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Du som bläddrar i den 
här programkatalogen 
står inför ett riktigt 
spännande val. Ett val 
som kan leda till att du 
kan förverkliga dina 
drömmar.

Det är inte bara vad du vill studera som 
har betydelse. Även vilken ort du väljer 
spelar in. Självklart ska utbildningen hålla 
en hög kvalitet. Men det är också viktigt 
att titta på vilken inriktning högskolan har. 
På Högskolan i Gävle har vi valt en tydlig 
hållbarhetsprofil. Det är helt enkelt vad 
framtiden behöver.

Vi är en av Sveriges största högskolor. Här 
finns 16 000 studenter, varav en stor del 
har valt att läsa på distans. Och de flesta 
trivs väldigt bra.

Vi erbjuder ett samlat campus med 
en mycket stimulerande och familjär 
studiemiljö. Här är det lätt att skapa 
kontakter, som du har nytta av i framtiden.

Jag hoppas att du hittar vad du söker.

Välkommen till oss!

DAGS ATT  
VÄLJA DIN FRAMTID

Ylva Fältholm, rektor
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HÖGSKOLAN I GÄVLE erbjuder ett 50-tal 
program och över 400 kurser. Här har du 
chansen att hitta något som får dig att växa 
och lägga grunden till ditt yrkesliv. Under 
utbildningen kommer du att ha möjlighet att 
knyta många kontakter med olika arbetsgivare. 
Några av de viktigaste vägvalen sker ofta i 
dessa sammanhang. 

Vi arbetar utifrån visionen att vara ledande  
inom utbildning och forskning för en hållbar 
livsmiljö för människan. Som student kommer 
du tydligt att märka att vi tar ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt ansvar inom alla 
områden. 

Här erbjuder vi även studier på avancerad-  
och forskarnivå, främst inom våra profil-
områden Byggd miljö, Hälsofrämjande arbetsliv 
och utbildningsvetenskap/humaniora. Där 
undersöker våra forskare hur boende- och 
arbetsklimat kan göras mer gynnsamma. 
Men forskningen är inte begränsad till dessa 
två områden utan bedrivs inom flertalet 
utbildningsområden. Vi har även etablerade 
samarbeten med forskare i ett flertal länder  
runt om i världen. ●

I en tid när allt går snabbare och snabbare kan det vara 
frestande att ta genvägar. Men om resan kommer att 
påverka dig långt in i framtiden är det värt att fundera lite 
extra över vägvalen. 

SAMVERKAN

VILKEN VÄG  
TAR DU  
TILL FRAMTIDEN?
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SÄG         TILL 
DITT FRAMTIDA 
YRKESLIV
Under dina studier har du goda möjligheter att skapa  
kontakter med både privat och offentlig sektor.  
Högskolan samarbetar med många aktörer och har 
ett kontinuerligt 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. Gävle är dessutom ett av 
Europas ledande centrum för GIS 
(geografiska informationssystem) med 
flera spännande företag inom energi- 
och miljöteknik. Upplevelsenäringen 
växer och inom den offentliga sektorn 
finns en stor efterfrågan på till exem-
pel sjuksköterskor, socionomer och 
lärare. Dessa branscher kan alla vara 
intressanta för dig som student – såväl 
under studietiden som efter examen. 
För Högskolan är samarbetet med re-
gionens närings- och arbetsliv en viktig 
faktor för att stärka våra utbildningar 
och vår forskning.

HÄR MÖTER DU DINA KONTAKTER
Vid Högskolan finns flera arbetsmark-
nadsdagar, 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 
sker genom studiebesök, gästföreläs-
ningar, projekt- och examensarbeten, 
fältstudier och praktikkurser.

TA HAND OM DINA MÖJLIGHETER!
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 grun-
den för ditt kommande yrkesliv! ●

HEJ!

SAMVERKAN

LÖNAR DET SIG ATT 
PLUGGA VIDARE?

Om du bläddrar i det här magasinet är du säkert 
nyfiken på att studera. Men det måste också finnas en 
mening med studierna. Vad händer egentligen efteråt? 

Här får du träffa några av våra tidigare studenter.
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TIDIGARE STUDERANDE

PÅ MÅNGA SÄTT ÄR Människa-kultur-
religionsprogrammet en tydlig och själv-
klar utbildning.

– Vi lever i en global värld och behöver 
förstå varandra. Här läser vi om hela 
världens religioner. Det som är naturligt 
för oss i Sverige är inte naturligt för an-
dra. Jag vill att vi ska bli mer inkluderan-
de, och det lär vi oss på utbildningen, 
säger Kristina. 

Men samtidigt är utbildningen otydlig. 
Vad ska man egentligen jobba med 
efteråt? Det går inte att välja och vraka 
bland jobbannonser. Finns det några 
jobb? Kristina hade också den funde-
ringen, när hon letade utbildningar på 
nätet. 

– Det löser sig, tänkte jag. Program-
met kändes perfekt för mig. Jag ville 
jobba med hela människan, hjälpa folk 
att må bra och bli en frisk fläkt i deras liv. 

Och så blev det. Idag är hon försam-
lingsassistent och kommunikatör hos 
Svenska kyrkan i Åker-Länna församling. 
Ett omväxlande arbete där hon bland 
annat får skapa och leda olika grupper. 
Det handlar ofta om att sitta ner och 

prata. Eller att pyssla med barn. Alla 
kontakter ger henne en chans att fånga 
upp hur människor i församlingen mår. 

– Jag har jättemycket nytta av kurser-
na vi läst på Högskolan. Som beteende-
vetenskap och religion. Varför samhället 
ser ut som det gör, hur det förändras, 
till exempel pride, äktenskap, alla etiska 
begrepp. Det är sånt som leder till sam-
tal. Tack vare utbildningen har jag ett 
hum om varför det är som det är. 

Hon berättar att etik-kursen på Högsko-
lan var fantastisk. Den handlade om att 
det finns olika sätt att komma fram till ett 
resultat. 

– Jag har insett hur viktigt det är att 
fortsätta diskutera med varandra, om 
och om igen. Att ge det tålamod.

Hennes stora passion upptäckte hon 
under studietiden. 

– Jag är nördig när det gäller samhälls-
strukturer. Ordet Varför. Det finns varför i 
allt. Jag älskar det filosofiska, att det inte 
finns några fel. 

Innan hon sökte in var hon tvungen att 
komplettera med en kurs i matematik.

– I matten finns bestämda svar på allt. 

När Kristina Franzén berättar vad hon studerat blir det alltid 
en snackis. Religionsvetare är flummigt och annorlunda.  
Och visst krävdes det lite extra för att hitta arbete. Men det 
gick. Innan examen blev hon erbjuden tre helt olika jobb.

Kristina Franzén
Människa-kultur-religionsprogrammet, 180 hp

Vi kan något som verkligen 
behövs 

”Det bästa i min tjänst 
är att det ibland blir 
som ett slags diakonia-
uppdrag. Jag får lyfta en 
person, just nu.”
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Jag kände mig kvävd!
Hon började söka jobb redan ett år 

innan examen. Men det gick inte att 
sitta och vänta på att passande tjänster 
skulle dyka upp. Ofta annonseras de 
inte ens.

– Du måste vara lite kreativ. In och leta 
där du vill jobba, kontakta arbetsgivare 
direkt. 

Hon sökte massor av arbeten. Det var 
inget annat att göra, bara att kämpa 
vidare. Och det lönade sig. När det 
närmade sig examen blev hon erbjuden 
jobb av tre olika arbetsgivare. Det var 
som gruppchef på ett boende för funk-
tionshandikappade, som beteendeveta-
re inom kriminalvården och jobbet inom 
Svenska kyrkan, som hon valde. 

– Det är ju tre helt olika yrken. Men jag 
valde det som kändes roligast, just då.

Innan hon började på Högskolan ar-
betade hon som barnskötare, både på 
fritids och i skolklass. Därför har den 
pedagogiska biten känts naturlig för 
henne, att ha grupper och jobba med 
människor. Men en fjärdedel av hennes 

tjänst är som kommunikatör. Den delen 
kan vara lite utmanande. Till exempel att 
sköta församlingens sociala medier och 
hemsida. 

– Den här biten var helt ny för mig. 
Missar man ett klick så missar man allt. 
Det upptäckte jag förra veckan, när vår 
matsedel aldrig blev publicerad. Men 
det börjar ge med sig. 

Hon berättar att hon inte har någon 
längtan att jobba med folk som mår 
dåligt. Istället vill hon hjälpa människor 
som i grunden mår bra. Hon tror inte att 
hon skulle orka ett arbete som socio-
nom, att gå från fall till fall som behöver 
hjälp. Då skulle hon säkert ta med job-
bet hem. Men hemma finns hennes 
familj, två barn och en man. Hon vill 
kunna släppa jobbet när hon går hem 
för dagen. 

– Det bästa i min tjänst är att det 
ibland blir som ett slags diakonia-upp-
drag. Jag får lyfta en person, just nu. 
Men det är inte varje dag, det skulle bli 
för tungt. ●

TIDIGARE STUDERANDE

Vilka tips vill du ge till den 
som idag ska välja  
utbildning? 
– Välj något kul! Inte det som 
gör dig rik, eller något som 
förväntas av dig. Hitta din 
nördighet. Då kommer du  
att vilja gå till jobbet.

Bra egenskap för att lyckas 
med studierna?
– Avsätt tid. Lägg bort presta-
tion. Som en kompis sa till 
mig: Prestation = presta-skit! 
Det betyder att du måste våga 
skicka in skoluppgiften, även 
om den inte känns perfekt. 
Bara tryck på skicka. Vad är 
det värsta som kan hända? 
Att du får göra om den?

Hur gick det att söka  
jobb efteråt?
– Bra! Men jag började tidigt, 
sökte många arbeten och jag 
hade ett extrajobb. Det är bra 
att ha något som sticker ut på 
ditt CV. Jag jobbade fackligt 
med Akademikerförbundet 
SSR och var Studentinformatör. 

Hur hjälpte studierna  
på Högskolan i Gävle?
– Mycket! Jag fick spetskom-
petens. Vi studenter måste 
bli ännu bättre på att slå oss 
på bröstet och lyfta fram det 
unika med utbildningen. Vi kan 
något som verkligen behövs!
 
Vad saknar du mest från 
studenttiden?
– Det var så skönt att inte 
ha en väckarklocka. Det är 
ju förjävligt det här… ha ha. 
Och förr pluggade man jämt, 
det fanns inte tid att sitta och 
glo. Nu har jag fått alldeles för 
mycket dötid. Jag ska börja 
läsa böcker!

5
FRÅGOR Berätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad 

som påverkat ditt yrkesval?
– Idag arbetar jag på Ambulansen i Gävle för 
Region Gävleborg. Det hela började för kanske 
fem år sedan, när jag insåg att jag ville arbeta 
inom ett yrke där jag kan hjälpa sjuka människor 
i behov av vård.

Innan jag insåg detta pluggade jag först till 
Sjöbefäl i Kalmar och därefter Maskiningenjör i 
Gävle, men valde att avbryta båda utbildning-
arna då det inte kändes klockrent - det passade 
inte mig som person helt enkelt, jag bara kände 
det. Jag valde därför att påbörja mina studier på 
Högskolan i Gävle för att bli sjuksköterska. 

Det var en resa både teoretiskt och praktiskt 
för mig som jag kan luta mig tillbaka på nu i 
arbetslivet tack vare en bred kunskapsmängd 
som lärdes ut. Jag hade mitt mål i sikte - att 
jobba inom akutsjukvård - och jag måste säga 
att när jag närmade mig slutet på utbildningen, 
stannade jag till och kollade tillbaka och undrade 
hur studietiden kunde gå så snabbt. 

På sidan om plugget har jag i princip alltid 
jobbat extra, men valde att arbeta inom helt 
andra branscher än sjukvården för att bibehålla 
känslan av kontraster i olika yrken, men givetvis 
också för att få den där extra pengen i månaden 

”Jag har aldrig känt 
mig så säker på ett 
livsval som detta.”

Gustaf Küntzel
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
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TIDIGARE STUDERANDE

Nu har första kullen av våra folkhälsostrateger tagit examen. Cecilia 
Holm fick drömjobbet direkt, som hälsovägledare i Region Dalarna. 
Men det krävdes blod, svett och tårar. Och en hel del nätverkande.

Folkhälsostrateg för hållbar utveckling, 180 hp

En egoboost att klara 
högskolan

EFTERSOM FOLKHÄLSOSTRATEGPRO-
GRAMMET var helt nytt, var det också 
svårt att sia om framtiden. Men Cecilia 
Holm hade en plan. 

– Jag sökte utbildningar inom hälsa, 
och ville jobba med att bevara det friska 
hos människor. Inte på individnivå, utan 
med strukturer i samhället. Det här är den 
första utbildningen i Sverige som dess-
utom fokuserar på hållbar utveckling, det 
lät jättespännande. 

Hon hade tidigare arbetat på socialtjäns-
ten, där hon fick hjälpa människor med 
olika problem. Men det var dags att lyfta 
blicken, att jobba med förändringar på en 
annan nivå. Därför sökte hon program-
met. Men det tog ett tag innan hon för-
stod var jobben fanns. 

– Jag var på fältstudier i Avesta Kom-
mun. Det var då jag insåg att jag kan 
arbeta inom många av kommunens en-
heter. Det behövs en samordnare i hälso-
frågorna. Man ser ofta att det är stuprör 
överallt, det behövs någon som håller 
ihop allt. En spindel i nätet. 

Hon säger att vi är i startgroparna när 
det gäller hälsofrämjande arbete. Men det 
kommer mer och mer. 

– Folkhälsa och miljötänk blir större och 
större. Vi har gått från akuta infektions-

sjukdomar till sjukdomar orsakade av 
levnadsvanor. Det dyker hela tiden upp 
fler jobb att söka, där man kan arbeta 
med hälsa på en annan nivå.

Under studietiden har hon varit aktiv 
och visat framfötterna. Som när hon 
gjorde sina fältstudier, då såg 
hon till att besöka så många 
enheter som möjligt i kom-
munen. När hon sedan skulle 
redovisa sin hållbarhetsplan 
bjöd hon in både politiker 
och tjänstemän, 26 personer 
dök upp.

– Man måste vara trygg 
med att det här arbetet verk-
ligen behövs, det vi läser på 
utbildningen är viktigt. Jag såg 
alltid till att dela med mig av mina 
skolarbeten till andra. Jag byggde ett 
kontaktnät. 

Kanske var det därför hon lyckades så 
bra när hon började söka jobb. Tjänsten 
som hälsovägledare i Region Dalarna var 
den första tjänst hon sökte, och hon fick 
anställning redan innan sin examen. 

– Det är ett superspännande jobb. Jag 
får jobba strategiskt, med globala mål 
och riktlinjer. Men jag får även bryta ner 
dessa och jobba med dem här, i Dalarna. 

utöver mitt CSN-lån samt att längta och 
inom snar framtid få arbeta med det jag 
faktiskt utbildat mig till på högskolenivå. 

För att summera min väg till Ambulan-
sen, sökte jag en utbildningstjänst via 
Region Gävleborg, för att inskolas mot 
ambulansen. Efter diverse steg i ut-
tagningsprocessen såsom intervjuer, 
testkörning med ambulans, lyft-, sim-, 
och kunskapstest, gick jag vidare i ut-
tagningen och blev en av de som fick 
skriva på kontraktet att skolas in mot 
ambulansen. 

Efter min examen blev detta verklighet 
och utbildningstjänsten jag blev antagen 
till var upplägget ungefär såhär - jag fick 
en 75 % anställning på Akutvårdsavdel-
ningen (AVA, heter idag MAVA) på Gävle 
sjukhus för att sedan resterande 25 % 
vara utlånad till Ambulansen under näs-
tan hela 2018. Under tiden fick kollegor 
och jag genomgå diverse obligatoriska 
utbildningar för att sedan vara behöriga 
att få arbeta på ambulansen. 

I januari 2019 övergick jag till heltid 
på Ambulansen i Gävle och jag är glad 
och taggad att äntligen få vara där jag 
vill vara!

Vad är det bästa med ditt yrke?
– Ambulansen är en spännande, lärorik, 
utvecklande och givande arbetsplats 
med omväxlande miljö. Jag har aldrig i 
livet förut känt mig så säker på ett livsval 
som detta, att arbeta på Ambulansen 
och ha möjlighet att hjälp de i nöd.

Hur har dina studier på Högskolan i 
Gävle påverkat dig i ditt val av yrke 
och vägen dit?
– Jag har alltid haft fokus på akutsjuk-
vård och haft mitt mål i sikte sen studier-
nas start. I studierna ingår moment kring 
flertalet patientkategorier och i olika 
kunskapsdjup och jag måste säga att 
majoriteten av de kapitel som tagits upp 
under studietiden har för mig idag varit 
värdefulla på ett eller annat sätt då jag 
möter alla möjliga typer av patientkate-
gorier prehospitalt.

Känner du att du har nytta av din 
utbildning i ditt yrkesliv?
– Absolut. Det enda jag upplevs sakna 
såhär i efterhand är fler hospiterings-
dagar på en större mängd och olika 
vårdavdelningar/-mottagningar. Detta 
tror jag skulle ge studenterna mer moti-
vation för att nå sin examen och känna 
“på ett ungefär” vart de vill någonstans 
kontra vad de inte vill arbeta med.

Vad minns du särskilt från din 
studietid?
– Alla sömnlösa nätter - haha, skoja 
bara. Skämt och sido, jag är som per-
son väldigt “äh, det löser sig sedan” och 
har ofta skjutit upp mina studier och 
sedan fått suttit med ett berg av studier i 
sista stund. Jag tror idag att det handlar 
om en personlig mognad och privata 
prioriteringar hur man väljer att lägga 
upp sina studier. Till er som studerar just 
nu rekommenderas av mig att försöka 
ha god framförhållning - så slipper man 
den där onödiga stressen. 

Jag hade en rolig pluggtid - hittade 
en bra balans mellan allvar och lek och 
kunde träffa kompisar, träna, resa mm.

Vilka är dina framtidsplaner?
– Kommer inom en snar framtid vida-
reutbilda mig - det återstår att se inom 
vilket område det blir - troligen till ambu-
lans- eller narkossjuksköterska. 

Jag trivs väldigt bra med det jag har 
just nu och bland alla underbara kollegor 
på arbetet, sen får man se helt enkelt 
vart livet tar en! ●

”Ambulansen är en 
spännande, lärorik, 
utvecklande och 
givande arbetsplats 
med omväxlande 
miljö.”

Cecilia Holm
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TIDIGARE STUDERANDE

Tips till dig som ska 
välja utbildning? 
– Välj nåt som ligger 
nära hjärtat, det blir 
så mycket roligare.

Bra egenskaper  
för att lyckas med  
studierna?  
– Motiverad. Nyfiken. 
Strukturerad.

Hur gick det att 
söka jobb efteråt?  
– Bra! Jag blev 
anställd redan innan  
 
 

examen och i slutet  
fick jag kombinera 
jobb och studier.  
Det var viktigt att 
nätverka och vara 
framåt.

Hur hjälpte  
studierna på Hög-
skolan i Gävle?
– De gav så mycket! 
När jag sökte mitt 
jobb hade jag stor 
hjälp av lärarna. Folk-
hälsolärarna är trygga 
i sina roller och vet  
 
 

hur viktigt hälsofräm 
jande är i samhället. 
Det gjorde mig 
starkare.

Vad saknar du mest 
från tiden som 
student?
– Frihet under 
ansvar, att kunna 
planera mina dagar. 
Vännerna. Gävle.

5
FRÅGOR

”Folkhälsa och 
miljötänk blir större 

och större. Vi har 
gått från akuta 

infektionssjukdomar 
till sjukdomar 

orsakade av 
levnadsvanor.”

Jag får använda forskning och statistik för att 
planera insatser här hemma.

Hon säger att det är det bästa av två världar.  
En vanlig dag kan det innebära att hon har 
många möten, med skolor, Svenska för invand-
rare (SFI) och socialtjänst. Hon håller föreläs-
ningar, till exempel hälsoinformation i gymnasie-
klasser. På eftermiddagen kan det handla om att 
leda ett träningspass för ett gäng SFI-kvinnor.

– Det är en av våra insatser, att sätta fysisk  
aktivitet på schemat. Det har visat sig att  
kvinnorna på SFI-kurserna rör sig mindre än 
männen. Nu får de även en möjlighet att  
umgås med andra kvinnor, utanför skolsalen. 

Det är den här delen som är viktig, att hon 
får göra jobbet hela vägen. Inte bara sitta på 
ett kontor och planera. Det finns mycket från 
studierna som hjälper henne, varje dag. Som att 
skriva rapporter, att utvärdera, tala inför andra. 
Men även alla grupparbeten. Nu förstår hon 

varför de var så viktiga.
– Det är en egoboost att klara högskolan, med 

bra resultat. Det är så bra för självkänslan.

Och det finns all anledning att vara stolt. Cecilia 
är ensamstående med två barn och hon pend-
lade från Avesta under hela studietiden. 

– Visst krävdes det blod, svett och tårar. Ofta 
pendlade jag 20 mil om dagen. Men allt funkar, 
bara man vill.

Nu kan hon tillbringa mer tid hemma, eller vara 
med döttrarna i simhallen. Båda simmar och 
Cecilia är aktiv i styrelsen. Hon ser fram emot att 
fortsätta med sitt jobb, att arbeta med det friska 
i människor och att hitta strukturer för att vi ska 
må bra. 

– Visst är det ovant att lämna jobbet på job-
bet, som student slappar man aldrig. Och det 
här jobbet är så roligt att det är svårt att släppa 
taget. 

Men samtidigt vet hon hur viktigt det är. ●
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Hösten 2020 startar Högskolan i Gävle en helt ny 
utbildning som dessutom är unik i Sverige. Det 
nya programmet, Civilingenjör i Lantmäteriteknik, 
kommer att ge studenterna expertkompetens om 
geodata, kunskaper som blir allt mer viktiga i våra 
uppkopplade liv och för att klara av många av de 
samhällsutmaningar vi står inför.

NÄR HÖSTTERMINEN 2020 drar igång har Hög-
skolan i Gävle en stor nyhet på schemat. Det 
nya Civilingenjörsprogrammet i Lantmäteriteknik 
är Högskolan i Gävles första civilingenjörs-
program och dessutom har programmet en 
inriktning som inte finns på något annat lärosäte 
i Sverige.

– Läser du det här programmet blir du expert 
på geodata och det är en kompetens som 
efterfrågas mer och mer, säger Jonas Ågren, 
utbildningsledare för Civilingenjörsprogrammet i 
Lantmäteriteknik på Högskolan i Gävle.

Geodata, eller geografiska data, är lägesbunden 
information som vi alla använder varje dag utan 
att riktigt veta om det. Att geodata behövs när 
vi använder kartfunktionen i mobilen är kanske 
självklart, men många andra appar och enheter 
använder geodata för att kunna ge oss specifik 
information baserat på var vi är någonstans eller 
så behöver enheterna informationen för att själ-
va fungera. Noggranna och detaljerade geodata 
kommer till exempel att vara en av förutsättning-
arna för att vi ska kunna använda självkörande 
fordon i stor skala.

– Är du tekniskt intresserad, till exempel av 
satelliter och drönare men också av mobiltelefo-
ner och den typen av teknik finns det massor att 
lära sig här, säger Jonas.

Civilingenjörsprogrammet i Lantmäteriteknik 
är en femårig utbildning med två inriktningar för 
studenterna att välja mellan. De som väljer Inrikt-
ning tekniskt lantmäteri kommer att fokusera på 
metoder för insamling av geodata, med både 
traditionella och moderna mätningsmetoder 
som GPS och laserskanning, till exempel från 
drönare. De studenter som väljer Inriktning 
geografiska informationssystem (GIS) kommer 
istället att inrikta sig på analys av geodata, till 
exempel med GIS, samt på applikationsutveck-
ling och visualisering. Insamling och analys av 
geodata kan ge oss information om hur vår pla-
net ändras, exempelvis hur glaciärer smälter och 
hur havsytan och översvämningsrisken påverkas 
i olika områden.

– Det här är kunskaper som är viktiga för en 
hållbar samhällsutveckling. Genom att mäta in 
och analysera geodata kan vi till exempel både 
utveckla och förbättra hur vi bygger och anpas-
sar hållbara städer efter de utmaningar vi står 

inför. Det gör det möjligt att vara med och på-
verka vad som händer i framtiden och bidra till 
samhällsnyttan, säger Jonas.

Med en civilingenjörsexamen blir du attraktiv på 
arbetsmarknaden samtidigt som du får behörig-
het till forskarutbildning på Högskolan i Gävle och 
andra lärosäten. Experter på geodata kan jobba 
både i offentliga verksamheter som Lantmäteriet, 
kommuner och myndigheter men det finns också 
en stor efterfrågan från innovativa företag som 
behöver experthjälp för att utveckla produkter 
och tjänster eller konsultstöd till olika projekt.

– Civilingenjörsexamen ger dig stora möjlighe-
ter att ta ledarskapsroller på dina arbetsplatser. 
Det finns dessutom goda möjligheter att arbeta 
utomlands, både som konsult och i internatio-
nella samarbeten.

Det finns stor utvecklingspotential inom hela 
geodataområdet. Globala trender som digitali-
sering, urbanisering och klimatanpassning gör 
att behovet av experter inom området kommer 
att öka under lång tid framöver. Att Högskolan 
i Gävle startar upp utbildningen just nu är en 
naturlig följd av att det finns ett så stort behov 
av den här kompetensen. Inget annat lärosäte 
i Sverige har ett civilingenjörsprogram som fo-
kuserar helt på tekniskt inriktad lantmäteriteknik 
och geodata. Eftersom många viktiga aktörer i 
branschen finns i Gävle passar det dessutom 
perfekt för Högskolan i Gävle och för studen-
terna som kan dra fördelar av läget både under 
och efter studierna.

– Det känns verkligen kul att få vara med och 
starta upp en ny utbildning med en så unik och 
efterfrågad inriktning i Sverige, säger Jonas. ●

”Det finns dessutom 
goda möjligheter att 
arbeta utomlands, 
både som konsult 
och i internationella 
samarbeten.”

FRAMTIDEN 
BEHÖVER EXPERTER 
PÅ GEODATA!

Utbildningsledare, Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik, 300 hp

Jonas Ågren

CIVILINGENJÖR
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– Idag har alla kartor och geodata i sina mobiler.  
Förr hade bara män i vita rockar tillgång till sånt,  
män som gick runt i stora datorsalar, säger Peo Krook 
som är GIS-konsult på Norconsult Astando.

DET ÄR SNART 30 ÅR sedan Peo Krook 
tog examen som teknisk lantmätare. 
Han har själv fått uppleva hur yrket för-
ändrats genom åren. 

– Det har verkligen skett en stor 
teknikutveckling! När jag började var 
internet okänt och de som jobbade med 
digital teknik för geografisk information 
hade nästan ingen tillgång till system 
som var baserad på lagring i databa-
ser. De brukade säga att 
de jobbade med ”Karta 
på data”, för att folk skulle 
förstå.

Nu jobbar han på Norcon-
sult Astando i Stockholm.

– Jag lockades av att det 
var ett ungt företag med 
mycket kompetens, som 
var på snabb frammarsch i 
branschen. Jag ville gärna 
vara en del i gänget.

Astandos är både en sys-
temleverantör och konsult-
firma. Även om projekten 
varierar är ledstjärnan alltid att ”bidra 
till samhällsnyttan”. Det kan såklart 
innebära mycket. För ett antal år sedan 
jobbade företaget med ett prisbelönt 
projekt som handlade om tillgänglighet 

för rörelsehindrade och synskadade. 
– Till exempel fick en synskadad ange 

vilken adress den skulle till. Sedan kun-
de personen navigera genom staden via 
digitala gångvägnät. I systemet fanns 
även lokaltrafikens tidtabeller. På så sätt 
kunde personen få hjälp hela vägen.

Peo har under många år jobbat med 
Södertörnkommunerna, som systemle-

verantör för kartproduktion, 
datainsamling, lagring och 
publicering av geografiska 
data. Nu kan kommunerna 
snabbt ta fram detaljplaner, 
kartor och erbjuda webb-
GIS både för intern och 
extern användning. 

– Det roligaste med mitt 
jobb är att träffa kunder 
och lösa problem. Hjälpa 
dem med effektiva system 
för att underlätta vardagen. 
Jag gillar även att hålla 
utbildningar. 

Han ser med spänning på den fortsatta 
teknikutvecklingen. 3D-tekniken blir 
bättre och nu finns det drönartjänster 
och laserskanning. Ett annat exempel är 
crowdsourcing, när vanliga medborgare 

”Det roligaste med mitt 
jobb är att träffa kunder 
och lösa problem. 
Hjälpa dem med 
effektiva system för att 
underlätta vardagen.”

samlar in geodata. De registrerar vad de ser, 
till exempel trafikläget, vägar, hastigheter. Nu 
kan vi mäta på många sätt, vem som helst kan 
samla data och dela med sig. 

– Vi behöver lantmätare som kan jobba med 
den nya tekniken. Det behövs nya system och 
människor som förstår, på djupet. 

Därför är han glad att Högskolan i Gävle 
satsar på en civilingenjörsutbildning i lantmäte-
riteknik.

– Det är dessutom helt rätt plats för en sådan 

utbildning, med Lantmäteriets huvudkontor som 
en stor och viktig intressent i närområdet.

Men han berättar att det finns många olika 
yrkesplatser för en utbildad lantmätare. Man 
kan få arbeta både högt och lågt. 

– Fast oavsett var man jobbar så handlar det 
alltid om det geografiska läget. Vad är det för 
data vi har och hur kan vi använda det? Vi be-
höver duktiga människor som verkligen förstår 
vad en koordinat är! ●

FRÅN ”KARTA 
PÅ DATA” TILL 
CROWDSOURCING

Peo Krook

FÖRETAGSRÖST
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TIDIGARE STUDERANDE

Hallå där!
Vad gör du på jobbet idag?
– Som en del av traineepro-
grammet är jag just nu i  
Barrow-in-Furness, i nordvästra 
England. Jag ska stanna i sex 
veckor för att undersöka hur 
Vattenfall kan spara pengar 
genom att effektivisera under-
hållet på den havsbaserade 
vindkraften.
 
Vad har du gjort annars? 
– Jag jobbar som Analysledare 
inom underhåll och utveckling 
på Forsmark. Till exempel om 
något händer på verket måste 
det analyseras, och då är mitt 
uppdrag att samla expertis 
från olika berörda avdelningar 
för att tillsammans utreda det.

Du har gjort Co-op  
hos oss, hur var det? 
– Det var väldigt bra. Man 
mognade mycket, direkt efter 
första perioden. Alla blev mer 
aktiva i klassrummet. Föreläs-
ningarna innehöll mer och mer 
diskussion. Det är även ett 

ypperligt tillfälle att skapa sig 
ett kontaktnät. Man får testa 
vad man tycker är roligt och 
mindre roligt att jobba med. 
Och man tjänar faktiskt pengar 
samtidigt, vilket är ett stort 
plus. Jag gjorde min Co-op 
på Vattenfall R&D i Älvkarleby 
och Norconsult AB. Här träf-
fade jag mängder av duktigt 
folk som jag fortfarande har 
kontakt med. 

Vad var det viktigaste du 
lärde dig? 
– Hur jag fungerar som per-
son, det vill säga vilken roll 
som passar mig bäst på  
jobbet. Det är väldigt bra att 
få den insikten tidigt, så man 
letar efter rätt jobb.
 
Har du haft nytta av det  
nu när du jobbar?  
– Absolut! Jag lärde mig  
exempelvis att jag är mer för 
de övergripande jobben. Att få 
lyfta blicken lite och se det ur 
ett större perspektiv. 
 

Hjälpte det dig när du  
sökte jobb? 
– Ja, verkligen. Efter Co-op 
studier är man väldigt attraktiv 
på arbetsmarknaden, efter-
som man har 40 veckors erfa-
renhet av arbetslivet. Man kan 
faktiskt säga att Co-op såg 
till att jag fick den tjänst jag 
har idag. En representant från 
Forsmark kom och kollade 
på de slutliga Co-op-presen-
tationerna och pratade med 
mig efter min redovisning. Han 
tyckte att jag skulle söka job-
bet. Det är där jag jobbar idag!
 
Händer något spännande 
framöver? 
– Inom traineeprogrammet 
ska vi efter våra arbets- 
rotationer till Hamburg i tre 
dagar på platsbesök hos  
Vattenfalls tyska kärnkraft. 
Och en massa annat roligt. 
På Forsmark fortsätter arbetet 
med att försöka implementera 
VR-tekniken, samt samordna 
utredningar! ●

Raka vägen 
från Co-op  
och ut i världen

Hampus Myhr läste till energi- 
systemingenjör och smygstartade 
sitt arbetsliv genom Co-op. Direkt 
efter sin examen fick han arbete på 
Forsmark. Nu deltar han i Vatten-
falls traineeprogram inom kärn- 
kraften och arbetar under en  
period med vindkraft i England.

Hur har du det på jobbet idag?
– Jag trivs jättebra, det är lite mycket att göra 
just nu men det är nästan då det är som  
roligast. Idag har jag programmerat några nya 
funktioner till en av våra robotar. 

Du har gått Co-op hos oss, hur var det? 
– Det var toppen! Jag trivdes verkligen med 
upplägget att varva praktik med studier. Det 
var skönt att få byta miljö och jobba lite efter en 
intensiv pluggperiod, och när jag kom tillbaka till 
skolan igen var motivationen på topp. Jag fick 
programmera mycket och tänka ut egna lösning-
ar, vilket var väldigt givande och utvecklande. 
Och inte minst en självförtroendeboost!

Hjälpte det dig när du sökte ditt jobb?
– Jag fick jobb där jag hade min praktik, så det 
har absolut hjälpt. Jag fick även andra jobb-
erbjudanden. Det var en stor fördel att jag hade 
lite arbetserfarenhet redan när jag tog examen. 
Jag har samma typ av uppgifter nu i jobbet, som 
jag hade under praktiken. 

Nåt spännande som händer på jobbet  
framöver?
– Jag ska så småningom börja med att upp- 
gradera ett HMI (operatörsbilder), det ska bli 
väldigt kul eftersom jag hade HMI i fokus i mitt  
examensarbete också. ●

När Matilda Persson blev färdig- 
utbildad automationsingenjör fick  
hon flera jobberbjudanden. Hon valde 
att fortsätta på BillerudKorsnäs i 
Gävle, där hon gjort sin praktik under 
Co-op-perioden. 

Co-op  
gav en boost

-TRÄFFA VÅRA  
GRYMMA 
STUDENTER

INSPIRATION OCH VÄGLEDNING FRÅN HÖGSKOLAN I GÄVLE  |  2120  |  INSPIRATION OCH VÄGLEDNING FRÅN HÖGSKOLAN I GÄVLE



EGENTLIGEN VISSTE HENNING redan i 
gymnasiet, att han skulle läsa ekonomi. 
Men han behövde en skön paus, gjorde 
lumpen och blev kvar några år som yr-
kesmilitär. 

När han sedan fick lust att studera 
fanns det inte så många skolor att välja 
mellan, eftersom han ville börja mitt i 
vintern. Han hade då mellanlandat hos 
sina föräldrar i Härnösand.

– Jag hade en kompis som pluggade, 
som tyckte att ekonomernas studentliv 
var riktigt bra här i Gävle. Därför sökte jag 
mig hit. 

Han upptäckte en stor fördel med att 
börja i januari, han fick direkt en student-
lägenhet alldeles intill Högskolan. 

– Jag är verkligen glad att jag bor på 
campus. Det är stor skillnad jämfört med 
att bo i stan. Skolan blir ett centrum och 
vi som bor här har en stark samhörighet. 
Man har sin lilla värld. 

Han skrattar och säger att om man 
går ner på stan, då går man långt bort 
… trots att det bara tar 15 minuter. Eko-
nomerna har ett eget klubbhus, med 
fastighetsmäklarna och de som pluggar 
rättsvetenskap. Så det mesta han behö-
ver finns på campusområdet. 

I början av ekonomprogrammet får man 
läsa många kortare kurser, inom olika 
områden. 

– Då blev det solklart vad jag ville 

fördjupa mig i. Redovisning. Jag job-
bar gärna på en revisionsbyrå när jag är 
färdig. 

Han minns vad den första läraren sa. 
Att ni studerar på 100 %, glöm inte det. 
Och nu när Henning är på c-nivå så 
märks det verkligen. 

– Jag ser det som ett jobb. Mellan 9-16 
är jag och min uppsatskompis i bibblan. 
Vi har en stående bokning.

Vissa tänker att de hinner med allt, som 
att fortsätta jobba mycket och leva som 
vanligt, och tro att man ändå hinner med 
en utbildning. Men då ger man den inte 
en ärlig chans. Han tror att det är avgö-
rande. 

– Gå in för utbildningen och prioritera 
den. Gör det inte halvdant, det märks om 
man pluggar till tentan två dagar innan. 

Han berättar att i början var det en 
utmaning att planera sina veckor. Hur 
skulle man veta hur mycket tid det tar att 
plugga? 

– Det var mycket festligheter och det 
tog ett tag att hitta rätt balans. 

Och det verkar som om Hennings 
taktik har fungerat riktigt bra. Han och 
två vänner har lyckats ta sig till Nordiska 
Mästerskapet i ekonomi. De ställde upp i 
skolans uttagning som en rolig grej, och 
lyckades ta sig till SM. Där blev de ett av 
fyra lag som gick vidare till NM. ●

Campus är en egen  
liten värld

Henning Kihlberg
Ekonomprogrammet, 180 hp

Det gäller att hitta balansen mellan fest och studier. För 
Henning Kihlberg betyder det att inte göra något halvdant. 
Att studera är ett jobb. Men det är också viktigt att bo på 
campus, att leva studentlivet fullt ut.

STUDENTPORTRÄTT

”Jag ser det som 
ett jobb. Mellan 
9–16 är jag och min 
uppsatskompis i 
bibblan. Vi har en 
stående bokning.”
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DET VAR TIO ÅR SEDAN Linda läste en 
distanskurs i kriminologi, och blev intres-
serad av brottslighetens historia och 
forskning.

 – Om två människor har samma bak-
grund och förutsättningar, hur kommer 
det sig att vi ändå kan bli så olika? Vissa 
skaffar villa, barn och Svenssonliv. Andra 
blir grovt kriminella. Vad är det som gör 
att vi hamnar olika? Sånt gör mig nyfiken.

Under distanskursen visste hon inte att 
man kunde arbeta med dessa frågor, att 
det fanns en yrkestitel. Några år senare 
läste hon om kandidatprogrammet i 
utredningskriminologi som skulle starta i 
Gävle –då blev det ett lätt val. Men ansö-
kan fick vänta, eftersom hon var gravid 
och ville inte påbörja en högskoleutbild-
ning under spädbarnstiden. Nu har det 
gått några år. Hon går femte terminen 
på programmet och ska snart ut på sina 
fältstudier hos polisen i Gävle.

– Vi är fyra studenter som har fått i 
uppdrag att utvärdera brottsförebyg-
gande insatser med hjälp av forskning. 
Det kan till exempel handla om kameraö-
vervakning eller hur unga rekryteras in i 
kriminalitet. Känns jättespännande! 

Hon berättar att utbildningen är bred, 
men ändå nischad. Alla kurser har varit 
viktiga och hjälper henne att förstå hur 
forskningen fungerar och även hur politi-
ken påverkas av ämnet. 

– Under utbildningen har jag blivit 
lockad att fortsätta med forskning, att 
fördjupa mig i något eget. Men först vill 
jag ut i arbetslivet. 

Lindas dröm är fortfarande att jobba 
inom polisen. Hon ser att det börjar hän-
da saker där, 
att det öppnar 
sig för fler tjäns-
ter som passar 
henne. 

– Det känns 
som om det är 
på g. Om man 
slår ihop det 
polisen gör och 
det kriminolo-
gerna forskar 
om, då har 
vi mycket att 
vinna. Det finns 
en mängd forskning om vad som funkar 
och inte när det kommer till att förebygga 
brott.

Hon hade jobbat i 15 år innan hon bör-
jade studera. Det var en rejäl omställning, 
att byta heltidsjobb till heltidsstudier. Att 
ställa om hjärnan. Dessutom var utbild-
ningen på distans.

– Men jag var disciplinerad och hittade 
snabbt mina metoder. Alla utmaningar 
som känns övermäktiga försvinner sakta 
men säkert, bara man börjar. ●

Nyfiken på människoöden

Linda Juntunen Lindberg
Kandidatprogram i utredningskriminologi, 180 hp

Ända sedan Linda Juntunen Lindberg var barn 
har hon drömt om att bli polis. Men numera 
handlar det inte om att bära uniform och jaga 
tjuvar. Det är istället jakten på ett svar som driver 
henne: Varför begår människor brott?

STUDENTPORTRÄTT

”Det finns en 
mängd forskning 
om vad som 
funkar och inte 
när det kommer 
till att förebygga 
brott.”
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HON SÄGER ATT det var ironiskt. Som 
hon hade kämpat för att komma in på den 
där skolan. När Karolina surfade runt på 
nätet hittade hon av en slump en liknande 
utbildning på Högskolan i Gävle, miljö-
ingenjör.

– Jag ringde till han som ansvarade för 
programmet. Så trevlig! Jag kan fixa detta, 
sa han. Inga problem.

Två veckor senare tog hon tåget till Gäv-
le för att kolla läget. Idag går hon femte 
terminen på programmet, och är jättenöjd. 

– Högskolan i Gävle är väldigt duktiga 
på att se till studenternas behov. Jag kan 
tillgodoräkna mig allt jag läst innan. Efter-
som jag har mer matte än mitt program 
efterfrågar kommer jag dessutom få två 
examina. 

Hon berättar att Högskolans kursupplägg 
passar henne bättre. Förut kunde hon läsa 
sex kurser per termin, och det blev stress-
sigt med så många olika områden. Nu är 
det som mest fyra. 

– Det har gjort stor skillnad för mig. Inte 
för att det är slöare i Gävle, utan för att 
man hinner reflektera över det man lärt sig. 
Jag har gått från att förtvivlat stampa vat-
ten till att känna mig peppad och nyfiken.

Dessutom trivs hon i en mindre klass. 
Alla är väldigt olika och stämningen är fin.

– Jag känner mig välkommen i min 
klass. Vi hjälps åt och jag kan höra av mig 
till vem som helst.

Innan hon började plugga var hon teater-
lärare. 

– Ett fantastiskt jobb. Så roligt! Men det 
var alltid kvällsjobb och mycket timanställ-
ningar, och jag ville ha en stabil tillvaro. 
När jag hittade utbildningen kändes den 
som gjord för mig. Jag har alltid varit 
intresserad av miljö och gillar dessutom 
matematik.

När hon tagit examen vill hon inrikta sig 
på utredningar av förorenad mark. Men 
det finns även mycket annat. Som att 
konstruera och rita vattenledningsnät. 
Hon är öppen för förslag.

Det var enkelt att få en bostad i Gävle. 
Hon delar en trea med en annan student. 
Trots att lägenheten ligger centralt i stan är 
den billigare än korridorsrummet. Dessut-
om är den varm. Hon trivs i Gävle. Parken 
och ån, det är så vackert. Den avstres-
sande miljön är viktig för henne. 

– Kanske är det den jag uppskattar allra 
mest. Högskolan är verkligen anpassad 
efter antalet studenter. Jag har aldrig be-
hövt köa för att värma min matlåda eller 
sitta på de platser där jag vill plugga. 

Hon berättar att skolan är indelad i seg-
ment, vilket gör det lugnt och tyst. Det är 
genomtänkt. 

– Vill man ha det helt ljudlöst kan man 
gå till tysta avdelningen i bibblan.  
Sjukt bra!

Det finns två saker som hon gärna vill 
säga till blivande studenter. För hon vet 
vad hon pratar om. 

– Våga följa ditt hjärta. Och var aldrig 
rädd för att ändra dig. ●

Karolina Nilsson studerade på landets mest prestigefyllda 
universitet. Hon gick sin drömutbildning. Men vad 
hjälpte det när hon kände sig ensam, stressad och 
korridorsrummet hade en maxtemperatur på 16 grader?

När allting känns fel

Karolina Nilsson
Miljöingenjör, 180 hp

STUDENTPORTRÄTT

”Högskolan i 
Gävle är väldigt 
duktiga på att se 
till studenternas 
behov.”
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DET ÄR INGEN SLUMP att Caspian går 
Grundlärarprogrammet -inriktning mot 
arbete i fritidshem. Han har alltid tänkt 
att han vill jobba med människor och 
fungerar väldigt bra med barn. Innan han 
började på Högskolan i Gävle arbetade 
han som pedagog. Han har provat på en 
utbildning som ämneslärare och jobbat i 
allt från förskoleklass till nian. 

– Jag ville känna mig för, hur gamla 
elever jag trivs bäst att jobba med. 

I skolan är klasserna ofta uppdelade 
efter ålder. Som klasslärare får man som 
längst arbeta med varje barn i tre år. Det 
är en av anledningarna till att han istället 
valde fritids.

– Här kan jag följa eleverna på hela 
resan. Jag kan jobba med barnen från 
att de är 7 år, till de blir 12. Det är spän-
nande att se en utveckling. Dessutom får 
jag varje dag möta barn i olika åldrar.

Nu är han ute på praktik. Han säger att 
han får en annan kontakt med eleverna, 
jämfört med när han var klasslärare. 

– Vi kan umgås och lära känna varandra 
på ett annat sätt. Det handlar om det 
informella lärandet, som sker genom lek 
och aktiviteter. Det passar mig väldigt bra.

Han berättar att det är viktigt att vara 
både lyhörd och pedagogisk när man 
arbetar på fritidshem. Om man dessutom 
gillar variation i vardagen är det ett perfekt 
jobb. För honom betyder det mycket att 
dagarna inte blir enformiga. Även utbild-
ningen är väldigt varierande.

– I studierna lär vi oss mycket om det 
mesta. Det är väldigt roligt och givande. 
Jag kan se saker ur olika synvinklar, det 
här har verkligen förändrat mitt sätt att 
tänka. 

Han märker att han har nytta av det som 
han läser på utbildningen.

– Det här är den sista praktikperioden 
innan examen. Jag får göra pedagogisk 
planering och jobba med hur den ska 
utvecklas med 
tiden. Tack vare 
mina studier har 
jag blivit bättre på 
att utvärdera och 
planera pedago-
giken.

En annan positiv 
del av studierna är 
att han redan nu 
är eftertraktad av 
arbetsgivarna. 

– Jag har fått 
flera erbjudanden, men vill påbörja exa-
mensarbetet innan jag funderar över var 
jag vill arbeta i framtiden. De olika fritids-
hemmen skiljer sig åt en hel del i arbets-
sätt, planering, struktur, utomhusaktivite-
ter och liknande.

Men en sak vet han. Han vill stanna i 
Gävle. Den här staden var faktiskt ännu 
bättre än han trodde från början.

– Det är en härlig stad med nära till 
mycket. Den är alldeles perfekt lagom. ●

Caspian Wyn-Jones bodde i Stockholm men ville studera 
i en mindre stad. Han längtade efter att ha cykelavstånd 
till allt och komma nära naturen. Därför valde han Gävle.

Caspian Wyn-Jones
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

STUDENTPORTRÄTT

Jag vill följa mina  
elever på hela resan

”Tack vare mina 
studier har jag 
blivit bättre på 
att utvärdera 
och planera 
pedagogiken.”
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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 någon-
stans att bo senast inom två veckor efter ter-
minsstart 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 Hög-
skolan i Gävle och inte vara mantalsskriven i 
Gävle kommun. ●

www.hig.se/studentbostad

CAMPUS ELLER DISTANS?

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 stu-
dier 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 16 000 studenter läser nästan hälften 
på distans. Många väljer distansstudier 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 distansutbild-
ning. 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 hel-
tid. Kursutbudet hittar du på: www.hig.se/
utbildning/kurser 

Mer information om utbildningsformer, 
lärcentra och teknikstöd fnns på:  
www.hig.se/biblioteket 

HÄR HAR DU  
BOSTADSGARANTI

Vi har 
studentbostäder på 
flera platser i Gävle. 
Vissa ligger bara 
ett stenkast från 

Högskolan.
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NÄRA TILL MYCKET
Gävle är både en stor och liten stad i 
ett. Här hittar man blandningen av stor-
stadens 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 90 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 ån 
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, motions-
spår 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

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  
– Gävles nybyggda fotbollsarena 
där Gefle IF spelar hemmamatcher.

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

TRÄNING: 

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

KULTUR: 

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

 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  
– shoppingens mecka i  
stadskärnan.

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

Myrorna  
– second hand för den som vill 
fynda. 

Valbo Köpcentrum  
- handelscentrum med merparten  
av de rikstäckande butikskedjorna. 

STUDENT-  
FAVORITER 
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K AFÉER: 

Prego, Högskolan
 – trevligt och spanvänligt. 

Coffee Shop Java  
– Mackor, sallader och brunch  
på helgerna. 

Waynes Coffee  
– ett måste, finns på flera  
ställen i stan.

Espresso house  
– både i stan och i Valbo  
Köpcentrum.

Elsas Café 
 – En pärla mitt emot Boulognern.

UTELIV: 

Interpool  
– studenternas absoluta favoritställe 
med studentpriser. Öppet till kl 02 
sju dagar i veckan. Mat, sportbar, 
bowling och biljard. 

Echo Gävle  
– garanterat mycket folk och ös. 

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.

RESTAURANGER:

Foodcourten i Gallerian Nian
– har något för alla.
 
Sushi Kultur  
– fortfarande stans bästa Sushi! 

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

 

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. 

Gävle Strand 
 – stadens nyaste stadsdel med  
Skybar, Restaurang Fullriggaren, 
Strand och Bryggan som ligger i ån.

Erlandssons 
 – både restaurang och uteservering 
på Rådhustorget under sommaren.
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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 evenemang kan vi tillsammans med dig 
göra studietiden till ett minne för livet. 

HÖGSKOLAN I GÄVLE

STUDENTKÅREN HAR FLERA uppgifter, enkelt 
uttryckt bevakar vi dina intressen kring studi-
erna och ditt liv som student. Det gäller kvalite-
ten 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 all-
tid 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 studentrepre-
sentant eller ställa upp i kårvalet för att bli vald 
till en förtroendepost inom Gefle Studentkår.

I kårhuset på campus arbetar fem eldsjälar 
heltid för att du ska få en så bra studietid 
som möjligt. Vi har alla olika ansvarsområden 
men vår huvudsakliga uppgift är utbildnings-
bevakning. Hos oss på kåren finns också 
studentombudet som 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 
evenemang. Bland annat anordnar vi frukostar, 
swedish fika, lan, after school och ungefär en 
gång i månaden har Club kåren öppet. Utöver 
det anordnar vi efter väder utomhusaktiviteter 
av olika slag. 

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 ●

VÄLKOMMEN TILL  
GEFLE STUDENTKÅR!

www.geflestudentkar.se
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MER ÄN 

Vi tar en sväng till högskolans hjärta –det stora, rundade 
biblioteket. Fullt av studenter men ändå lugnt. Samtidigt berättar 
bibliotekarien Tanja Donner om vikten av att inte hålla tyst.

I MITTEN AV CAMPUSOMRÅDET hittar du vårt 
bibliotek. Tanja har jobbat här i tolv år och vet 
att studenterna kan ha nytta av biblioteket på 
många sätt. 

– Till exempel hittar du all obligatorisk kurs-
litteratur hos oss. Men det finns bara några 
exemplar av varje bok och det är ofta kö i sam-
band med stora kurser. Fast det kan vara bra 
att känna till att vi även har ett referensexem-
plar, som inte går att låna hem. Den som kom-
mer i god tid på morgonen kan ta boken och 
sitta här och läsa.

Förutom böcker finns även e-böcker och digi-
tala databaser. Ibland kan det vara lite klurigt 
att hitta rätt sökord, men Tanja och hennes 
kollegor hjälper gärna till. 

– Biblioteket är mycket mer än böcker och 
information. Det är många studenter som sitter 
här och pluggar, ibland hela dagarna. 

Tanja visar mig runt. Det finns platser både för 
den som vill sitta helt ostört, i den tysta salen, 
och den som hellre har lite ljud omkring sig. 
Grupprummen är populära för de som arbetar 
tillsammans med andra. Vissa går att boka i 
förväg. Här finns även datorer att låna, du log-
gar in med ditt användarkonto. 

– Det roligaste med jobbet är att träffa stu-
denterna. Jag undervisar även i hur man söker i 
våra databaser. Ibland sitter jag i arbetsrummet 
och katalogiserar böcker i datorn. Det är ett 
väldigt varierat jobb. 

Det är tyst och behagligt i biblioteket, så som 
det ska vara. Jag undrar om jobbet som biblio-
tekarie alltid är lugnt.

– Det kan faktiskt vara stressigt här också. 
Men vi vet alltid om det innan, till exempel när 
terminen just har börjat och många skaffar 
lånekort. Jag har även mycket undervisning där 
i början.

BARA BÖCKER

HÖGSKOLAN I GÄVLE

Tanja har alltid tyckt om att läsa. Från början 
hade hon absolut inte tänkt bli bibliotekarie, 
som sin mamma. Men det blev ändå så. 

På biblioteket finns även Skrivarverkstaden. 
Den kan studenter och forskare på Högskolan 
kontakta för att få hjälp med texter och att pla-
nera sitt skrivande.

– Som student skriver man mycket. Därför är 
det viktigt att kunna formulera sig ordentligt i 
PM och uppsatser. Det är inte samma sak som 
att till exempel skriva inlägg på Instagram.

Många av studenterna har problem att läsa 
vanliga, tryckta böcker. Till exempel de som 
har dyslexi. 

– Studenten har i så fall rätt att få kurslittera-
turen inläst. Den får ett konto för talböcker och 
kan själv ladda ner vad den behöver.

Hennes tips till en nybliven student är att läsa 
mycket. Inte bara kurslitteratur utan även roma-
ner. I skriven text använder vi många fler ord än 
när vi pratar. Men hennes andra tips är faktiskt 
att prata mer.

– Samarbeta med kursare och diskutera 
saker. När jag hjälper en student att söka efter 
artiklar till sin uppsats brukar jag ofta fråga vad 
uppsatsen handlar om. Det är viktigt för en 
student att formulera sina tankar högt, då blir 
det tydligare. ●

FAKTA OM BIBLIOTEKET
> 88 000 böcker

> 160 000 e-böcker

> 11 000 e-tidskrifter

> 500 läsplatser

> 30 grupprum för studenter

> Moderna mötesrum med ny teknik

> Öppna föreläsningar och seminarier

> Mil jövänligt hus

BIBLIOTEKET:
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SÄRSKILT PEDAGOGISKT STÖD
Det ska vara möjligt för alla att studera på Hög-
skolan och därför erbjuds pedagogiskt stöd för 
studenter med funktionsnedsättningar. 

Om du är i behov av pedagogiskt stöd ska du 
ansöka via www.nais.uhr.se. Ett intyg skall bifo-
gas 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 exami-
nator 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

För oss är det viktigt att du som student trivs på Högskolan i Gävle 
och att ditt val av utbildning känns rätt. Ibland kanske du behöver 
hjälp att klara studierna och livet som student. Här finns information 
om det stöd du kan få under din studietid hos oss.

HÖGSKOLAN I GÄVLE

JULIA FORSBERG LÄSER det tredje året på  
Ekonomprogrammet och hon har tidigare suttit 
med i styrelsen i studentföreningen Gavlecon  
där hon fick mersmak för att engagera sig inom  
Högskolan.

– De flesta studenter visar en enorm uppskatt-
ning för vårt arbete och att känna sig behövd 
och uppskattad ger mig energi. Det sociala sam-
manhanget är också lärorikt och bidrar till att jag 
tränar upp min naturliga sociala förmåga. Detta 
uppdrag ger mig dessutom en extra merit på cv:t 
vilket också är en bonus!

SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR FRÅGOR
I rollen som studentguide ingår det att vara till-
gänglig för frågor måndag–fredag för de nya stu-
denterna från datumet då antagningsbeskedet 
kommer och sedan en bit in på terminen. Nya 
studenter kan till exempel mejla, smsa eller ringa 
mig om de har funderingar över något.

– Det är många frågor om bostäder, kurslit-
teratur och utbildningars upplägg. För mig är det 
viktigaste att alltid bemöta de nya studenterna 
med en god ton och visa att jag uppskattar att 
de ställer frågor till mig. Jag vet själv hur förvir-

rande allt var i början och det går inte att veta 
allting från början!

VILL HJÄLPA TILL MED STORT SOM SMÅTT
Henrik Lunderbye-Färnefors studerar vid industri-
designprogrammet och är inne på sitt andra år.

– Jag ville bli studentguide eftersom jag älskar 
att hjälpa folk och att träffa människor. För mig är 
den viktigaste uppgiften att finnas där. Oavsett 
om det är någon som behöver hjälp med en  
skrivare eller om man behöver prata om större 
saker. Då ska jag finnas där, lyssna och göra  
mitt bästa för att kunna hjälpa till.

VARFÖR BEHÖVS STUDENTGUIDER?
– Det är ett viktigt uppdrag och alla behöver inte 
hjälp av en studentguide, men när det väl dyker 
upp något som en studentguide kan hjälpa till 
med så är man otroligt tacksam att de finns. Det 
är väldigt fint att vi studenter kan hjälpa varandra. 
Jag tycker att det är fantastiskt att Högskolan i 
Gävle har sett det behovet och lägger stora  
resurser på att det ska finnas studentguider.  
Jag gillar att jag får vara en del i att skapa en 
trivsam och levande högskola! ●

Som ny student på en högskola kan det vara som att 
komma till en helt ny värld med akademiskt språk, 
tentor, kurslitteratur och föreläsningar. Julia Forsberg och 
Henrik Lunderbye-Färnefors är två av Högskolan i Gävles 
studentguider som vägleder de nya studenterna.

STUDENTHÄLSA
Erbjuder hjälp och stöd om du känner obalans i 
vardagen och det påverkar din hälsa och studie-
förmåga. Vi arbetar med förebyggande livsstils-
frågor och erbjuder samtalsstöd och rådgivning.

STUDIEVÄGLEDNING
Högskolans studievägledare finns till för både 
framtida och nuvarande studenter. De erbjuder 
allmän information och vägledning kring ditt val 
av utbildning.

SAMORDNARE FÖR LIKA VILLKOR
Alla människors lika värde utgör en självklar 
utgångspunkt och Högskolan tar aktiv ställning 
för likabehandling och arbetar systematiskt mot 
diskriminering och trakasserier. Högskolan i 
Gävle har nolltolerans mot diskriminering, tra-
kasserier, sexuella trakasserier och kränkande 
särbehandling. Samordnaren för lika villkor arbe-
tar för jämställdhet, mångfald, jämlikhet, tillgäng-
lighet och lika villkor.

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

SÅ LYCKAS DU MED STUDIERNA
Ett informationspass om studieplanering och 
motivation där du får konkreta tips kring dina 
studier och vad du ska tänka på.

HUR SKA JAG HINNA MED ALLT?
Ett informationspass om stress ur ett student-
perspektiv. Bli uppmärksam på vad som stres-
sar dig och hur du kan undvika onödig stress 
under din studietid.

TALA INFÖR GRUPP 
Hör du till dem som gör allt du kan för att slippa 
tala inför grupp eller redovisa arbeten inför klas-
sen? Kursen ”Våga tala” vänder sig till dig som 
har svår talängslan och vill ha hjälp att hantera 
din oro och ängslan att tala inför en grupp.

STÖD UNDER 
STUDIETIDEN

Mer information om  
stöd under studietiden 

finns på vår sida 
www.hig.se/ 
studiestöd

STUDENTGUIDERNA 
VISAR VÄGEN DEN 
FÖRSTA TIDEN

Läs mer
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TOKYO, JAPANAMSTERDAM, HOLLAND

BARCELONA, SPANIEN

MONTANA, USASEOUL, SYDKOREA

INTERNATIONELLA STUDIER

Välj bland ett 40-tal länder du kan åka till  
på utlandsstudier eller utlandspraktik.

Ge oss chansen att ta dig på ett äventyr 
genom utlandsstudier eller praktik utomlands! 
Vid flera av våra program har du möjlighet 
att söka utlandsstudier 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+. 
Du ansvar själv för att hitta en praktikplats 
som är relevant till din utbildning.

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

VI ERBJUDER:

 »  Avgiftsfria studier utomlands 
 »  Utlandsstudier sponsrade av stipendier 

Erasmus ca 3  000 kr/månad  
Linnaeus-Palme 26 800 kr/termin

 » Minor Field Studies 27 000 kr
 » Studierna är CSN-berättigade
 »  Dina utlandsstudier tillgodoräknas i din 

utbildning
 »  Praktik sponsrade av stipendier 

Erasmus+ praktik ca 5000-6000 kr/månad

Vi erbjuder dig 
världens möjligheter

*  undantag kan förekomma. 
**  går ej att söka varje år, håll koll på vår webbsida  
 om vad som gäller.

Utveckla dina språkkunskaper, 
få internationell erfarenhet, 

upplev främmande miljöer och 
skaffa vänner för livet!
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ATT ÅKA PÅ UTBYTE var ett perfekt sätt för 
mig att kunna fokusera på min framtid sam-
tidigt som jag fick uppleva en ny kultur och 
testa nya saker, säger Hanna Sundman som 
spenderat höstterminen 2018 i Montana, USA.
Innan Hanna började på Högskolan jobbade 
hon och bodde i olika länder men reslusten 
hade inte lagt sig helt när hon började plugga. 

 – Det bästa med utbytet har varit att träffa 
nya människor och lära mig nya saker,  
gällande både kulturen och utbildningen.
 – Jag valde att plugga kommunikation med 
inriktning professionellt skrivande på Högsko-
lan i Gävle för att det är det enda programmet 

Hanna Sundman
Kommunikationsprogrammet  
- inriktning professionellt skrivande

Har varit på utbyte i: Rocky Mountain 
College i Billings, Montana, USA

Det här gör jag när jag inte pluggar: 
Hänger med kompisar, kollar tv-serier, 
skriver poesi, spelar och lyssnar på 
musik.

i Sverige där man kan studera flera sorters 
skrivande och ha en till stor del praktisk utbild-
ning men ändå få en vetenskaplig examen. 
I framtiden vill hon jobba som låtskrivare.

 – Men jag vill inte begränsa mina jobbmöjlig-
heter till en specifik bransch eller yrke. Därför 
valde jag en utbildning med breda möjligheter 
och som samtidigt kunde hjälpa mig med låt-
skrivandet, vilket är precis vad den här utbild-
ningen ger mig. Skrivinriktningen har gjort mig 
till en bättre lyriker. Kommunikationsexamen 
och det breda skrivprogrammet gör att jag 
även har möjlighet att välja andra karriärvägar. 
Att ansöka om utbytet tyckte Hanna var lite 
krångligt - med information som behövde kol-
las upp och papper som behövde fyllas i. 

INTERNATIONELLA STUDIER

När reslusten inte lagt sig
– Men både Högskolan i Gävle och högsko-
lan i USA var hjälpsamma och gjorde det 
mycket lättare. Högskolan i USA var även 
hjälpsamma med integrationen, vilket gjorde 
det lätt att komma in i skolarbetet, sociala 
kretsar och kulturen när jag väl var på plats. 
Jag tycker definitivt att utbytet var värt job-
bet för att ta sig dit. Jag rekommenderar alla 
som funderar på ett utbyte att kolla upp mer 
om det och åka iväg! ●

”Lite 
krångligt  
– men 
definitivt  
värt det!”
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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  
utbildningsprogram på grund-
nivå som sträcker sig mellan tre 
och 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 
50-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

Besök www.hig.se,  
där kan du söka bland alla 
våra program och kurser. 
Informationen upp dateras 

kontinuerligt med de  
senaste uppgifterna.

LÄRARE   66 

• Lärarprogrammen 

  – Förskollärarprogrammet 210 hp 

  – Grundlärarprogrammet 180 – 240 hp 

  – Ämneslärarprogrammet 300 hp 

  – Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp

TEKNIK OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 72

• Industriell ekonomi  

  – Industrial Management and Logistics 180 hp 

• IT-systemutveckling 

  – mot geografiska informationssystem 180 hp

• Lantmätarprogrammet  

  – ekonomisk/juridisk inriktning 180 hp  

  – teknisk inriktning 180 hp 

• Miljöstrateg 180 hp

• Samhällsplanerarprogrammet 180 hp

VÅRD OCH SOCIALT ARBETE 77

•  Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning 

internationellt socialt arbete 180 hp

• Kandidatprogram i utredningskriminologi 180 hp

• Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

• Socionomprogrammet 210 hp

AVANCERAD NIVÅ 81 

FÖRUTBILDNING 48 

• Bastermin 21 veckor

•  Tekniskt basår 40 veckor

CIVILINGENJÖR 49

•  Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp

DESIGN  50

•  Industridesign 180 hp

EKONOMI    51 

•  Ekonomprogrammet 180 hp 

•  Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp

•  Rättsvetenskapligt program med inriktning mot 

skatterätt och fastighetsrätt 180 hp

HÄLSA OCH ARBETSLIV 54 

•  Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180 hp

•  Idrottsvetenskapliga programmet  

  inriktning hälsofrämjande livsstil 180 hp

•  Personal- och arbetslivsprogrammet 180 hp 

HÖGSKOLEINGENJÖR 57  

• 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 MEDIA 63 

 •  Kommunikationsprogrammet  

  – inriktning kommunikatör 180 hp  

  – inriktning professionellt skrivande 180 hp

•  Människa-kultur-religionsprogrammet 180 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 (21 veckor)
Vill du utbilda dig till ingenjör men saknar gymnasiebehörighet?  
På Basterminen läser du gymnasiekurser i matematik, fysik och kemi.  
Dessutom får du erfarenhet av hur man studerar på en högskola.

PROGRAMINFORMATION

EXAMEN: Ingen examen. 

PROGRAMSTART: Vårterminen 2021. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik B, Fysik A.  
Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Fysik 1a / 1b1+1b2.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus: Anmälningskod vt 2021: HIG-29908

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

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

Tekniskt basår (40 veckor)
Vill du utbilda dig till ingenjör men saknar gymnasiebehörighet?  
På Tekniskt basår läser du gymnasiekurser i matematik, fysik och kemi.  
Dessutom får du erfarenhet av hur man studerar på en högskola.

PROGRAMINFORMATION

EXAMEN: Ingen examen.  
PROGRAMSTART: Höstterminen 2020.  
BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik B.
Eller: Matematik 2a / 2b / 2c.
ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se
Hudiksvall, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19116
Ljusdal, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19114
Sandviken, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19117
Bollnäs, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19119
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19118

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

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

 

FÖRUTBILDNING 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, ÅF, 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 2020. 

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

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19908

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@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
Vill du utveckla nya produkter, tjänster och miljöer? Som industridesigner sätter du användaren i 
fokus och är med under hela processen, från idé till färdig lösning. Vår lokala profil på programmet 
är hållbar utveckling och nya material, främst baserade på skogsråvara.

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 2020. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19210

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

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

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
Att arbeta som ekonom är omväxlande och självständigt. När du läser vårt ekonomprogram blir 
du väl förberedd inför arbetslivet. Du får kunskaper om hur företag etableras, utvecklas och för-
ändras. Undervisningen är flexibel och bygger på en kombination av projekt-och problembaserat 
lärande. Under det tredje och sista året väljer du inriktning: redovisning eller affärsutveckling.

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, mark-
nadsförare, projektledare, säljare, inköpare, redovisningsekonom, administrativ chef och egna 
företagare.

ARBETSGIVARE: Inom offentlig förvaltning och hos privata arbetsgivare som t.ex. banker, revisions-
byråer 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 2020 och vårterminen 2021

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B. 
Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Engelska 6.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se

Ortsoberoende, IT-distans: Anmälningskod ht 2020: HIG-19816. 

Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19815

Ortsoberoende, IT-distans: Anmälningskod vt 2021: HIG-29816

Gävle, Campus: Anmälningskod vt 2021: HIG-29815

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

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

EKONOMIDESIGN
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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. Fastighetsmäklarkom-
petensen 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: Branschen är konjunkturkänslig. Konkurrensen är hård på bra marknader 
och i storstadsregionerna, men det finns utrymme för nytillskott ute i landet och speciellt i vissa 
kommuner.

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 2020. 

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

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19021

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen, 026-64 89 46 eller 
studentcentrum@hig.se

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

EKONOMI

Rättsvetenskapligt program med inriktning mot  
skatterätt och fastighetsrätt, 180 hp
Vem är skyldig att betala skatt i Sverige? Vilka rättigheter och skyldigheter har du som hyresgäst 
eller hyresvärd? Om det låter som spännande frågor, då är detta utbildningen för dig. Program-
met är unikt i Sverige och ger dig kunskapen att reda ut begreppen. Skatterätt är något som 
berör oss alla och är grunden för ett hållbart samhälle. 

VANLIGA JOBB: Du kan arbeta med juridiska ärenden som har anknytning till skatterätt och fastig-
hetsrätt.

ARBETSGIVARE: Till exempel revisionsbyråer, Skatteverket, bostadsbolag, hyresgästföreningar, 
Lantmäteriet, kommuner eller regionförvaltning.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen.

PROGRAMSTART: Höstterminen 2020. 

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

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19817

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen, 026-64 89 46 eller 
studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Rättsvetenskapligt program  
med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt: www.hig.se/utbildning/program

EKONOMI
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Hälsa & arbetsliv 
– med det friska och hållbara i fokus
Tänk att få arbeta med det friska hos människor. Här är en arbetsdag fylld 
med personliga möten. Du får vägleda och coacha människor i att stärka 
deras hälsa och självkänsla.

Folkhälsostrateg för hållbar utveckling, 180 hp
Här är folkhälsan i fokus för att skapa ett hållbart samhälle. Du får kunskaper som verkligen 
behövs inför framtiden. Programmet bygger på en kombination av folkhälsovetenskap och biologi. 
Det handlar om hur vi uppnår hållbarhet ur både ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. 

ARBETSMARKNADEN: Inriktningen är relativt ny och efterfrågas allt mer hos arbetsgivare. Därför 
finns goda möjligheter för jobb. 

VANLIGA JOBB: Arbetar med strategiska folkhälsofrågor, både på befolknings- och gruppnivå. Du 
kan t ex. arbeta som rådgivare, samordnare eller strateg inom hälsofrämjande arbete och hållbar 
utveckling. 

ARBETSGIVARE: Kommun, landsting, stat, privat sektor samt inom ideella organisationer. Även 
forskning.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2020.  
BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik B.  
Eller: Matematik 2a / 2b / 2c.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19002

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Folkhälsostrateg för hållbar utveckling:  
www.hig.se/utbildning/program

HÄLSA & ARBETSLIV

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

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 2020. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19206

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

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

HÄLSA OCH ARBETSLIV
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Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp 
Tycker du om att arbeta med människor och vill ha en viktig roll på din framtida arbetsplats?  
PA-programmet är en samhällsvetenskaplig utbildning med psykologi som huvudområde. Här får 
du en bred kompetens om människan i arbetslivet samt ett yrke som personalvetare.

ARBETSMARKNADEN: Balans för såväl nyexaminerade som yrkeserfarna.

VANLIGA JOBB: Personalvetare, personalchef, personalutvecklare, personalansvarig,  
personalsekreterare, personalkonsulent, rekryterare, HR-chef, HR-ansvarig eller HR-konsult.

ARBETSGIVARE: Inom kommun, landsting och offentlig förvaltning. Även inom den privata sektorn, 
främst inom rekryterings- och bemanningsbranschen. 

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2020. 

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

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19806

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Personal- och arbetslivsprogrammet:  
www.hig.se/utbildning/program

HÄLSA OCH ARBETSLIV

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
Här är du med och skapar framtiden. Du arbetar med den senaste tekniken för att hitta nya 
lösningar till automatisering. Utbildningen ger dig kompetens inom el, styr och reglerteknik samt 
robotik. Du kan välja att läsa utbildningen som en traditionell högskoleingenjörsutbildning om tre 
år eller med Cooperative Education, Co-op, som omfattar fyra år. Co-op innebär att du 10 veckor 
varje år är anställd och jobbar på ett företag.

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 2020. 

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

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se.  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19200

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

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

HÖGSKOLEINGENJÖR
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Byggnadsingenjör, 180 hp
Som byggnadsingenjör har du en viktig roll genom hela byggprocessen. Det är du som tar hand 
om arkitektens idéer och ser till att byggnaden kan bli verklighet. Du finns med under hela  
byggnadens livstid - från utveckling av en idé, via konstruktion, byggande och förvaltning,  
till rivning. Ett kreativt yrke där du kan arbeta med många olika uppgifter.

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 2020. 

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

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19100

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

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

Dataingenjörsprogrammet, 180 hp
Att arbeta som dataingenjör handlar om mycket mer än ren programmering. Vårt samhälle och vår 
vardag fungerar allt oftare genom olika system och IT-lösningar. Det behövs kompetenta personer 
som kan planera, presentera, bygga och underhålla systemen som styr tekniken omkring oss. Om 
du läser programmet hos oss får du en bred kunskap, som många arbetsgivare letar efter.

ARBETSMARKNADEN: Enligt arbetsgivarnas bedömning råder det idag brist på yrkeserfarna  
högskoleingenjörer Bland nyexaminerade är det antingen balans eller relativt god tillgång.

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 2020 

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

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se.  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19104

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

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

HÖGSKOLEINGENJÖR

Elektroingenjörsprogrammet, 180 hp
Ingenjörer behövs överallt, för att möta framtidens teknikförändringar. Just inom det elektro-
tekniska området händer det enormt mycket. Här lär du dig att behärska tekniken som styr det 
trådlösa samhället. Arbete hittar du bland annat inom energisektorn, fordonsindustrin och  
telekommunikationsområdet. 

ARBETSMARKNADEN: Enligt arbetsgivarnas bedömning råder det idag brist på yrkeserfarna  
högskoleingenjörer. 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 2020 

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

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19105

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

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

Energisystemingenjör (Co-op), 180 hp
Vill du jobba med framtidens utmaningar inom energibranschen? Det handlar om att möta kraven 
på energieffektivisering, klimatmål och förnybar energi. Därför är den röda tråden i vårt program 
att skapa uthålliga energisystem. Utbildningen ger dig god kunskap för arbeten inom omvandling/
produktion, distribution och användning av energi på systemnivå.

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

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

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

HÖGSKOLEINGENJÖR
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PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Högskoleingenjörsexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2020 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19012

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

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

Industriell ekonomi - högskoleingenjör, 180hp
Vad gör en ingenjör med inriktning mot industriell ekonomi? De flesta ingenjörer har tekniska 
fokusområden men inom industriell ekonomi fokuserar du på management. Du har en helhetsbild 
av företags flöden och hur de kan effektiviseras. Fokus ligger mycket på logistik, kvalitetssäkring 
och verksamhetsutveckling och det är vanligt att ekonomiingenjörer jobbar med projektledning, 
produktionsutveckling och kvalitetsstyrning.

ARBETSMARKNADEN: Enligt arbetsgivarnas bedömning råder det idag brist på yrkeserfarna  
högskoleingenjörer. Bland nyexaminerade är det antingen balans eller relativt god tillgång.

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 2020 

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

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19106

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

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

HÖGSKOLEINGENJÖR

Lantmätarprogrammet,  
inriktning högskoleingenjör, 180 hp
Här får du spela en viktig roll i samhällsbyggnadsprocessen. Lantmätarprogrammet är en bred 
utbildning som passar dig som vill kombinera teknik, ekonomi och juridik. I inriktningen  
högskoleingenjör fördjupar du dig inom mätningsteknik och GIS (geografiska informationssystem). 

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 2020 

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

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19907

MER INFORMATION

Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

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

Maskiningenjör (Co-op), 180 hp
Vill du arbeta med att tillverka nya produkter? Här får du en helhetssyn på hela processen, från 
grundidé till färdig produkt. Du lär dig att utveckla, konstruera och producera med hjälp av  
modern teknologi. Till din hjälp har du CAD, CAM och FEM-program. Dessutom får du goda  
kunskaper inom beräkning, logistik och kvalitet. 

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

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

HÖGSKOLEINGENJÖR
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PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 
EXAMEN: Högskoleingenjörsexamen. 
PROGRAMSTART: Höstterminen 2020. 
BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D.  
Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.
ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19108

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen, 026-64 89 46  
eller studentcentrum@hig.se

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

Miljöingenjör (Co-op), 180 hp
Här är du med och bidrar till rent vatten, både i vattenkranen och i våra sjöar.  
Det är en utbildning för dig som är intresserad av miljö, vatten och teknik.  
I framtiden kan du arbeta med miljöanpassad teknik för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

ARBETSMARKNADEN: En god marknad för miljö och VA-utbildade ingenjörer, både i ett kort och 
långt perspektiv. 

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 2020. 

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

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se Gävle, Campus.  
Anmälningskod ht 2020: HIG-19122

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen, 026-64 89 46 eller 
studentcentrum@hig.se

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

Kultur & media  
– helhetsperspektiv  
och kommunikation
Vi lever i en omvälvande tid. Våra medievanor förändras genom digital  
teknologi och globalisering.  Nu finns nya kommunikationskanaler som 
skapar både möjligheter och problem. I våra utbildningar förbereder du 
dig för att arbeta i det nya medielandskapet. Här kan du utveckla ditt 
skrivande, hitta din roll som kommunikatör eller studera hur religionen 
påverkar människor och samhällen.

Kommunikationsprogrammet,  
inriktning kommunikatör, 180 hp
Vill du navigera i mediebruset? Då har du hittat rätt. Vi lever i en tid där digital teknologi och  
globalisering gör att våra medievanor förändras. Här får du en bred och allsidig utbildning.  
Du får både kunskap om våra medier och får möjlighet att arbeta konkret med att kommunicera i 
ord och bild.

ARBETSMARKNADEN: Utbildningen ger en generell kompetens till ett mycket brett arbetsfält.  
Både nu och i framtiden finns troligen ett överskott på kommunikatörer.  
Arbetsmarknaden är konjunkturkänslig.

VANLIGA JOBB: Informatör, kommunikatör, kommunikationsstrateg, medieanalytiker,  
PR-konsult, webbredaktör.

ARBETSGIVARE: Privata företag och organisationer, myndigheter, kommuner och landsting.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen.  
PROGRAMSTART: Höstterminen 2020.  

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19904

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Kommunikationsprogrammet  
– inriktning kommunikatör: www.hig.se/utbildning/program

HÖGSKOLEINGENJÖR KULTUR & MEDIA
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Kommunikationsprogrammet,  
inriktning professionellt skrivande, 180 hp
Älskar du att skriva? Här får du möjlighet att se vilken yrkesroll som passar dig. I programmet ingår 
kurser i journalistik, skönlitteratur, copywriting och vetenskapligt skrivande. Samtidigt får du kun-
skaper om medier och en examen i kommunikationsvetenskap. En unik utbildning som förbereder 
dig för arbete i det digitala medielandskapet.

ARBETSMARKNADEN: Ett brett arbetsfält. Genresäkra skribenter behövs inom både privat och  
offentlig sektor. Vägen till uppdragen går ofta via frilansverksamhet. Den som siktar på  
skönlitterärt skrivande kan kombinera detta med skribentuppdrag.

VANLIGA JOBB: Som skribent kan du jobba för många olika aktörer inom det publicistiska fältet, till 
exempel tidningar, reklam/PR-byråer, informationsavdelningar och bokförlag. Nya sorters uppdrag 
uppstår inom den växande del av det offentliga samtalet som pågår på internet.

ARBETSGIVARE: Tidningar, tidskrifter, reklam/PR-byråer, förlag, organisationer och informations-
avdelningar hos såväl privata som offentliga arbetsgivare. Ofta är eget företag den ekonomiska 
basen för en skribent, oavsett inriktning.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2020. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på  www.antagning.se  
Gävle, Campus. Anmälningskod ht 2020: HIG-19204

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Kommunikationsprogrammet  
– inriktning professionellt skrivande: www.hig.se/utbildning/program

KULTUR & MEDIA

Människa - kultur - religionsprogrammet, 180 hp
Är du intresserad av människor utifrån ett helhetsperspektiv? Det är förutsättningen för att vi ska 
kunna kommunicera och samverka på ett bra sätt i ett allt mer mångkulturellt samhälle.  
Vi behöver yrkespersoner som har en bred förståelse för våra olika religioner, kulturer och  
värderingar. 

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 2020. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, IT-distans: Anmälningskod ht 2020: HIG-19044

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

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

KULTUR & MEDIA
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Lärare – arbeta med barn  
och ungdomars lärande
Inget yrke är så viktigt för framtiden som läraryrket. Behovet av  
behöriga lärare är stort. Lärarutbildning är en akademisk professions- 
utbildning som leder till kunskap och kompetens bland annat inom  
områden som ämneskunskap, ledarskap och värdegrundsfrågor.

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

Förskollärarprogrammet, 210 hp
Vill du vara med redan från början? Som förskollärare har du den viktiga rollen att skapa förutsätt-
ningar för barns livslånga lärande. Du får barnen att känna sig trygga och samtidigt utmana och 
inspirera till utveckling. 

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 210 hp. 

EXAMEN: Förskollärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2020. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska A,  
Naturkunskap A och Samhällskunskap A.  
Eller: Naturkunskap 1 b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2020: HIG-19613 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19612

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

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

Grundlärarprogrammet med inriktning  
mot arbete i fritidshem, 180 hp
Programmet är för dig som vill arbeta med barn i åldrarna 6-12 år. Här får du vara med och  
utveckla barnens sociala förmåga och trygghet inför framtiden. I utbildningen förbereder du dig 
inför läraryrket, samtidigt som du själv växer som människa. 

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp.  
EXAMEN: Grundlärarexamen.  
PROGRAMSTART: Höstterminen 2020 

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

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus. Anmälningskod ht 2020: HIG-19633

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete  
i fritidshem: www.hig.se/utbildning/program

LÄRARE
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Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i  
förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3, 240 hp
En inriktning för dig som vill arbeta med barn i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.  
Samtidigt får du kunskaper för att vara med och utveckla skolverksamheten.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 240 hp. 

EXAMEN: Grundlärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2020 

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

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2020: HIG-19617 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19616

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen, 
026-64 89 46 eller studentcentrum@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
Vill du arbeta med barn i årskurs 4–6? Här får du verktyg så du kan vara med och stödja deras 
lärande och utveckling. Dina ämnesstudier innefattar svenska, matematik, engelska och bild.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 240 hp. 

EXAMEN: Grundlärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2020 

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

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2020: HIG-19619

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

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

LÄRARE

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 
7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska, 300 hp
Vill du bli lärare och brinner för ett speciellt ämne? Då har du kommit rätt. Som ämneslärare får du 
vara en god ledare och arbeta med ungdomars lärande och utveckling. Särskilt inom de ämnen 
du själv har valt att fördjupa dig i.  
 
 

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 300 hp. 

EXAMEN: Ämneslärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2020 

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

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus Anmälningskod ht 2020: HIG-19629 
Gävle, Distans Anmälningskod ht 2020: HIG-19622

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen, 026-64 89 46 eller 
studentcentrum@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
Vill du bli lärare och brinner för ett speciellt ämne? Då har du kommit rätt. Som ämneslärare får du 
vara en god ledare och arbeta med ungdomars lärande och utveckling. Särskilt inom de ämnen 
du själv har valt att fördjupa dig i. 

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 300 hp. 

EXAMEN: Ämneslärarexamen.

PROGRAMSTART: Höstterminen 2020. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik D. 
Eller: Samhällskunskap 1b /1a1+1a2, Matematik 4.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2020: HIG-19623

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

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

LÄRARE
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Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 
7-9 eller gymnasiet, ingångsämne religionsvetenskap,  
300 hp
Vill du bli lärare och brinner för ett speciellt ämne? Då har du kommit rätt. Som ämneslärare får du 
vara en god ledare och arbeta med ungdomars lärande och utveckling. Särskilt inom de ämnen 
du själv har valt att fördjupa dig i. 

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 300 hp. 

EXAMEN: Ämneslärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2020. 

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

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se

Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19630 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2020: HIG-19624

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@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
Vill du bli lärare och brinner för ett speciellt ämne? Då har du kommit rätt. Som ämneslärare får du 
vara en god ledare och arbeta med ungdomars lärande och utveckling. Särskilt inom de ämnen 
du själv har valt att fördjupa dig i. 

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 300 hp. 

EXAMEN: Ämneslärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2020 

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

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19631 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2020: HIG-19625

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen, 026-64 89 46  
eller studentcentrum@hig.se 

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

LÄRARE

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 
7-9, matematik och teknik, 240hp
Vill du bli lärare och brinner för ett speciellt ämne? Då har du kommit rätt. Som ämneslärare får du 
vara en god ledare och arbeta med ungdomars lärande och utveckling. Särskilt inom de ämnen 
du själv har valt att fördjupa dig i. 

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 240 hp. 

EXAMEN: Ämneslärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2020 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik D, 
Naturkunskap B/Fysik A.  
Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 4, Naturkunskap 2/Fysik 1a.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19634

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen, 026-64 89 46  
eller studentcentrum@hig.se 

Fördjupad information om Ämneslärarprogrammet – med inriktning mot årskurs 
7-9, matematik och teknik: www.hig.se/utbildning/program

Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp
För dig som redan har en akademisk utbildning och vill jobba som lärare. Du som är utbildad i 
ett eller flera skolrelevanta ämnen kan läsa en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och 
sedan bli behörig lärare.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 90 hp. 

EXAMEN: Ämneslärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2020. 

BEHÖRIGHETSKRAV: M inst 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 til l 
programmet kan ske.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2020: HIG-19202

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@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 för möjligheter till  
internationella karriärer. 

Industriell ekonomi, Industrial Management  
and Logistics, 180 hp
Vill du se till att hela produktionen går så smidigt som möjligt? Industriell ekonomi är en modern 
utbildning i gränsområdet mellan management, teknik och ekonomi. Du får kunskaper inom  
organisation, miljö och hållbar utveckling - viktiga delar i ett företags styrning och utveckling.

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 2020. 

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

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus Anmälningskod ht 2020: HIG-19111

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Industriell ekonomi – Industrial Management  
and Logistics: www.hig.se/utbildning/program

TEKNIK & SAMHÄLLSBYGGNAD

IT-systemutveckling mot geografiska  
informationssystem, 180 hp
Har du hittat rätt nu? Utbildningen är till för dig som vill arbeta med programvara och system med 
särskild inriktning mot geografiska informationssystem (GIS). Det är grunden till alla applikationer 
som använder position på något sätt, både på webben och i telefoner. Just denna inriktning är 
unik i landet och är skapad tillsammans med branschen. Här får du en kandidatexamen i  
datavetenskap.

ARBETSMARKNADEN: Efterfrågan på personer med kunskaper i geomatik är stor.  
Ledande företag inom branschen efterfrågar kompetens inom GIS/geografisk  
informationsteknik, speciellt applikationsutveckling.

VANLIGA JOBB: GIS-ingenjör, applikationsutvecklare inom GIS, GIS-samordnare m.fl.

ARBETSGIVARE: Konsultföretag, skogsbolag, kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter 
som Lantmäteriet. Du kan också välja att bli egen företagare.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp.

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2020.  

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

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: anmälningskod ht 2020: HIG-19121

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om IT-systemutveckling  
– mot geografiska informationssystem: www.hig.se/utbildning/program

Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning, 
180 hp
Här får du spela en viktig roll i samhällsbyggnadsprocessen. Lantmätarprogrammet är en bred 
utbildning som passar dig som vill kombinera teknik, ekonomi och juridik. Om du väljer denna 
inriktning fördjupar du dig inom fastighetsutveckling. Du studerar hur du ska kunna tillämpa lagar, 
bestämmelser och regler som berör fastigheter.

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.

TEKNIK & SAMHÄLLSBYGGNAD
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PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen.

PROGRAMSTART: Höstterminen 2020. 

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

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19905

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen, 
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

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

Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning, 180 hp
Här får du spela en viktig roll i samhällsbyggnadsprocessen. Lantmätarprogrammet är en bred 
utbildning som passar dig som vill kombinera teknik, ekonomi och juridik. Om du väljer denna 
inriktning fördjupar du dig inom mätningsteknik och GIS (geografiska informationssystem). Till din 
hjälp har du moderna mätinstrument och programvaror som används inom branschen.

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: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2020 

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

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19906

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

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

Miljöstrateg, 180 hp
Vill du jobba för en hållbar livsmiljö för både människor, djur och växter? Här får du kombinera 
miljöteknik, miljöpsykologi och samhällsplanering. Du kan sedan arbeta med åtgärder som syftar 
till att Sverige ska nå sina miljökvalitetsmål, som begränsad klimatpåverkan och en god bebyggd 
miljö.

ARBETSMARKNADEN: Behovet av kompetens inom miljö och hållbar utveckling kommer  
högst sannolikt att öka. 

VANLIGA JOBB: Miljöstrateg, men även som miljöchef, miljösamordnare, miljöutredare,  
handläggare och konsult med mera.

ARBETSGIVARE: De flesta större organisationer, såsom kommuner, länsstyrelser och  
regioner men också stora och medelstora företag som bedriver ett aktivt miljöarbete.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN:  Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2020. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A.

Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19101

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

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

TEKNIK & SAMHÄLLSBYGGNADTEKNIK & SAMHÄLLSBYGGNAD
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Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp
En utbildning för dig som gillar stora planer. Här får du kunskaper om hur vi gemensamt kan  
arbeta för att utveckla framtidens hållbara samhälle. Programmet håller hög kvalitet och är  
ledande i Sverige inom geografisk informationsteknologi och geovisualisering.

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 2020. 

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

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus. Anmälningskod ht 2020: HIG-19123

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

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

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 credits
Within social work there is an increasing need for international competence. As a student of the 
Bachelor’s programme in social work, specialising in international social work, you will acquire an 
understanding of individuals, groups and society. You will covering issues such as human rights, 
social justice, children’s rights and respect for diversity.

PROGRAM INFORMATION

CREDITS: 180 cr. 

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

START: Autumn 2020. 

PREREQUISITES: General entry requirements, plus courses corresponding to the following  
Swedish Upper Secondary School courses: - mathematics course 2 (Ma B), - social studies 
course 1 b (Sh A), - english 6 with a grade of at least Pass in each of the above.

APPLICATION: You apply to programme online at: www.universityadmissions.se 
Gävle, On-Campus: Application code ht 2020: HIG-19901

MORE INFORMATION: www.hig.se or contact the student counsellor,  
+46 26 64 89 46 or studentcentrum@hig.se

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

TEKNIK & SAMHÄLLSBYGGNAD VÅRD & SOCIALT ARBETE
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Kandidatprogram i utredningskriminologi, 180 hp
Är du nyfiken på att utreda och analysera brottslighet? Till exempel varför vissa begår brott eller 
hur det kan förebyggas. Genom utbildningen får du både teoretiska och praktiska kunskaper som 
du behöver för att arbeta 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 2020. 

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

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Distans. Anmälningskod ht 2020: HIG-19209

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

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

VÅRD & SOCIALT ARBETE

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
Vill du ha ett jobb med stort ansvar, där du direkt kan påverka någons liv och hälsa? Här får du de 
yrkeskunskaper som krävs för att ge professionell omvårdnad. Du får även insikt och förståelse för 
människor och deras resurser, behov och problem.

ARBETSMARKNADEN: För allmänsjuksköterskor råder i dag balans på arbetsmarknaden, men 
rekryteringsbehovet förväntas öka framöver. 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 2020 och vårterminen 2021. 

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

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2020: HIG-19300 
Norrtälje, Campus: Anmälningskod vt 2021: HIG-29304 
Bollnäs, Campus: Anmälningskod vt 2021: HIG-29302 
Hudiksvall, Campus: Anmälningskod vt 2021: HIG-29303 
Gävle, Campus: Anmälningskod vt 2021: HIG-29301

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

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

VÅRD & SOCIALT ARBETE
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Socionomprogrammet, 210 hp
För dig som vill arbeta med människor i olika utsatta livssituationer. I programmet strävar vi efter 
att koppla ihop teori om människan och samhället med praktiska färdigheter och personlig 
utveckling. Det unika med socionomutbildningen är att människan ses som en del i olika sociala 
system där individen, gruppen och samhället påverkar varandra ömsesidigt.

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 2020. 

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

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Hudiksvall, Distans: Anmälningskod ht 2020: HIG-19126 
Bollnäs, Distans: Anmälningskod ht 2020: HIG-19125 
Norrtälje, Distans: Anmälningskod ht 2020: HIG-19127 
Söderhamn, Distans: Anmälningskod ht 2020: HIG-19208 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2020: HIG-19124

MER INFORMATION 
Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

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

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, 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

• 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

• 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 NIVÅVÅRD & SOCIALT ARBETE
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Våra utbildningsprogram
A

Automationsingenjör (Co-op) 180 hp .......................... 57

B

Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning  
internationellt socialt arbete 180 hp ............................ 77

Bastermin 21 veckor .................................................. 48

Tekniskt basår 40 veckor ............................................ 48

Byggnadsingenjör 180 hp .......................................... 58

C

Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp ......... 49

D

Dataingenjörsprogrammet 180 hp .............................. 58

E

Ekonomprogrammet 180 hp  ..................................... 51

Elektroingenjörsprogrammet 180 hp ........................... 59 

Energisystemingenjör (Co-op) 180 hp ......................... 59

F

Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp ......................... 52

Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180 hp ............ 54

I

Idrottsvetenskapliga programmet,  
inriktning hälsofrämjande livsstil 180 hp ...................... 55

Industridesign 180 hp ................................................ 50

Industriell ekonomi – högskoleingenjör 180hp ............. 60

Industriell ekonomi, Industrial Management  
and Logistics 180 hp ................................................. 72

IT-systemutveckling  
– mot geografiska informationssytem 180 hp .............. 73

K

Kandidatprogram i utredningskriminologi 180 hp  ....... 78

Kommunikationsprogrammet 
– inriktning kommunikatör 180 hp .............................. 63 
– inriktning professionellt skrivande 180 hp ................. 64

L

Lantmätarprogrammet  
– ekonomisk/juridisk inriktning 180 hp ........................ 73 
– inriktning högskoleingenjör 180 hp .......................... 61 

– teknisk inriktning 180 hp .......................................... 74

Lärarutbildningen  ...................................................... 66

– Förskollärarprogrammet 210 hp  ............................. 67

– Grundlärarprogrammet med inriktning  
 mot arbete i fritidshem 180 hp ................................ 67

– Grundlärarprogrammet med inriktning  
 mot arbete i förskoleklass och grundskolans  
 årskurs 1– 3  240 hp .............................................. 68

– Grundlärarprogrammet med inriktning  
 mot arbete i grundskolans årskurs 4–6  240 hp....... 68

–   Ämneslärarprogrammet med inriktning mot  
årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne  
engelska 300 hp  .................................................... 69

–   Ämneslärarprogrammet med inriktning mot  
årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne  
matematik 300 hp  ................................................. 69

–   Ämneslärarprogrammet med inriktning mot  
årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne  
religionsvetenskap 300 hp ...................................... 70

–   Ämneslärarprogrammet med inriktning mot  
årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne  
svenska 300 hp ...................................................... 70

–   Ämneslärarprogrammet med inriktning mot  
årskurs 7-9, matematik och teknik 240 hp .............. 71

–  Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp ......... 71

M 

Maskiningenjör (Co-op) 180 hp .................................. 61

Miljöingenjör (Co-op) 180 hp ......................................... 62

Miljöstrateg 180 hp ....................................................... 75

Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hp ............. 65

P

Personal- och arbetslivsprogrammet 180 hp .............. 56

R

Rättsvetenskapligt program med inriktning  
mot skatterätt och fastighetsrätt 180 hp ..................... 53

S

Samhällsplanerarprogrammet 180 hp ......................... 76

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp .............................. 79

Socionomprogrammet 210 hp.................................... 80

Viktiga datum 2020 
3 februari 
Sista anmälningsdag till vårens högskoleprov.

16 mars 
Webbanmälan öppnar för höstens 
utbildningar, antagning.se

4 april 
Vårens högskoleprov.

15 april 
Sista anmälningsdag till höstens utbildningar.

18 juni 
Sista dag för komplettering inför höstens 
utbildningar.

24 juli 
Sista svarsdag på antagningsbesked.

1 september 
Sista anmälningsdag till höstens högskoleprov.

I mitten av september 
Webbanmälan öppnar för vårens utbildningar, 
antagning.se

15 oktober 
Sista anmälningsdag till vårens utbildningar.

18 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 är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015

Välkommen med din ansökan!


