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Visste du att...

VÄLKOMMEN HIT – VÄLKOMMEN HEM 

Här i Sveriges fjärde största stad har vi småstadskänsla och personlighet kvar trots att invånarantalet 
stigit till drygt 200 000. Med över 40 000 studenter är det en underdrift att säga att staden präglas av 
studentlivet. Våra studenter syns, hörs och märks överallt – de ÄR en del av Uppsalas personlighet! 
Här kan du alltid ta cykeln, vart du än ska, och är du sugen på kultur-, musik- eller uteliv finns här 
något för dig oavsett smak.
 
Med cirka 1100 studenter finns vi även representerade i Visby – Campus Gotland. Där får du 
fördelarna med ett fullskaligt universitet i den unika studiemiljön som Visby erbjuder. 
 
Välkommen till Uppsala och Sveriges första universitet
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Vägen till 
att bli 

student

Ställ dig i bostadskö på 
www.bostad.uppsala.se 
– det är inte en dag för sent. 

Ju längre du stått desto 
bättre plats i kön när det är 
dags att flytta hit. 

Men var inte orolig, det 
löser sig!

SKAFFA BOSTAD

Välj bland våra 23 utbild-
ningsprogram inom teknik 
och naturvetenskap. 

Vilket program passar just 
dig? 

I denna broschyr hittar du 
kort information om våra 
program. 

Detaljerad info om 
programmen hittar du på 
www.uu.se/utbildning.

VÄLJ UTBILDNING

Är du fortfarande osäker på 
vad du ska plugga? 

Se filmer där tidigare 
studenter berättar vad de 
jobbar med idag. 

Besök oss den 22 mars då 
vi bjuder in till Universitets
dagen. En dag fylld med 
aktiviteter och studiebesök.  
Föranmälan krävs.

Ta kontakt med en av våra 
studievägledare och ställ 
frågor. De finns här för dig 
och kan vara ett bra boll
plank i alla kluriga val. 

Du hittar mer information på 
www.uu.se/utbildning.

OSÄKER?

Sök till din utbildning på 
www.antagning.se 
senast 15 april. 

ANSÖK

Kom hit och känn dig som 
hemma! 

KOM HIT

Glöm inte att ta med cykeln 
– här i stan cyklar alla oavsett 
vart de ska.

TA MED CYKELN





VAD 
GÖR 
MAN om man har ett stort intresse för 
teknik, matematik och fysik och samtidigt drömmer om 
att hjälpa människor? När Sandra Palm såg att Uppsala 
universitet hade startat ett högskoleingenjörsprogram i 
medicinsk teknik visste hon direkt att hon hittat rätt.
 
Planen var länge att bli sjukgymnast och hjälpa människor till 
bättre   hälsa. Sen tog teknikintresset överhand och Sandra började 
plugga produktutveckling i maskinteknik. 
 
– Fast det blev lite för mycket teknik, jag ville ändå hålla på mer 
med sjukvård och medicin. Så när det här programmet kom ut 
kände jag att kombinationen var helt perfekt! 
 
Drömmen är att få 
designa och utveckla 
medicinsk utrustning 
på ett privat företag. 
Det förstod Sandra 
när hon nyligen 
besökte Uppsala
företaget QLinea    med 
studiekamraterna.  
 
– Där tog ingenjörerna 
hjälp av en maskin för 
att få fram den exakta 
dosen och sortens antibiotika för patienter med blodförgift 
ning eller  sepsis. Istället för två dagar tar det bara två timmar 
för patienter att få korrekt medicinering.  
 
Behovet av medicinteknisk personal är stort så studenterna 
vet att de är efterlängtade när de kommer ut på marknaden. 
 
– Jobbmässigt ser det väldigt ljust ut efter de här tre åren! 

Förutom högskoleingenjörsprogrammet i 
medicinsk teknik ges sedan hösten 2018 
ett internationellt kandidatprogram i 
energiomställning – hållbarhet och ledar-
skap på Campus Gotland. 

”Jag får 
        det bästa 
  av två världar”


Samtidigt planeras det för 
fler nya utbildningsprogram, 
däribland ett civilingenjörs-
program i industriell ekonomi 
med start hösten 2020.
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Sandra Palm från Uppsala pluggar 

på det nya högskoleingenjörs-

programmet i medicinsk teknik. 

En utbildning som har stor 

anställningsbarhet efter examen.

FLER PROGRAM PÅ GÅNG

Student -
staden 
framför 
andra
Valborgsmässoafton, eller Sista   
april som det kallas här, är årets 
största studenthögtid. Då är det 
Sillunch, Champagnegalopp och 
möss   påtagning som gäller. Ett annat 
po pulärt inslag är Forsränningen, en 
blöt tävling där studenter med hjälp 
av egenbyggda flottar försöker ta sig 
ner för Fyrisån. Drygt 450 rännare 
deltar, och cirka 40 000 åskå dare ser 
på. En riktig folkfest!

Mottagningen, en intensiv in-
troduktion de första veckorna där 
våra studenter ger dig och dina nya 
klasskompisar en bra start. Hur fun-
kar universitetet egentligen? Genom 
guidningar, lekar, spex, uppdrag och 
klassfester gör de allt för att just din 
mottagning ska bli ett minne för livet. 
Det rekommenderar vi dig verkligen 
att vara med på!

13 nationer, ja det är faktiskt så 
många det finns i Uppsala! Bredden 
och ut bud et är enormt och går inte 
att jäm föras med utbudet i någon 
annan stad. 
På nationerna finns musik, teater, 
idrott och mycket mer. Det är även 
där du dricker billig öl och dansar loss 
efter tentan. Vill du dryga ut kassan 
kan du också jobba på nationen. 
Kanske vill du testa på att jobba i 
baren eller lära dig servera? Här har 
du chansen! 
På Campus Gotland är studentkåren 
Rindi centrum för alla aktiviteter och 
nöjen för våra Gotlandsstudenter.

Visste du att..? 
...är du medlem i en nation är alla 
nationer öppna för dig!



Med titeln civilingenjör i ditt CV öppnas stora möjligheter för dig att själv välja vad du vill arbeta med, i 
Sverige eller utomlands. Civilingenjörer kan arbeta i många olika roller som till exempel projektledare, 
utvecklare eller forskare. 

Programmen är inriktade mot ett arbetsområde snarare än ett nischat yrke. Vare sig du vill arbeta 
med utveckling av nya material, informationsteknologi, miljövänlig energianvändning eller samspelet 
mellan samhälle och teknik finns det olika inriktningar att välja mellan.

Med en civilingenjörsutbildning från Uppsala universitet får du en kombination av kunskaper med både 
bredd och djup. Den ger dig också kunskaper med lång hållbarhet inom områden som förändras i snabb 
takt. Du får lära dig att snabbt sätta dig in i nya tankesätt och tekniker. Samtidigt får du smakprov på 
olika områden för att du ska hitta det du tycker är mest intressant. Mot slutet av utbildningen kan du 
specialisera dig mot ditt intresse. 

Under utbildningstiden kan du studera en eller flera terminer utomlands på något av de 500 
universitet i världen som vi har utbyte med. Det finns också möjlighet att läsa det avslutande 
året inom Entreprenörskolan. 

Programmen leder till en civilingenjörsexamen.

Läs mer på www.uu.se/ingenjor

ELEKTROTEKNIK 
Att förnya och bygga ut Sveriges elkraftnät är viktiga och 
utvecklande uppgifter, bland annat för att i framtiden kunna 
ersätta fossila  bränslen med förnybara energikällor. Det gör att 
det finns ett växande behov av civilingenjörer med bred och djup 
kompetens i elektroteknik både i Sverige och utomlands.

Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet ger dig breda 
tekniska kunskaper men hjälper dig också att bli bättre på att kommunicera, 
samarbeta och tänka kreativt.

Under årskurs ett läser du ett stort kursblock i elektroteknikens grunder samt 
matematik och beräkningsvetenskap. Under årskurs två och tre bygger du 
upp en grund inom elektronik, elkraftteknik och systemteknik, samtidigt som 
du läser mera matematik, mekanik, programmering, CAD (computer-aided 
design) och företagsekonomi.

Under de två avslutande åren väljer du att inrikta dig mot förnybar elgenerering 
eller elektriska styrsystem, samtidigt som du fördjupar dina kunskaper i fysik 
och elektronik. Genom ditt examensarbete får du möjlighet att visa din 
förmåga som ingenjör och tillfälle att direkt knyta viktig kontakt med en möjlig 
framtida arbetsgivare.

ENERGISYSTEM
Vill du arbeta med energi-, klimat- och miljöfrågor? Är du intres-
serad av teknik, fysik och problemlösning? Civilingenjörsprogram-
met   i energisystem är till för dig som vill vara med och utveckla 
framtidens energiförsörjning och skapa möjligheter för ett håll-
bart samhälle.

Det händer mycket inom energiområdet just nu. Sverige har satt ett mål om 
100 procent förnybar elproduktion och världens länder har enats om att 
stoppa den globala uppvärmningen. För att möta dessa utmaningar kommer 
utbildningen rusta dig med kunskap om miljövänlig produktion och användning 
av energi, både ur naturvetenskapligt, tekniskt och samhällsinriktat perspektiv.

Civilingenjörsprogrammet i energisystem är ett unikt samarbete mellan 
Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Du kommer ta del 
av den samlade kunskap som finns på båda dessa universitet inom bland annat 
vind-, våg-, kärn- och vattenkraft; energieffektivisering; bio- och solenergi; 
system- och miljöanalys och miljöekonomi. På så sätt får du en helhetssyn 
på energifrågorna.

I programmet kommer du lära dig modellera, simulera och analysera alla 
delar av ett komplext energisystem. Programmet har en stark koppling till 
arbetslivet.

Karriär: Civilingenjörer i elektroteknik behövs för arbete med utveck-
ling, konstruktion och verifiering av elektrotekniska system inom olika 
områden. Allt fler produkter och system innehåller idag intelligens i form 
av elektroniska styrsystem.

Antal HP: 300 Studieort: Uppsala Starttermin: hösten 2019

Karriär: Efterfrågan på nyutbildade civilingenjörer inom energi området 
väntas öka de närmaste åren. Efter examen kommer du att kunna arbeta 
som till exempel projektledare, konsult, chef, miljöstrateg, konstruktör, 
utredare, analytiker, utvecklingsingenjör, energiansvarig eller forskare 
både inom och utanför Sverige.

Antal HP: 300 Studieort: Uppsala Starttermin: hösten 2019

CIVILINGENJÖRS-
PROGRAM

INFORMATIONS-
TEKNOLOGI 

Informationssamhället påverkar oss alla. Men hur kommer det att 
se ut i framtiden? Vill du vara med och bestämma det ska du söka 
detta program. Du lär dig designa, bygga och driva IT-system och 
får den grund som behövs för att utveckla nya system, tekniker 
och tillämpningar inom IT.

Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi i Uppsala är en hållbar 
utbildning med kunskaper som räcker länge. Teori och praktik, ofta i 
projektform, ger dig ett helhetsperspektiv som du kan använda både för 
dagens och morgondagens system. Du lär dig vad som behövs för att utveckla 
framtidens motsvarigheter till Google, Skype eller iPhone. Eller kanske 
utveckla proteser med inbyggda datorer eller lättanvända datorer som aldrig 
kraschar?

De första två åren studerar du främst programmering, dator systems-
konstruktion, matematik och elektronik. Därefter följer mer avancerade 
kurser inom till exempel datornätverk och distribuerade datorsystem, 
signalbehandling och matematik. De sista två åren kan du skräddarsy 
din utbildning utifrån ditt intresse. Du har också möjlighet att studera 
företagsekonomi och entreprenörskap.

KEMITEKNIK
På civilingenjörsprogrammet i kemiteknik får du möjlighet att 
kombinera breda kunskaper i grundläggande kemi med djupa 
kunskaper inom läkemedel eller material. Civilingenjörer i kemi-
teknik är en eftertraktad yrkesgrupp eftersom behovet av kemi-
teknisk kompetens är stort inom många områden i industrin.

Inriktning läkemedel: Efter grundläggande kurser i hur läkemedel fungerar 
i våra kroppar och hur de utvecklas kan du specialisera dig inom olika delar 
i läkemedelsutvecklingen som design, produktion, formulering och analys 
av läkemedel. Du kan till exempel lära dig om design av nya molekyler eller 
utveckling av nya tillverkningsmetoder. Du kan även studera process- och 
formuleringsteknik eller inrikta dig mot biologiska läkemedel.

Inriktning material: Materialutvecklingen sker i dag rasande snabbt och 
på verkar starkt vårt samhälle. Material med nya, unika eller optimerade 
egenskaper står för en stor del av svensk konkurrenskraft internationellt. 
Materialinriktningen innehåller därför, förutom nödvändiga kurser i mate-
rialens struktur och egenskaper, också inslag av projektkurser i samarbete 
med svenska världsledande företag.

Karriär: Efter examen kan du arbeta inom en mängd områden. Yrkes-
roller för nya IT-ingenjörer kan vara till exempel konsult, projektledare 
eller utvecklare. Arbetsuppgifter kan vara avancerad produkt utveckling, 
kravanalys eller systemdesign, ofta i nära samarbete med kunder och 
användare.

Karriär: Civilingenjörer från läkemedelsinriktningen får jobb inom 
läkemedels- och bioteknikbranschen. Civilingenjörer med material-
inriktning får jobb inom bio- och medicinteknik, men främst inom 
elektronik-, pappers- och verkstadsindustrin vilka står för en stor del 
av svensk export.

Antal HP: 300 Studieort: Uppsala Starttermin: hösten 2019 Antal HP: 300 Studieort: Uppsala Starttermin: hösten 2019
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MILJÖ- OCH 
VATTENTEKNIK 

Vill du arbeta med miljöfrågor och ta fram teknik för ett hållbart 
samhälle? Gillar du att gräva ner dig i komplexa problem? För att 
minska belastningen på miljön och öka tillgänglighet på vatten av 
god kvalitet måste ny teknik utvecklas. Till det krävs nya synsätt 
och lösningar. På civilingenjörsutbildningen i miljö- och vattentek-
nik får du arbeta med miljöfrågor som till exempel effekter av för-
oreningsutsläpp, reningsteknik, bevattning och erosionsproblem.

Programmet är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges 
lantbruks universitet, SLU. Utbildningen ger kunskaper inom såväl matematik, 
datavetenskap, fysik, kemi, biologi, geovetenskap (mark, luft och vatten) som 
deras miljötekniska tillämpningar. I utbildningen ingår även att inhämta och 
tolka information från naturliga miljöer med olika mätmetoder.

Du kan specialisera dig inom områdena uthålliga vatten- och avloppssystem, 
markmiljö, vattenresurser, luftvård och klimat, miljömanagement samt eko-
systemmodellering.

MOLEKYLÄR
BIOTEKNIK

Vill du utveckla ny teknik som förbättrar människors livsvillkor? 
Det kan gälla att utveckla enzymer som kan användas för att 
omvandla avfall till användbara material, analysera stora mängder 
DNA-sekvenser från patienter för att förstå sjukdomar, eller 
optimera framställningen av biologiska läkemedel.

Uppsala universitet har en bred och stark forskning inom bioteknik. Många 
bioteknikföretag är lokaliserade till Uppsala liksom flera myndigheter med 
verksamhet inom bioteknik. Detta medför ett stort kursutbud där lärarna är 
aktiva forskare och du har utmärkta möjligheter att göra praktik hos framtida 
arbetsgivare.

Teknikutvecklingen inom bioteknik är snabb och blir alltmer tvärvetenskaplig. 
Utbildningen ger dig den nödvändiga förståelsen för levande system – och 
klassiskt ingenjörskunnande där du använder dina kunskaper i matematik och 
naturvetenskap för att lösa tekniska problem. Under utbildningen lär du dig 
också att kommunicera effektivt, arbeta i projektform och du utvecklar ett 
professionellt förhållningssätt till bioetiska frågor. Som civilingenjör i molekylär 
bioteknik från Uppsala universitet har du teknisk kompetens för att utveckla 
biotekniken och ta ansvar för att den används på rätt sätt i samhället.

Karriär: Miljö- och vattenteknik är en framtidsmarknad och det finns 
ett stort utbud av arbetstillfällen efter examen. Våra alumner arbetar på 
mindre och större företag, privata konsultföretag, kommunala vatten-
reningsverk och myndigheter. Miljöingenjören arbetar ofta inom ett brett 
teknikområde där det gäller att väga in såväl ekologiska som ekonomiska 
effekter för att uppnå en uthållig samhällsutveckling.

Antal HP: 300 Studieort: Uppsala Starttermin: hösten 2019

Karriär: Många jobbar som säljare, konsulter, systemutvecklare, bio-
informatiker, validerare, patentingenjörer eller inom management. En 
betydande arbetsmarknad är också olika universitet.

Antal HP: 300 Studieort: Uppsala Starttermin: hösten 2019

SYSTEM I TEKNIK OCH 
SAMHÄLLE 

Programmet ger dig en unik tvärvetenskaplig förståelse för hur 
tekniska system både styrs av och formar samhällsutvecklingen 
och människans villkor. Du förbereds för att arbeta med teknisk 
utveckling och lösningar med hänsyn till tekniska systemkrav, men 
också till sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer.

På Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle studerar du för-
utom kurser i teknik och naturvetenskap även teknik utifrån ett samhällsveten-
skapligt och humanistiskt perspektiv.

De två första åren läser du grundkurser inom matematik, teknik och natur-
vetenskap. Dessutom studerar du teknik utifrån en samhällsvetenskaplig och 
humanistisk synvinkel. Din tekniska huvudkompetens får du inom området 
systemteknik, där modellering, simulering, reglerteknik, systemanalys och olika 
typer av tillämpad statistik och riskanalyser är huvudmetoder.

Systemkompetensen kompletterar du med en valbar profilering som till exem-
pel energisystem eller IT-system under årskurs 3–5. Du skriver en uppsats 
inom ett av de humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnena. Därefter kan 
du ta ut en filosofie kandidatexamen. Programmet avslutas med ett examens-
arbete inom teknikområdet.

TEKNISK FYSIK 
Vill du också vara med och leda teknikutvecklingen? Teknisk fysik 
är en tidlös ingenjörsutbildning med både spets och teoretiskt djup. 
Genom att kombinera teknisk överblick med genuin kompetens 
inom en mängd områden kan du välja mellan en karriär inom indu-
stri eller forskning, där många tekniska fysiker tar ledningsuppdrag 
på olika nivåer, men också startar egna företag. Exempel på per-
soner som läst teknisk fysik vid Uppsala universitet är Niklas Zenn-
ström , som grundade Skype, och nano-professorn Maria Strømme.

Under de två första åren läser du ett gemensamt basblock som innefattar 
matematik, data, elektronik och klassisk fysik samt företagsekonomi.

På inriktningen i tillämpad fysik utnyttjas sofistikerad mätteknik och utrustning 
som acceleratorer, detektorer och spektroskopisk utrustning för att ge all sidig 
experimentell träning och du får även en bred tillämpning av klassisk fysik.

Inriktningen beräkningsteknik ger mycket goda kunskaper i datorberäkningar, 
simuleringar och andra kvantitativa metoder.

Utvecklingen inom trådlös kommunikation och halvledarteknik har revolutio-
nerat området för smarta tekniklösningar. Inriktningen inbyggda system ger 
kompetens inom elektronik, reglerteknik, data och intelligent signalbehandling.

Karriär: Efter programmet kan du arbeta med frågor som rör teknisk 
information, riskanalys, systemutveckling, produktutveckling och miljö-
konsekvensbeskrivning. Några går vidare och forskar inom till exempel 
energi system, IT-system, människa-teknik-organisation eller idé- och 
lärdoms historia.

Karriär: Tack vare din breda kompetens har du som civilingenjör i teknisk 
fysik en stor frihet i att välja att arbeta med det du brinner för. Du kan välja 
mellan att arbeta med till exempel projektledning, utveckling av nya pro-
dukter, utredning, analys eller med forskningsuppgifter. Kanske jobbar du 
några år efter examen som projektledare, utvecklare, strateg, konsult eller 
forskare med hela världen som arbetsfält. De stora konsultbolagen och 
industrin är viktiga arbetsgivare för tekniska fysiker, men även spin-off-fö-
retag, myndigheter och inte minst universiteten. Har du lust att satsa på en 
forskarutbildning finns det stora möjligheter, både inom fysik och teknik.

TEKNISK FYSIK MED 

MATERIALVETENSKAP 
En materialvetare kombinerar fysik och kemi, förstår mate rialens 
uppbyggnad och egenskaper och använder sin kunskap till att 
skapa ny teknik och nya material. En materialvetare kan vara en 
civilingenjör med brett kunnande som jobbar med tillämpningen 
och helheten eller en forskare som jobbar med att förstå materi-
alen på djupet. Du kan också bli specialist, informatör eller säljare 
– teknikföretag behöver ofta materialkunniga ingenjörer i många 
olika roller.

Det här programmet är en femårig civilingenjörsutbildning vid Ångström-
laboratoriet i Uppsala. Här finns världsledande forskning inom många material-
områden vilket gör utbildningen högaktuell. Med kopplingar till flera företag får 
du också en tydlig verklighetsanknytning. Examensarbetet görs i samarbete med 
näringslivet eller forskarvärlden och leder ofta till en anställning eller en forskar-
utbildning.

Karriär: Nästan alla teknikföretag, inte bara materialtillverkare som stål-
verk och pappersbruk, behöver materialvetare. Det ger dig som material-
vetare en viktig roll oavsett vilken bransch du väljer att jobba i. Du kan bli 
forskare, specialist eller en ingenjör med helhetsgrepp som projektledare 
eller samordnare. Många företag behöver också materialkunniga säljare och 
informatörer. Det finns branscher där material är särskilt viktiga, till exempel 
nanoteknik, biomaterial och förnyelsebar energi.

Antal HP: 300 Studieort: Uppsala Starttermin: hösten 2019

Antal HP: 300 Studieort: Uppsala Starttermin: hösten 2019 Antal HP: 300 Studieort: Uppsala Starttermin: hösten 2019
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HÖGSKOLE-
INGENJÖRS-

PROGRAM
Högskoleingenjörsprogram är till för dig som vill ha en kortare yrkesinriktad utbildning. Studenter med en 
högskole ingen jörs examen är efterfrågade på arbets marknaden och du har kanske redan under utbildningen 
hittat din framtida arbetsgivare.

Teorin portioneras ut över hela utbildningen för att du ska kunna tillämpa den för att hitta tekniska lösningar. 
Inom utbildningen jobbar du med verktyg som är praktiskt användbara i arbetslivet. Till exempel får du 
använda samma datorbaserade hjälpmedel som finns på många företag. 

Om du vill kan du också bredda din utbildning med valfria kurser från övriga ingenjörsprogram eller vissa icke-
tekniska ämnen. Det finns också möjlighet att efter examen fortsätta studera inom något masterprogram.

Programmen leder till en högskoleingenjörsexamen.

Läs mer på www.uu.se/ingenjor

BYGGTEKNIK 
Programmet i byggteknik är upplagt för att ge dig en bred kompe-
tens inom det byggtekniska området. Du kan se fram emot 
ut manande arbetsuppgifter. Som färdig högskoleingenjör har 
du många valmöjligheter, där jobben finns inom privata företag 
liksom inom stat och kommun.

Inom programmet anpassas undervisningen till att efterlikna verkligheten på 
arbetsplatserna, därför arbetar du ofta i projektgrupper. I samtliga tekniska 
ämnen tränar du även regelbundet på både muntlig och skriftlig redovis-
ning, något som är ett medvetet val av studiemetod så att du ska vara väl 
för beredd i din framtida yrkesroll när du ska presentera dina projekt i olika 
arbets situationer.

Utbildning i användandet av moderna datorhjälpmedel är en viktig del och vi 
eftersträvar alltid att använda de program som är vanligt förekommande på 
företag i byggbranschen.

Examinationsformerna varierar, men vanligtvis kombineras en eller flera 
projekt uppgifter med skriftlig eller muntlig tentamen. Det förekommer också 
examination enbart med hjälp av projektuppgifter.

ELEKTROTEKNIK
Att förnya och bygga ut Sveriges elkraftnät är viktiga och utveck-
lande uppgifter, bland annat för att i framtiden kunna ersätta fos-
sila bränslen med förnybara energikällor. Det gör att det finns ett 
växande behov av högskoleingenjörer med bred och djup kompe-
tens i elektroteknik både i Sverige och utomlands. Högskoleingen-
jörsprogrammet i elektroteknik i Uppsala har en profilering mot 
elkraftteknik samtidigt som det ger en bred bas inom övriga delar 
av elektrotekniken. Här får du teoretiska och praktiska kunskaper i 
elektroteknik som ger dig yrkeskompetens inför framtidens behov 
inom såväl exportindustrin som det lokala näringslivet.

I början av utbildningen läser du matematik, grundläggande mekanik samt 
ett stort kursblock i elektroteknikens grunder. Under år två och tre läser du 
större kurser i elektronik, i elkraftteknik, och även programmering, CAD-, 
mjukvaru- och hårdvaruteknik, design av elektriska system samt industriell 
ekonomi och industriell teknik.

Många kurser är projektorienterade och ger möjlighet att direkt omsätta teori 
i praktisk tillämpning.

Karriär: I Uppsala har programmet en bred inriktning mot hela 
byggmarknaden. Det innebär att du som färdig högskoleingenjör har 
många valmöjligheter, till exempel att bli projektingenjör, projekterande 
byggnadsingenjör, kalkylator, inköpare, arbetsledare inom produktion 
eller projektledare.

Antal HP: 180 Studieort: Uppsala Starttermin: hösten 2019

Karriär: Med en examen i elektroteknik från Uppsala universitet har 
du många möjligheter att få ett spännande och utvecklande arbete. 
Elektroingenjörer efterfrågas för arbete med utveckling, konstruktion, 
test installation samt drift och underhåll av elektrotekniska system 
särskilt inom elkraftområdet. Du kan även välja att läsa vidare på ett 
masterprogram.

Antal HP: 180 Studieort: Uppsala Starttermin: hösten 2019

MASKINTEKNIK 
Vill du vara med och ta fram morgondagens produkter? Det kan 
bli verklighet om du väljer att läsa maskinteknik vid Uppsala 
universitet. Du får en helhetssyn på samtliga led mellan idé och 
löpande produktion.

Programmet i maskinteknik ger dig goda kunskaper i traditionell maskin teknik. 
I många av våra kurser används systematiskt datorstöd, främst 3D-CAD (tre-
dimensionell – Computer Aided Design). Du läser de avslutande kurserna i 
produktutveckling i samarbete med industrin. Det ger dig en bra grund att stå 
på inför dina framtida utmaningar som maskiningenjör.

Den första delen av utbildningen ger dig en bred bas. Där läser du kurser i till 
exempel matematik, mekanik och hållfasthetslära. Redan från början läser du 
tillämpade kurser som till exempel datorstödd konstruktion, maskinelement 
och tillverkningsteknik.

Du får arbeta med samma CAD-system som många ledande industriföretag 
använder. Du får perspektiv på ingenjörens roll och ansvar i kurser som till 
exempel kvalitetsteknik, miljöteknik och ekonomi, samt även i ditt examens-
arbete.

MEDICINSK TEKNIK
Medicintekniska produkter bidrar till bättre hälsa och till en högre 
livskvalitet. Sverige har en stolt tradition av banbrytande upp-
finningar inom området. Det moderna graviditetstestet har sina 
rötter i Uppsala och ultraljudsdiagnostik utvecklades i Lund.

Uppsala universitet har därför skapat ett högskoleingenjörsprogram i medi-
cinsk teknik där programmets innehåll har tagits fram i dialog med sjukvård 
och industri för att kunna möta de utmaningar som finns idag och i framtiden 
inom hälsosektorn.

Studierna inleds med en introduktionskurs till medicinsk teknik och baskurser 
i matematik, materialkunskap och människans struktur. Du fortsätter därefter 
med mer avancerade tekniska kurser i informationsteknologi, elektronik och 
medicinsk mätteknik. Utbildningen avslutas med att du fördjupar dig ytter-
ligare i regelverk och medicinsk informatik. Du får även möjlighet att läsa 
kurser  inom bland annat ledarskap och projektledning. När du gör din verk-
samhetsförlagda utbildning får du en unik inblick i hur arbetet ser ut för en 
högskoleingenjör i medicinsk teknik på ett av sjukhusen i regionen och möjlig-
het att etablera värdefulla kontakter inför din framtida yrkesroll.

Karriär: Maskiningenjörer finns överallt i samhället. De flesta arbetar 
inom det privata näringslivet. De tillverkande teknikföretagen står för en 
stor del av Sveriges export och omfattar en rad olika branscher. Exempel  
på arbetsuppgifter för yrkesverksamma maskiningenjörer är produktions-
ledning, projektledning, kvalitetsteknik, försäljning och inköp.

Karriär: Som högskoleingenjör i medicinsk teknik kan du arbeta på sjuk-
hus och i industrin. I Sverige finns det mer än 600 företag med verksamhet 
inom medicinsk teknik och antalet anställda ökar stadigt. Sjukhusen har 
ett stort behov av kompetens kopplat till den ökande mängd avancerad 
teknik som installeras i klinisk miljö.

Antal HP: 180 Studieort: Uppsala Starttermin: hösten 2019 Antal HP: 180 Studieort: Uppsala Starttermin: hösten 2019
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KANDIDAT-
PROGRAM

En naturvetenskaplig utbildning är början på din nationella eller internationella karriär. En utbildning där 
du kan arbeta inom alla sektorer och alla branscher på arbetsmarknaden. Naturvetare arbetar med bland 
annat forskning och utveckling, tillsyn, konsultarbete, eget företagande, rådgivning, laboratoriearbete, 
kommunikation, projektledning och som chefer.

De naturvetenskapliga programmen är inriktade mot ett ämnesområde snarare än ett nischat yrke. Inom 
programmen kan du välja att bredda eller fördjupa dina kunskaper och på så sätt skräddarsy din individuella 
profil. Redan under första året får du smakprov på olika områden för att du ska hitta det du tycker är 
mest intressant. Senast efter år två kan du specialisera dig mot ditt intresse. Om du väljer att läsa ett 
masterprogram kan du specialisera dig ytterligare eller bredda dig.

Att dina lärare är aktiva forskare innebär att du får med dig värdefulla specialistkunskaper in i arbetslivet.

Under utbildningstiden kan du studera en eller flera terminer utomlands på något av de 500 universitet i 
världen som vi har utbyte med. Det finns också möjlighet att läsa det avslutande året inom Entreprenörskolan.

Programmen leder till en kandidatexamen.

Läs mer på www.uu.se/naturvetare

BIOLOGI 
Biologi omfattar allt från ekologi och miljö till molekylärbiologi 
och genetik. Tack vare stor valfrihet och ett av landets största 
kursutbud inom biologi och molekylärbiologi väljer du själv inom 
programmet vilken sorts biolog du vill bli.

De första två åren består av grundkurser inom cellbiologi, organismbiologi, 
genetik, ekologi och fysiologi. Du läser också kemi, matematik och statistik. 
Tredje året inriktar du dig mot något biologiskt område genom valfria fördjup-
ningskurser och ett självständigt projektarbete.

Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Som student tränas du 
i ett vetenskapligt arbetssätt och får genom kontakten med forskarna inblick i 
den senaste forskningen och utvecklingen.

DATAVETENSKAP
Datorer används överallt inom samhälle och näringsliv. Någon 
måste programmera dem, se till att programvaran blir använ-
darvänlig och fungerar som den ska. Kandidatprogrammet i data-
vetenskap ger dig rejäla kunskaper om modern informationstek-
nologi och hållbar programutveckling.

De två första åren ägnar du åt studier framför allt inom programutveckling 
och matematik, till stora delar tillsammans med studenter på Civilingenjörs-
programmet i informationsteknologi.

I årskurs tre läser du mer avancerade datavetenskapliga kurser, till exempel 
datakommunikation och kompilatorteknik. Här har du också möjlighet att för-
djupa dig genom att välja kurser från Masterprogram i datavetenskap.

Föreläsningar i hela studentgruppen och lektioner i mindre grupper blandas 
med mer praktiska inslag som laborationer, inlämningsuppgifter och projekt-
arbeten.

Kurslitteraturen är till stor del på engelska. Ibland hålls även föreläsningar på 
engelska, särskilt under det tredje året. Det finns mycket goda möjligheter 
att studera utomlands mot slutet av utbildningen, exempelvis i Frankrike, 
Italien, Kina, Nederländerna, Singapore, Spanien, Storbritannien, Turkiet eller 
Tyskland.

Efter din kandidatexamen kan du fortsätta med en tvåårig påbyggnad i form 
av en masterutbildning.

Karriär: Biologer från Uppsala universitet har ett brett arbetsfält, bero-
ende på inriktning och intresse. Väljer du en ekologisk eller evolutions-
biologisk inriktning kan du arbeta med natur- och miljövård hos arbets-
givare som till exempel länsstyrelser, Naturvårdsverket, miljövårds-
organisationer och konsultföretag. Med en cell- eller molekylärbiologisk 
inriktning kan du jobba med till exempel läkemedelsutveckling eller mikro-
biologiska analyser inom framförallt läkemedels- och bioteknikföretag. 
Biologer kan även arbeta som lärare, vetenskapsjournalister eller i olika 
mediesammanhang. Utbildningen ger dig också grunderna i biologi för 
vidare studier på masterprogram.

Antal HP: 180 Studieort: Uppsala Starttermin: hösten 2019

Karriär: Efterfrågan på kompetens inom det datavetenskapliga området 
är mycket stor och väntas fortsätta växa. Många datavetare arbetar som 
projektledare eller konsulter inom avancerad produktutveckling.

Antal HP: 180 Studieort: Uppsala Starttermin: hösten 2019

ENERGIOMSTÄLLNING,
HÅLLBARHET OCH LEDARSKAP

Vill du vara med och leda arbetet med energiomställning mot ett 
mer hållbart sätt att producera och använda energi? Kandidat-
programmet i energiomställning – hållbarhet och ledarskap vän-
der  sig till dig som vill delta i arbetet med att identifiera och 
genomföra lösningar på energiområdet utifrån ett brett håll-
barhetsperspektiv genom en internationell eller nationell karriär.

Utbildningen bygger på tvärvetenskap där du läser ämnen inom natur-
vetenskap, teknik och samhällsvetenskap och där innehållet kännetecknas 
av ett brett hållbarhetsperspektiv. Profilering mot ledarskap handlar om att 
få redskap för att förstå och värdera utmaningar och möjligheter i energi-
omställningsarbetet. Genom en hög grad av studentaktivt lärande utvecklar 
du förmågan att kommunicera med olika experter och samhällsaktörer. Som 
ledare i energiomställningsarbetet måste du kunna värdera olika lösningar uti-
från målsättningen om ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Programmet ges på engelska.

Efter din kandidatexamen kan du fortsätta med en tvåårig påbyggnad i form 
av en masterutbildning.

FYSIK
Fysikens syfte är att ge en grundläggande kvantitativ förståelse för 
naturens lagar. Den behandlar stora frågor som atomkärnornas 
uppbyggnad, nya material för till exempel solceller, jordens klimat-
utveckling och universums uppkomst.

Kandidatprogrammet i fysik vid Uppsala universitet erbjuder möjligheten att 
studera olika områden inom den moderna teoretiska och experimentella 
fysiken. Under de inledande studierna lär du dig grundläggande fysikaliska 
begrepp och samband. Inledande kurser inom matematik ger dig de mate-
matiska verktyg som krävs för en exakt beskrivning av fysikaliska processer.

Under det tredje året på utbildningen specialiserar du dig inom en av de fyra 
inriktningarna astronomi, fysik, geofysik eller meteorologi. Astronomi handlar 
om rymden, stjärnors födelse och död, galaxers utveckling och universums 
struktur. Inom fysik kan du till exempel fördjupa dig inom materialfysik, parti-
kelfysik, eller teoretisk fysik. Geofysik undersöker vad som händer i planeten 
jordens inre och hur detta kan mätas. Meteorologi utforskar jordens klimat, 
utvecklingar i atmosfären och hur detta påverkar vädret.

Programmet erbjuder ett stort antal valbara kurser så att du kan skapa din 
egen utbildning utifrån dina intressen.

Efter din kandidatexamen kan du fortsätta med en tvåårig påbyggnad i form 
av en masterutbildning.

Karriär: Arbetstillfällen finns både i nationella och internationella före-
tag, till exempel hos energibolag, entreprenörer, energibyråer, bostads-
bolag, konsultfirmor, i organisationer och på myndigheter. På arbetsmark-
naden finns en mångfald möjligheter på energiområdet, exempelvis som 
energi strateg, konsult, hållbarhetsansvarig eller miljökommunikatör.

Karriär: Efter avslutat program kan du använda dina kunskaper i fysik för 
vidare studier eller för en karriär inom näringsliv eller offentlig verksam-
het. Som fysiker kan du till exempel arbeta med utveckling och användning 
av olika typer av mätteknik och databehandling.

Antal HP: 180 Studieort: Visby Starttermin: hösten 2019 Antal HP: 180 Studieort: Uppsala Starttermin: hösten 2019
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GEOVETENSKAP 
Geovetenskap handlar om Jorden, den mest dynamiska planeten 
i vårt solsystem. Jordens inre och yttre processer har gett förut-
sättningar för liv, format vår miljö och skapat många av våra vik-
tigaste naturresurser. Med en examen från kandidatprogrammet i 
geovetenskap kan du göra värdefulla insatser inom områden som 
rör naturresurser, miljö och samhällsbyggande.

Kandidatprogrammet i geovetenskap ger dig en bred bas i geovetenskap som 
byggs på med kärnkurser inom områdena berg, mark, landskapsutveckling, 
vatten och livets utveckling samt specialiserade kurser i geofysik, geoteknik 
och geoinformatik. Du läser även kurser inom kemi och matematik anpassade 
för geovetare.

Dina lärare är forskare vid institutionen för geovetenskaper i Uppsala. I utbild-
ningen blandas teori med praktiska moment. Exkursioner och fältkurser är 
viktiga inslag.

Efter din kandidatexamen kan du fortsätta med en tvåårig påbyggnad i form 
av en masterutbildning.

KEMI
Universum, Jorden, vi själva, till och med våra tankar och vårt 
humör – allt är egentligen kemi. Kemister kan bidra med lösningar 
till många av dagens och framtidens utmaningar som energi, hälsa 
och miljö. Som utbildad kemist har du många möjligheter till 
spännande jobb.

Kandidatprogrammet i kemi ger en solid bas inom hela kemiområdet, samt 
valfri specialisering inom en eller flera grenar av kemin.

Under den första halvan av programmet läser du ett basblock med grund-
kurser. Laborationer är en viktig del av kemiutbildningen, där experimentella 
färdigheter tränas och kopplingen mellan experiment och teori diskuteras. 
Kandidatprogrammet i kemi i Uppsala ger dig också möjlighet att utveckla 
dina färdigheter i att muntligt och skriftligt presentera resultat och slutsatser.

Efter basblocket har du en god grund för att därefter välja en fördjupning inom 
något av kemins ämnesområden.

Alla lärare på programmet är aktiva forskare och som student tränas du i ett 
vetenskapligt arbetssätt.

Karriär: Som geovetare är ditt arbetsfält brett och du kan jobba i Sverige 
eller internationellt. Du kan bland annat arbeta med aktuella frågor 
såsom kartläggning och planering av hållbar användning av naturresurser, 
vattenresurser samt miljö- och klimatfrågor. Arbetsuppgifterna är varie-
rande – alltifrån fältarbete till analys och tolkning av resultat – och innebär 
ofta resor inom och utom landet.

Antal HP: 180 Studieort: Uppsala Starttermin: hösten 2019

Karriär: Utbildningen avslutas med ett examensarbete som kan för-
bereda dig för verksamhet inom näringsliv eller offentlig sektor, för att där 
kunna medverka i till exempel forsknings-, utvecklings-, eller utrednings-
arbete. Tack vare bredden och djupet vid kemiutbildningen i Uppsala har 
du också den grund som behövs för att välja en masterutbildning över 
hela världen.

Antal HP: 180 Studieort: Uppsala Starttermin: hösten 2019

LEDARSKAP 
– KVALITET – FÖRBÄTTRING  

På kandidatprogrammet i ledarskap – kvalitet – förbättring får du 
en branschoberoende utbildning som ger dig kunskap om verk-
samhetsutveckling och ledarskap. Du får lära dig strukturerade 
arbetssätt och får en ökad förståelse för hur organisationer och 
företag fungerar. Framför allt lär du dig att tillämpa dina kun-
skaper så att verksamheten utvecklas på ett hållbart sätt, oavsett 
bransch.

Basen i programmet är kurser inom kvalitetsutveckling där du studerar 
arbetssätt, metoder och verktyg för verksamhetsutveckling. Dessa kunskaper 
byggs på med bland annat företagsekonomi.

Eftersom stora delar av verksamhetsutvecklingen i näringslivet sker i 
projektform läggs även stor vikt vid projektmetodik och projektledning såväl 
teoretiskt som praktiskt. Att arbeta med förbättrings- och utvecklingsarbeten 
och projekt innebär att arbeta med eller leda en grupp av människor. Därför 
kommer du även att studera gruppdynamik och ledarskap med bland annat 
konflikthantering, kommunikation, mångfald, coachning och förändring.

Efter din kandidatexamen kan du fortsätta med en tvåårig påbyggnad i form 
av en masterutbildning.

MATEMATIK
Kandidatprogrammet i matematik passar dig som har ett starkt 
intresse för matematik. Du får en djupare förståelse för mate-
matiken och lär dig inte bara hur man räknar utan också vad som 
ligger bakom formlerna.

Sedan nittiotalet har den matematiska forskningen i Uppsala växt och för-
grenat sig inom ett stort antal olika fält. Forskningens mångfald avspeglar sig 
även i våra matematikprogram. På kandidatprogrammet erbjuder vi ett brett 
urval av kurser inom många aktuella matematiska områden.

Under de första två åren får du en god matematisk grund. Du lär dig bland 
annat om oändligheten och hur du kan räkna med tal i flera dimensioner. Du 
får även baskunskaper i programmering och beräkningsvetenskap och lär dig 
att lösa svåra matematiska problem med dator. Det tredje året har ett friare 
upplägg som ger dig möjlighet att läsa fördjupningskurser efter intresse. Du 
kan välja att fördjupa dig i matematisk teori eller att använda matematik för 
att lösa konkreta problem.

Karriär: Efter programmet är du redo att jobba inom såväl varu- som 
tjänsteproducerande verksamheter. Dina arbetsuppgifter kan utgöras 
av att leda eller delta i förbättrings- och utvecklingsprojekt, arbeta som 
projekt ledare för förändrings- och förbättringsprojekt, ansvara för och 
arbeta med kvalitetsfrågor, arbeta som verksamhetsutvecklare, eller 
arbeta med andra planerings- och ledningsuppgifter.

Karriär: Utbildningens bredd kommer att ge dig värdefulla kunskaper i 
modern matematik och en hög konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Du 
kan arbeta som till exempel aktuarie, analytiker, IT-specialist eller data 
scientist. Du kommer dessutom att få behörighet till flera masterprogram 
i bland annat matematik, finansiell matematik, bioinformatik, tillämpad 
beräkningsvetenskap och matematisk statistik.

Antal HP: 180 Studieort: Visby Starttermin: hösten 2019 Antal HP: 180 Studieort: Uppsala Starttermin: hösten 2019

MILJÖVETENSKAP
Du som vill arbeta med dagens och framtidens miljöfrågor 
behöver goda ämneskunskaper och kompetens för samarbete 
över gränser. Programmet har en naturvetenskaplig profil men 
riktar sig till både naturvetare och samhällsvetare som vill arbeta 
med problemlösning. Utbildningens fokus är hållbar förvaltning av 
naturresurser och ekosystemtjänster och inkluderar både natur- 
och samhällsvetenskapliga angreppssätt. Att studera på Gotland 
innebär utmärkta möjligheter till praktiska övningar, lokala 
fallstudier och samverkan med arbetslivet.

Din kompetens blir bred med basen inom naturvetenskap, vilket ger dig för-
måga till helhetsbedömningar och åtgärdsrekommendationer. Det teoretiska 
innehållet kopplas genomgående till aktuella frågor på miljöområdet och 
metoder för att lösa problem och främja en hållbar samhällsutveckling.

Efter din kandidatexamen kan du fortsätta med en tvåårig påbyggnad i form 
av en masterutbildning.

ÄMNESLÄRAR-
PROGRAMMET

Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förut-
sättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i fram-
tidens skola. Som lärare i gymnasiet utvecklar du ungdomars 
förmåga till att söka efter, självständigt värdera och bearbeta 
kunskap. Dina intressen styr valet av ämnen som du utbildar dig 
inom och kommer att undervisa i. Med dig får du färdigheter 
i att leda en klass, att lära ut och kunna skapa en meningsfull 
undervisning.

Att jobba som ämneslärare innebär att du gillar kombinationen kunskap och 
att lära ut samt vill ha ett socialt yrke där du träffar många människor. Dess-
utom är du med och påverkar framtiden och bidrar till en bättre värld.

Låt ditt intresse styra när du väljer vilka ämnen du vill undervisa i. Det finns 
ett tiotal ämnen inom språk, humaniora, samhällsvetenskap och naturve-
tenskap att välja mellan. Beroende på vilka ämnen du har i din examen finns 
även möjlighet att arbeta i grundskolans årskurs 7–9.

Ämneslärarprogrammet leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot 
arbete i gymnasieskolan om 300 eller 330 hp beroende på vald ämneskom-
bination.

Karriär: Miljövetare arbetar ofta med strategiska miljöfrågor både inom 
näringslivet och offentlig verksamhet. Det finns behov av ämneskunniga 
med kompetens för systemlösningar och samordning av komplexa 
frågor, såsom naturresurs- och samhällsplanering. Du kan arbeta som 
handläggare, rådgivare, miljösamordnare eller konsult i organisationer, 
statliga verk, kommuner och länsstyrelser. Inom de flesta näringslivsgrenar, 
till exempel livsmedel, bostadsförvaltning, transport och avfall, anställs 
miljösamordnare och miljöstrateger. Det finns också arbeten inom 
naturvårdsbranschen och utbildningssektorn.

Antal HP: 180 Studieort: Visby Starttermin: hösten 2019
  Antal HP: 330 Studieort: Uppsala Starttermin: höst och vår
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Karriär: En examen från ämneslärarprogrammet ger dig de redskap som 
behövs när du arbetar som lärare och ledare i klassrummet. Som lärare 
har du ett av världens viktigaste jobb och behovet av välutbildade lärare 
finns ständigt. Utbildningen kan planeras så att den ger dig behörighet att 
söka forskarutbildning.
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Glöm inte...
15 mars

Webbanmälan öppnar

att anmäla dig på www.antagning.se 

Viktiga datum:

15 april
Sista anmälningsdag

april-juni
Kontrolluppgifter

20 juni
Sista kompletteringsdag

11 juli
Antagningsbesked 

med svarskrav

Mitten av juli
Sen anmälan öppnar

26 juli
Sista svarsdag

1 augusti
Andra antagningsbeskedet

HAR DU INTE RÄTT BEHÖRIGHET? 
Tekniskt-naturvetenskapligt basår finns för dig som vill studera teknik och naturvetenskap 
men saknar behörigheten. Efter avklarad basårsutbildning har du en reserverad plats för fort-
satta studier inom en programinriktning vid Uppsala universitet. 

"Vi på UTN (Uppsala teknolog- och naturvetarkår) är studentkåren för dig 
som studerar teknik eller naturvetenskap i Uppsala. Vi vet att studietiden är 
mer än bara studier och arrangerar därför flera sociala event under året. Ett 
av våra mest kända arrangemang är Forsränningen på Valborg, där du kan få 
möjligheten att bygga en egen flotte och ränna nedför ån i Uppsala. Vi arrangerar 
också flera andra evenemang såsom speleventet Polhacks, Rebusrallyt (som är 
Sveriges största!), en bal på Uppsala slott, mottagningar för våra nya studenter 
och mycket mer. Dessutom ser vi till att du under utbildningen får träffa dina 
framtida arbetsgivare genom till exempel vår karriärmässa Utnarm.
 
Men vi gör så mycket mer än bara det! Vi jobbar varje dag för att se till att din 
utbildning håller hög kvalité, att du har en röst på fakulteten och universitetet, 
samt att studiemiljön är på topp. Vi ser helt enkelt till att din utbildning och 
din studietid är så bra som den kan vara. Mer information om oss hittar du på 
utn.se. Hoppas vi ses!"

EN HÄLSNING FRÅN KÅREN
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