INSPIRATION OCH VÄGLEDNING FRÅN HÖGSKOLAN I GÄVLE



Kultur och religion
Hur bygger vi ett samhälle där alla kan känna sig välkomna och 
inkluderade? På Människa-kultur-religionsprogrammet får du de  
redskap som du behöver för att förstå och agera i din samtid och  
den gemensamma värld vi lever i.

Människa - kultur - religionsprogrammet, 180 hp
I ett allt mer globaliserat och mångkulturellt samhälle krävs kunskap om kultur, religion och 
värderingar för att underlätta mellanmänsklig kommunikation och samverkan. För att förstå hur 
fenomen som människa, kultur, religion och samhälle interagerar krävs humanistiska perspektiv 
och förklaringsmodeller. 

ARBETSMARKNADEN: Det beror på hur du kombinerar ämnena i dina studier.

VANLIGA JOBB: Många olika instanser i samhället behöver kompetens inom kulturmötes- och  
religionsfrågor. Pedagoger, kulturarbetare och församlingsarbetare är exempel på yrken.

ARBETSGIVARE: Främst inom kommuner, landsting, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2023: HIG-19045

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Människa - kultur- religionsprogrammet:  
www.hig.se/utbildning/program

KULTUR & RELIGION
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Lärare – arbeta med barn  
och ungdomars lärande
Behovet av behöriga lärare är stort. Med en lärarutbildning har du stora 
möjligheter att välja var du vill arbeta. Utbildningen kan även användas  
i många andra yrkesroller där dina pedagogiska kunskaper efterfrågas.  
De inriktningar vi erbjuder är inom områden där vi har lång erfarenhet  
och stor kompetens.

Översikt för lärarprogram
Vid Högskolan i Gävle kan du utbilda dig till förskollärare, grundlärare  
och ämneslärare. Du kan också läsa kompletterande pedagogisk  
utbildning för att bli behörig lärare.

Förskollärarprogrammet, 210 hp

Grundlärarprogrammet, 180 hp  
 – inriktning mot arbete i fritidshem

Grundlärarprogrammet, 240 hp
 – inriktning mot arbete i förskoleklass – årskurs 3
 – inriktning mot arbete i årskurs 4–6

Ämneslärarprogrammet, 300 hp
 – inriktning mot årskurs 7–9 eller gymnasiet

Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp  
för dig som redan har läst ämnen som ger  
behörig het att undervisa i grundskolans åk 7–9  
eller i gymnasieskolan.

LÄRARE
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Förskollärarprogrammet, 210 hp
Om du vill arbeta med de yngsta barnen och vill vara med och skapa förutsättningar för barns 
livslånga lärande, då är denna utbildning något för dig! Utbildningen till förskollärare ger dig 
redskap att leda undervisning som baseras på barns lek, intresse, lust och nyfikenhet i relation  
till olika kunskapsområden. 

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 210 hp. 

EXAMEN: Förskollärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1 b eller 1a1+1a2,  
Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2023: HIG-19648 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2023: HIG-19649

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Förskollärarprogrammet: www.hig.se/utbildning/program

Grundlärarprogrammet med inriktning  
mot arbete i fritidshem, 180 hp
Vill du jobba med barn i åldrarna 6-12 år och vara med och utveckla deras sociala förmåga och 
trygghet för framtiden, ska du välja grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem. I utbildningen 
får du redskap för yrket som lärare i fritidshemmet, samt att du själv växer som person. 

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Grundlärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2,  
Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus. Anmälningskod ht 2023: HIG-19636

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete  
i fritidshem: www.hig.se/utbildning/program
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Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i  
förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3, 240 hp
Är du intresserad av att arbeta med barn i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, och vill 
vara med och utveckla skolverksamheten, då är denna inriktning något för dig.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 240 hp. 

EXAMEN: Grundlärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c,  
Naturkunskap 1 b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2023: HIG-19637 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2023: HIG-19638

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen, 
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete  
i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3: www.hig.se/utbildning/program

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 
grundskolan årskurs 4–6, 240 hp
Är du intresserad av att arbeta med barn i grundskolans årskurs 4-6 och stödja deras lärande  
och utveckling, då är denna inriktning något för dig.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 240 hp. 

EXAMEN: Grundlärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c,  
Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b eller 1a1+1a2.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2023: HIG-19639

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete  
i grundskolans årskurs 4-6: www.hig.se/utbildning/program

LÄRARE
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Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 
7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska, 300 hp
Är du intresserad av att arbeta med ungdomars lärande och utveckling? Vill du fördjupa dina 
kunskaper i engelska? Är du en god ledare och vill utveckla dina ledaregenskaper ytterligare?  
Då är ämneslärarprogrammet något för dig!

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 300 hp. 

EXAMEN: Ämneslärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus Anmälningskod ht 2023: HIG-19640 
Gävle, Distans Anmälningskod ht 2023: HIG-19641

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Ämneslärarprogrammet – med inriktning mot arbete  
i gymnasieskolan: ingångsämne engelska: www.hig.se/utbildning/program

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 
7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik, 300 hp
Är du intresserad av att arbeta med ungdomars lärande och utveckling? Vill du fördjupa dina 
kunskaper i matematik? Är du en god ledare och vill utveckla dina ledaregenskaper ytterligare? 
Då är ämneslärarprogrammet något för dig! 

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 300 hp. 

EXAMEN: Ämneslärarexamen.

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, 
Matematik 4 eller Matematik D.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2023: HIG-19642

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Ämneslärarprogrammet – med inriktning mot arbete  
i gymnasieskolan: ingångsämne matematik: www.hig.se/utbildning/program
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Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 
7-9 eller gymnasiet, ingångsämne religionsvetenskap,  
300 hp
Är du intresserad av att arbeta med ungdomars lärande och utveckling? Vill du fördjupa dina 
kunskaper i religion? Är du en god ledare och vill utveckla dina ledaregenskaper ytterligare?  
Då är ämneslärarprogrammet något för dig! 

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 300 hp. 

EXAMEN: Ämneslärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, 
Historia 1b eller 1a1+1a2.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2023: HIG-19644 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2023: HIG-19643

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Ämneslärarprogrammet – med inriktning mot årskurs 7-9 
eller gymnasiet, ingångsämne religionsvetenskap: www.hig.se/utbildning/program

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 
7-9 eller gymnasiet, ingångsämne svenska, 300 hp
Är du intresserad av att arbeta med ungdomars lärande och utveckling? Vill du fördjupa dina 
kunskaper svenska? Är du en god ledare och vill utveckla dina ledaregenskaper ytterligare?  
Då är ämneslärarprogrammet något för dig! 

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 300 hp. 

EXAMEN: Ämneslärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2023: HIG-19646 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2023: HIG-19645

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se 

Fördjupad information om Ämneslärarprogrammet – med inriktning mot årskurs 
7-9 eller gymnasiet, ingångsämne svenska: www.hig.se/utbildning/program

LÄRARE
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Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp
Har du redan en akademisk utbildning i ett eller flera skolrelevanta ämnen och har tankar på att  
bli lärare? Då kan vi erbjuda dig att läsa en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 90 hp. 

EXAMEN: Ämneslärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Minst 90 hp i något av följande ämnen: biologi, engelska, fysik, geografi,  
historia, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, svenska som  
andraspråk, teknik eller minst 120 hp i ämnet naturkunskap.

Minst 15 hp av ämnesstudierna ska vara ett självständigt arbete (examensarbete). 
Ämnesstudierna ska innehålla både den bredd och det djup som krävs för undervisning i  
motsvarande skolämne. Ämnesstudierna ska vara helt avslutade innan antagning till  
programmet kan ske.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2023: HIG-19203

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Kompletterande pedagogisk utbildning:  
www.hig.se/utbildning/program

Kompletterande pedagogisk utbildning för Grundlärare  
i Matematik, No och Teknik för årskurs 4-6 75 hp
Har du en examen från högskola/universitet med inriktning mot matematik, naturvetenskap och  
/eller teknik men saknar lärarbehörighet kan du söka till Kompletterande pedagogisk utbildning  
med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 75 hp. 

EXAMEN: Grundlärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet på grundnivå samt Generell examen om 180 hp på 
grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336. Eller Yrkesexamen enligt SFS 2021:1336. 
Eller äldre generell examen om lägst motsvarande 180 hp och som motsvarar en huvudområdesgrupp 
enligt 2021:1336. Eller äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt SFS 2021:1336

Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning 
i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund till särskild behörighet (SFS 2021:1336).

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2023: HIG-19654

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Kompletterande pedagogisk utbildning:  
www.hig.se/utbildning/program
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Kompletterande pedagogisk utbildning med  
inriktning mot gymnasiet - Engelska 60 hp
Har du redan en examen i engelska på avancerad nivå kan du söka till Kompletterande  
pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasiet i engelska.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 60 hp. 

EXAMEN: Ämneslärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet på grundnivå samt Generell examen om 180 hp på 
grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336. Eller Yrkesexamen enligt SFS 2021:1336. 
Eller äldre generell examen om lägst motsvarande 180 hp och som motsvarar en huvudområdesgrupp 
enligt 2021:1336. Eller äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt SFS 2021:1336

Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning 
i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund till särskild behörighet (SFS 2021:1336).

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2023: HIG-19652

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Kompletterande pedagogisk utbildning:  
www.hig.se/utbildning/program

Kompletterande pedagogisk utbildning med  
inriktning mot gymnasiet - Matematik 60 hp
Har du redan en examen i matematik på avancerad nivå eller en civilingenjörsexamen kan  
du söka till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasiet i matematik.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 60 hp. 

EXAMEN: Ämneslärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet på grundnivå samt Generell examen om 180 hp på 
grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336. Eller Yrkesexamen enligt SFS 2021:1336. 
Eller äldre generell examen om lägst motsvarande 180 hp och som motsvarar en huvudområdesgrupp 
enligt 2021:1336. Eller äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt SFS 2021:1336

Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning 
i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund till särskild behörighet (SFS 2021:1336).

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2023: HIG-19653

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Kompletterande pedagogisk utbildning:  
www.hig.se/utbildning/program

LÄRARE
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Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning 
mot årskurs 7-9 - Engelska 60 hp
Har du redan en examen i engelska på grundnivå kan du söka till Kompletterande pedagogisk  
utbildning med inriktning mot årskurs 7-9 i engelska.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 60 hp. 

EXAMEN: Ämneslärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet på grundnivå samt Generell examen om 180 hp på 
grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336. Eller Yrkesexamen enligt SFS 2021:1336. 
Eller äldre generell examen om lägst motsvarande 180 hp och som motsvarar en huvudområdesgrupp 
enligt 2021:1336. Eller äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt SFS 2021:1336

Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning 
i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund till särskild behörighet (SFS 2021:1336).

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2023: HIG-19650

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Kompletterande pedagogisk utbildning:  
www.hig.se/utbildning/program

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning 
mot årskurs 7-9 - Matematik 60 hp
Har du redan en examen i matematik på grundnivå eller en högskoleingenjörsexamen kan du  
söka till Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot årskurs 7-9 i matematik.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 60 hp. 

EXAMEN: Ämneslärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet på grundnivå samt Generell examen om 180 hp på 
grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt SFS 2021:1336. Eller Yrkesexamen enligt SFS 2021:1336. 
Eller äldre generell examen om lägst motsvarande 180 hp och som motsvarar en huvudområdesgrupp 
enligt 2021:1336. Eller äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt SFS 2021:1336

Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning 
i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund till särskild behörighet (SFS 2021:1336).

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2023: HIG-19651

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Kompletterande pedagogisk utbildning:  
www.hig.se/utbildning/program

LÄRARE
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Teknik & samhällsbyggnad 
– för en hållbar framtid
Här finns stora möjligheter till intressanta yrken eller forskning.  
Inom teknik, data och samhällsbyggnad kan du både jobba  
övergripande och specialiserat. Utbildningarna öppnar också  
möjligheter till internationella karriärer. 

Industriell ekonomi – Industrial Management  
and Logistics, 180 hp
Industriell ekonomi är en utbildning i gränsområdet mellan management, teknik och ekonomi. 
Kombinationen gör att du kan lägga olika aspekter på hela kedjan från idé till färdiga produkter 
och tjänster utifrån ett innovativt och kundfokuserat synsätt. Du får också kunskaper inom 
organisation, miljö och hållbar utveckling - viktiga delar i ett företags ¬styrning och utveckling  
av verksamheten.

ARBETSMARKNADEN: Rekryteringsbehoven förväntas öka under de kommande åren.

VANLIGA JOBB: Verksamhetsutvecklare, inköpare, kvalitetstekniker, säljare, marknadsförare, 
logistiker, planerare, projektledare samt arbete med miljöledning.

ARBETSGIVARE: Tillverkningsindustrin, processindustrin, privat och offentlig sektor,  
teknikkonsultföretag.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c  
eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus Anmälningskod ht 2023: HIG-19111

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Industriell ekonomi – Industrial Management  
and Logistics: www.hig.se/utbildning/program
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Datavetenskapliga programmet, 180 hp
Datavetenskapliga programmet fokuserar på utveckling av programvara och system med särskild 
inriktning mot geografiska informationssystem (GIS). Idag är det stor efterfrågan på personer med 
denna unika kompetens som kan skapa applikationer till bland annat mobiltelefoner.

ARBETSMARKNADEN: Efter utbildningen väntar en bred arbetsmarknad där du med din speciella 
kompetenskombination har stora möjligheter att välja ett arbete som passar dig. Det finns ett stort 
behov av utveckling av applikationer och tjänster som inbegriper positionsdata.

VANLIGA JOBB: Systemutvecklare, applikationsutvecklare, programmerare, projektledare,  
webbdesigner, IT/GIS-specialist.

ARBETSGIVARE: Geomatikk, Försäkringskassan , ESRI, skogsbolag, länsstyrelser, Statliga  
myndigheter som t.ex. Lantmäteriet, kommuner, konsultföretag.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp.

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c  
eller Matematik C, Samhällskunskap 1 b eller 1a1+1a2.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: anmälningskod ht 2023: HIG-19121

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Datavetenskapliga programmet:  
www.hig.se/utbildning/program

Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning, 
180 hp
Vill du vara med och spela en viktig roll i samhällsbyggnadsprocessen? Är du intresserad av att 
kombinera teknik, ekonomi och juridik? I lantmätarprogrammets inriktningar finns denna bredd. 
Ekonomisk/juridisk inriktning fördjupar sig mer inom fastighetsutveckling och de andra, som är 
en teknisk inriktning och en teknisk ingenjörsinriktning, fördjupar sig mer inom inom mätning och 
teknik. Idag är det mycket stor efterfrågan på kompetens inom båda dessa områden.

ARBETSMARKNADEN: Lantmätare har för närvarande mycket goda utsikter att få jobb.

VANLIGA JOBB: Förrättningslantmätare, mark och exploateringsingenjör, markförvaltare,  
fastighetskonsult (ekonomisk/juridisk inriktning) eller mätningsingenjör, GIS-ingenjör, 
samordnare av geografisk information (teknisk inriktning).

ARBETSGIVARE: Statliga myndigheter (speciellt Lantmäteriet), kommuner, konsultföretag  
och bolag med stora markinnehav. Du kan också välja att bli egen företagare.
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PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen.

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c  
eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2023: HIG-19905

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen, 
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Lantmätarprogrammet,  
ekonomisk/juridisk inriktning: www.hig.se/utbildning/program

Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning, 180 hp
Är du intresserad av kartor, teknik och samhällsbyggnad? Vill du kombinera mätningsteknik  
och GIS med juridik och samhällsplanering för att kunna spela en viktig roll i framtidens  
hållbara samhällsbyggande? I så fall är den tekniska inriktningen på Lantmätarprogrammet  
något för dig. Lantmätarprogrammet är en bred utbildning inom ett spännande område  
som är i stark utveckling.

ARBETSMARKNADEN: Det finns ett stort behov av kompetens inom insamling, hantering, 
visualisering och analys av geodata (lägesbunden information). Framtida samhällsbyggande 
kommer att medföra nya utmaningar som urbanisering, klimatanpassning och digitalisering,  
vilket gör att behovet av arbetskraft inom dessa områden förväntas växa.

VANLIGA JOBB: Efter genomgången utbildning på Lantmätarprogrammets tekniska inriktning 
kan du få arbeten med yrkestitlar som till exempel mätningsingenjör, GIS-ingenjör, kart-och 
mätningstekniker, lantmäteriingenjör, geodatahandläggare, BIM- och geodatasamordare.

ARBETSGIVARE: Statliga myndigheter (speciellt Lantmäteriet men även andra), kommunala 
lantmäterimyndigheter, kommuner och konsultföretag. Det finns också stora möjligheter att  
bli egen företagare.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c  
eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2023: HIG-19906

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Lantmätarprogrammet,  
teknisk inriktning: www.hig.se/utbildning/program
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Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle  
(Co-op) 180 hp
Som miljövetare belyser du miljöproblem från olika håll. På Högskolan i Gävle sträcker sig 
miljövetenskap därför över flera ämnesområden. Vi kombinerar miljöteknik, miljöpsykologi  
och samhällsplanering. Denna blandning är helt unik vid svenska lärosäten. Vi behöver förstå  
hur vårt beteende kan hindra, men också vara en förutsättning för en hållbar förändring av  
teknik och samhälle.

ARBETSMARKNADEN: I takt med att vi ställs inför allt större miljöutmaningar så kommer också 
behovet av dig som miljövetare att stiga. Miljö- och hållbarhetsfrågor har blivit strategiskt viktiga 
inom alltfler verksamheter. Det finns också ett generellt behov av att höja miljökompetensen  
inom våra kommuner. 

VANLIGA JOBB: Miljöstrateg, miljöinspektör, miljökonsult, miljöchef, hållbarhetschef,  
miljösamordnare, miljöutredare eller handläggare.

ARBETSGIVARE: Din framtida arbetsplats kan vara hos såväl stora som medelstora företag,  
konsultbolag, organisationer eller inom offentlig sektor - både på lokal, regional, nationell och 
global nivå. Ett ökat miljöfokus i samhället och näringslivet har lett till ett nytt och större behov  
av miljökompetens både lokalt och globalt.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c,  
Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2023: HIG-19107 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2023: HIG-19110

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle:  
www.hig.se/utbildning/program
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Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp
Vil du möta samhällsutmaningar och skapa framtidens hållbara och motståndskraftiga livsmiljöer 
för alla människor? Du blir geograf eller samhällsplanerare med praktiska färdigheter inom 
CAD, GIS, visualisering samt fysisk planering. Du får kunskaper som samhället behöver i en 
klimatomställning och för ett mer jämlikt samhälle. 

Vi söker dig som vill engagera dig i centrala frågeställningar för geografer och samhällsplanerare: 
- om hur motstridiga intressen kombineras när det gäller att bygga nytt och samtidigt bevara 
värdefulla natur- och kulturlandskap. 
- om hur goda livsmiljöer skapas som är motståndskraftiga i en klimatomställning och i ett mer 
jämlikt samhälle. 
- om hur dataanalys, plandokument och visualisering ger ett kraftfullt stöd för långsiktiga hållbara 
beslut.

Hos oss kombinerar du de teoretiska kunskaperna med tekniska färdigheter inom bl.a. CAD, 
geografiska informationssystem (GIS), geovisualisering och planritning. Det ger dig erfarenheter 
som gör dig mycket eftertraktad som geograf och samhällsplanerare på arbetsmarknaden.

ARBETSMARKNADEN: Goda utsikter. Samhällsplanerarprogrammet har ett stort inslag av  
GIS- och CAD programvaror eftersom det på arbetsmarknaden finns en brist på kunniga inom 
gestaltning och visualisering, som också har kunskaper om samhällsplaneringsprocessen.

VANLIGA JOBB: Samhällsplanerare, fysisk planerare, planarkitekt, planingenjör, plantekniker,  
geograf, utredare, GIS-analytiker, kartograf, lärare, exploatör m.fl.

ARBETSGIVARE: Samhällsbyggnadskontor i kommuner, länsstyrelserna och regionerna,  
myndigheter som Boverket, Lantmäteriet och Trafikverket men också hos konsultföretag,  
byggföretag eller som egen företagare.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen.

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c,  
Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus. Anmälningskod ht 2023: HIG-19123

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Samhällsplanerarprogrammet:  
www.hig.se/utbildning/program
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Vård & socialt arbete 
– med människan i fokus
Är du intresserad av människor, kan du troligen hitta en utbildning här. 
Med kunskaper om hur samhället och vår livssituation påverkar oss kan  
vi både förebygga och bota problem och ohälsa. Efterfrågan finns hos 
både offentliga och privata arbetsgivare. 

Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning  
internationellt socialt arbete, 180 hp
International social work as an academic discipline and professional field of practice has 
been developing rapidly in recent years. Increasingly social workers have become engaged in 
international activities related to developing social policy, and the provision of social care and 
social protection for vulnerable groups on a global scale. In addition, more and more social 
workers are also being recruited by international organizations.

PROGRAM INFORMATION

CREDITS: 180 cr. 

DEGREE: Degree of Bachelor of Arts/Science/ Social Science. 

START: Autumn 2023. 

PREREQUISITES: General entry requirements for higher education in Sweden and courses cor-
responding to the following Swedish Upper Secondary School courses: 
- Mathematics 2a or 2b or 2c 
- Social studies 1b or 1a1+1a2 
- English 6

APPLICATION: You apply to programme online at: www.universityadmissions.se. 
Gävle, On-Campus: Application code ht 2023: HIG-19901

MORE INFORMATION: www.hig.se or contact the student counsellor,  
+46 26 026-64 81 00 or studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning  
internationellt socialt arbete: www.hig.se/utbildning/program

VÅRD & SOCIALT ARBETE

INSPIRATION OCH VÄGLEDNING FRÅN HÖGSKOLAN I GÄVLE  |  65



Kandidatprogram i utredningskriminologi, 180 hp
Att arbeta som kriminolog handlar om att utreda och analysera olika aspekter av brottsligheten. 
Genom utbildningen i utredningskriminologi får du både teoretiska och praktiska kunskaper som 
du behöver i yrkeslivet som kriminolog.

ARBETSMARKNADEN: Nationellt och internationellt sett finns en efterfrågan på arbetsmarknaden av 
personer som kan utreda och analysera brott. Denna efterfrågan förväntas att öka påtagligt under 
de kommande åren.

VANLIGA JOBB: Utredare, handläggare, analytiker inom myndigheter som polisen, lokala brotts-
förebyggande råd, kriminalvården, socialtjänsten, kommuner, landsting och även privata företag 
som arbetar med olika aspekter av bevakning och säkerhet.

ARBETSGIVARE: Landsting, kommun, stat eller privat sektor.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c,  
Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Distans. Anmälningskod ht 2023: HIG-19209

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Kandidatprogram i utredningskriminologi:  
www.hig.se/utbildning/program

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
Du utbildas i att ge god omvårdnad, ansvara för och utveckla den professionella omvårdnaden 
med insikt och förståelse för människor och människors resurser, behov och problem.

ARBETSMARKNADEN: I många delar av Sverige finns en brist på allmänsjuksköterskor.  
Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor väntas bestå.

VANLIGA JOBB: Allmänsjuksköterskor, specialistsjuksköterskor (efter vidareutbildning) inom flera 
olika områden. Du kan även forska, arbeta inom läkemedelsindustrin eller driva eget företag.

ARBETSGIVARE: Landsting, kommun, stat eller privat sektor.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Sjuksköterskeexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023 och vårterminen 2024. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2,  
Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

VÅRD & SOCIALT ARBETE
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ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2023: HIG-19300 
Norrtälje, Campus: Anmälningskod vt 2024: HIG-29304 
Bollnäs, Campus: Anmälningskod vt 2024: HIG-29302 
Hudiksvall, Campus: Anmälningskod vt 2024: HIG-29303 
Gävle, Campus: Anmälningskod vt 2024: HIG-29301

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Sjuksköterskeprogrammet:  
www.hig.se/utbildning/program

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med 
utländsk examen från land utanför EU/EES och 
Schweiz 60 hp
Utbildningen vänder sig till dig som har en sjuksköterskeexamen från ett land utanför EU/EES 
och Schweiz och som vill kunna arbeta som sjuksköterska i Sverige. Efter det att du slutfört 
utbildningen med godkända betyg kan du ansöka om svensk legitimation som sjuksköterska  
hos Socialstyrelsen.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 60 hp. 

EXAMEN: Ingen examen. 

PROGRAMSTART: Vårterminen 2024. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt 
Schweiz. Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. 
Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, 
Svenska 3, med lägst betyget E.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod vt 2024: HIG-29322

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Kompletterande pedagogisk utbildning:  
www.hig.se/utbildning/program
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Socionomprogrammet, 210 hp
Som socionom arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer. Utbildningen betonar 
därför människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och  
samhälle är framträdande i utbildningen.

ARBETSMARKNADEN: Det är stor efterfrågan på både nyexaminerade och erfarna socionomer 
vilket innebär att det är mycket lätt att få jobb.

VANLIGA JOBB: Socionom inom individ- och familjeomsorg, socionom inom kriminal- eller  
missbruksvård, kurator, biståndshandläggare, verksamhetschef.

ARBETSGIVARE: Framför allt inom kommun, socialtjänst samt äldre- och handikappomsorgen, 
hälso- och sjukvården. Även inom skolan, som kurator. För internationella tjänster kan Sida vara 
en potentiell arbetsgivare.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 210 hp. 

EXAMEN: Socionomexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2023. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c,  
Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Hudiksvall, Distans: Anmälningskod ht 2023: HIG-19323 
Bollnäs, Distans: Anmälningskod ht 2023: HIG-19325 
Norrtälje, Distans: Anmälningskod ht 2023: HIG-19326 
Söderhamn, Distans: Anmälningskod ht 2023: HIG-19324 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2023: HIG-19327

MER INFORMATION 
Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 81 00 eller studentsupport@hig.se

Fördjupad information om Socionomprogrammet: www.hig.se/utbildning/program

VÅRD & SOCIALT ARBETE
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Avancerad nivå
För dig som redan har en examen på kandidat nivå eller en yrkesexamen om minst  
180 högskole poäng, har vi flera påbyggnads program.  
 Genom att läsa ett påbyggnads program kan du fördjupa dig inom ditt område  eller bredda din  
utbildning genom att välja ett nytt. Det finns både ettåriga och tvååriga påbyggnadsprogram som 
antingen leder till magister- eller masterexamen. Med dessa blir du också behörig att söka till  
en forskarutbildning. 
Många av våra utbildningar på avancerad nivå ges dessutom helt på engelska.  
Information om våra program på avancerad nivå hittar du på  www.hig.se/avanceradnivå

AVANCERAD NIVÅ – 1 ÅR 
• Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning affärsutveckling (MBA), 60 hp

• Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning, 60 hp

• Magisterprogrammet i besluts-, risk- och policyanalys, distans, 60 hp

• Magisterprogram i elektronik med inriktning automationsteknik (online), 60 hp

• Magisterprogrammet i Utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling 60 hp

• Magisterprogram i energisystem, 60 hp

• Master Program in Energy Engineering, Energy (online), 60 hp

• Magisterprogram i geomatik, 60 hp

• Magisterprogram i logistik och innovationsledning, 60 hp

• Specialistsjuksköterskeprogrammet 

 – inriktning anestesisjukvård, 60 hp 

 – inriktning distriktssköterska, 75 hp

 – inriktning intensivvård, 60 hp 

 – inriktning vård av äldre, 60 hp

AVANCERAD NIVÅ – 2 ÅR

• Master i miljövetenskap - Beslutsfattande för hållbar utveckling 120 hp

• Masterprogrammet i Utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling, 120 hp

• Masterprogram i arbetshälsovetenskap, 120 hp 

• Masterprogram i religionsvetenskap, 120 hp

• Masterprogram i socialt arbete, 120 hp

• Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik, 120 hp 

• Master Programme in Energy Systems (online), 120 hp

• Masterprogram i geospatial informationsvetenskap, 120 hp

AVANCERAD NIVÅ

INSPIRATION OCH VÄGLEDNING FRÅN HÖGSKOLAN I GÄVLE  |  69



Våra utbildningsprogram
A

Automationsingenjör (Co-op) 180 hp .......................... 45

B

Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning  
internationellt socialt arbete 180 hp ............................ 65

Bastermin 33 fup ....................................................... 38

Tekniskt basår 60 fup ................................................. 38

Byggnadsingenjör 180 hp .......................................... 46

C

Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp ......... 39

D

Dataingenjörsprogrammet 180 hp .............................. 46

Datavetenskapliga programmet .................................. 61

E

Ekonomprogrammet 180 hp  ..................................... 41

Elektroingenjörsprogrammet 180 hp ........................... 47 

Energisystemingenjör (Co-op) 180 hp ......................... 47

F

Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp ......................... 42

I

Idrottsvetenskapliga programmet,  
inriktning hälsofrämjande livsstil 180 hp ...................... 43

Industridesign 180 hp ................................................ 40

Industriell ekonomi – högskoleingenjör 180hp ............. 48

Industriell ekonomi – Industrial Management  
and Logistics 180 hp ................................................. 60

K

Kandidatprogram i utredningskriminologi 180 hp  ....... 66

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med  
utländsk examen från land utanför EU/EES och  
Schweiz 60 hp ........................................................... 69

L

Lantmätarprogrammet  
– ekonomisk/juridisk inriktning 180 hp ........................ 61 
– inriktning högskoleingenjör 180 hp .......................... 49 
– teknisk inriktning 180 hp .......................................... 62

Lärarutbildningen  ...................................................... 52

– Förskollärarprogrammet 210 hp  ............................. 53

– Grundlärarprogrammet med inriktning  
 mot arbete i fritidshem 180 hp ................................ 53

– Grundlärarprogrammet med inriktning  
 mot arbete i förskoleklass och grundskolans  
 årskurs 1–3 240 hp ................................................ 54

– Grundlärarprogrammet med inriktning  
 mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 240 hp........ 54

–   Ämneslärarprogrammet med inriktning mot  
årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne  
engelska 300 hp  .................................................... 55

–   Ämneslärarprogrammet med inriktning mot  
årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne  
matematik 300 hp  ................................................. 55

–   Ämneslärarprogrammet med inriktning mot  
årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne  
religionsvetenskap 300 hp ...................................... 56

–   Ämneslärarprogrammet med inriktning mot  
årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne  
svenska 300 hp ...................................................... 56

–  Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp ......... 57

–    Kompletterande pedagogisk utbildning för Grundlärare 
i Matematik, No och Teknik för årskurs 4-6 75 hp ... 57

–    Kompletterande pedagogisk utbildning med  
inriktning mot gymnasiet - Engelska 60 hp .............. 58

–    Kompletterande pedagogisk utbildning med  
inriktning mot gymnasiet - Matematik 60 hp............ 58

–    Kompletterande pedagogisk utbildning med  
inriktning mot årskurs 7-9 - Engelska 60 hp ............ 59

–    Kompletterande pedagogisk utbildning med  
inriktning mot årskurs 7-9 - Matematik 60 hp .......... 59

M 

Maskiningenjör (Co-op) 180 hp .................................. 49

Miljöingenjör (Co-op) 180 hp ......................................... 50

Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle  
(Co-op) 180 hp ............................................................. 63

Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hp ............. 51

P

Personal- och arbetslivsprogrammet 180 hp .............. 44

S

Samhällsplanerarprogrammet 180 hp ......................... 64

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp .............................. 66

Socionomprogrammet 210 hp.................................... 68

70  |  INSPIRATION OCH VÄGLEDNING FRÅN HÖGSKOLAN I GÄVLE



Viktiga datum 2023 
Högskoleprovet 
Vi hänvisar till studera.nu för aktuella datum.

10 januari 
Anmälan till vårens högskoleprov öppnar

17 januari 
Sista anmälningsdag till vårens högskoleprov

15 mars 
Webbanmälan öppnar för höstens utbildningar, 
antagning.se

25 mars 
Vårens högskoleprov                                        

17 april 
Sista anmälningsdag till höstens utbildningar.

21 juni 
Sista dag för komplettering inför höstens 
utbildningar.

21 juli 
Sista svarsdag på antagningsbesked.

15 augusti 
Anmälan till höstens högskoleprov öppnar

22 augusti 
Sista anmälningsdag till höstens 
högskoleprov 

15 september 
Webbanmälan öppnar för vårens utbildningar, 
antagning.se

15 oktober 
Sista anmälningsdag till vårens utbildningar.

22 oktober 
Höstens högskoleprov

I början av december 
Sista dag för komplettering inför vårens 
utbildningar.

I slutet av december 
Sista svarsdag på antagningsbesked.

Att studera  
hos oss  
kostar ingenting. 
Men du kommer såklart att behöva  
pengar till annat. Till exempel hyra,  
mat och kläder. Därför kan du söka  
studiemedel hos CSN. Det består  
av två delar, en del är bidrag och  
den andra delen är studielån. 

Läs mer på www.csn.se
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Högskolan i Gävle  |  801 76 Gävle  |  026-64 85 00  |  www.hig.se  

Högskolan är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015

Välkommen med din anmälan!


