


Mitt i Östersjön, i världsarvsstaden Visby, 
finns Uppsala universitet – Campus Gotland. 
Ett litet campus inom ett stort universitet  
på en mycket speciell plats. 



”Visby är en drömstad 
för studenter. Det är lika nära  
till universitetet, kåren och 

mysiga kaféer som till 
stränder, klubbliv och inte  

minst alla vänner. Längtar jag 
efter storstaden så tar flyget  

till Stockholm bara 30 minuter.”

L ISA ENGLUND, STUDENT

Vårt campus ligger mellan hamnen 
och Almedalen, i direkt anslutning 
till Visbys historiska innerstad och 
våra närmaste grannar är biblio-
teket och studentkåren. En plats 
som gjord för möten.

En plats för möten
Uppsala universitet är Nordens  
äldsta universitet och rankas 
återkommande som ett av världens 
hundra främsta lärosäten. Vid  
Campus Gotland finns världs ledande 
forskning och utbildning på högsta 
nivå i en intim och personlig 
studiemiljö. På så sätt får våra  
studenter det bästa av två världar. 



”Det blir en speciell  
gemenskap vid ett litet  

campus. Här umgås jurist-
er med arkeologer och 

spel utvecklare, och i kaféet 
sitter lärare och studenter

vid samma bord.” 

OLLE JANSSON, REKTORSRÅD  

PÅ C AMPUS GOTLAND

Ett plats för utveckling
Campus Gotland är en plats för 
mång- och tvärvetenskap. Studenter, 
lärare och personal får lätt kontakt 
med varandra och i möten föds 
möjligheter. Vi har en tradition 
av att arbeta på det sättet och den 
småskaliga miljön gör det lätt att 
samarbeta. 

Campus Gotland fungerar också 
som ett drivhus för arbetssätt och 
rutiner. Det vi utvecklar här kommer 
sedan hela universitetet till godo. 
Här finns flera internationellt sett 
starka utbildnings- och forsknings-
miljöer. Bland annat inom Arkeologi, 
Kulturvård och Vindkraft. Vi bidrar 
aktivt till universitetets arbete 
för fler internationella kontakter 
och samarbeten. Här utvecklades 
universitetets första internationella 
utbildningar på grundnivå, nämligen 
kandidatprogrammen i speldesign. 



En plats i hjärtat
Den särpräglade naturen och historiens 
påtagliga närvaro gör Gotland till en 
plats som finns i många människors 
hjärtan. Havet, stränderna och det spe-
ciella ljuset påverkar och gör Gotland 
till något man längtar till. Bland Visbys 
gränder förflyttas du bakåt i tiden. 
Samtidigt har staden ett stort kultur- 
och nöjesliv året runt där studenterna 
gör avtryck. Vi som bor och verkar 
på Gotland välkomnar studenter och 
besökare att ta del av denna unika plats. ”Jag tar gärna alla tillfällen 

att komma till Visby  
och jobba i denna fantastiska 

miljö, nära havet med 
proffsiga kollegor och korta 

beslutsvägar.”

OSKAR PETTERSSON, ENHETSCHEF 
FÖR LEDNINGSKANSL IET, 

UPPSALA UNIVERS ITET



Vid Uppsala universitet – Campus 
Gotland bedrivs forskning och utbild-
ning inom teknik, naturvetenskap, 
humaniora, samhällsvetenskap och 
medicin. Av universitetets totalt 
ca 60 institutioner har en tredjedel 
verksamhet på Campus Gotland. 
Här ges ett tjugotal utbildnings-
program och runt 100 kurser. Antalet 
campusstudenter är ca 1200 och 
omkring 6000 studenter läser distans-
kurser kopplade till Campus Gotland. 
Omkring 200 personer har Campus 
Gotland som sin stadigvarande arbets-
plats och det finns också ett utbyte av 
personal mellan Visby och Uppsala. 

För mer information om oss, besök 
campusgotland.uu.se. 

VISBY

UPPSALA



Besök oss på campusgotland.uu.se


