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Varför ska du välja
Lunds universitet?
• Förstahandsvalet bland Sveriges ungdomar
• 302 program och 2046 fristående kurser att
välja mellan
• Ett av Europas främsta universitet med 		
världsledande forskning
• Unik studentstad med ett fantastiskt 		
studentliv
• Service och stöd under hela studietiden
• Utbytesavtal med 600 universitet i 70 länder
• Mötesplats för studenter från hela världen
• 26 bibliotek – en guldgruva
• Studentnationer som erbjuder gemenskap 		
och aktiviteter
• Vart fjärde år är det Lundakarneval – nästa
gång är 2018!
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Välkommen till ett
universitet i världsklass
Lunds universitet strävar efter att vara ett universitet som förstår, förklarar och
förbättrar vår värld och människors villkor. Universitetet rankas som ett av världens
främsta lärosäten, och är det mest populära bland svenska gymnasieungdomar.

350 ÅRS JUBILEUM

SVERIGES MEST INTERNATIONELLA UNIVERSITET

Vi utbildar och forskar inom teknik, naturvetenskap,

Vi är ett internationellt universitet och attraherar flest

juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora,

internationella studenter i Sverige. Många lundastudenter

teologi, konst, musik och teater. I 350 år har universitetet

läser också en del av sin utbildning utomlands och kan

varit i ständig utveckling – idag i högre grad än någonsin.

välja mellan utbyten i mer än 70 länder.

Med våra 41 000 studenter och 7 500 anställda är vi nu
ett av Nordens största universitet med campus i Lund,
Helsingborg och Malmö.

”Du kommer aldrig ha så roligt på
något annat ställe! Det här livet är
speciellt!”
Sandra Mavéus, studerar Europastudier

”Lunds universitet erbjuder utbildningar med kvalité i en internationell miljö. Genom universitetet
har jag fått vänner för livet och en
stadig grund att stå på inför nya
utmaningar i arbetslivet.”
Josefine Kettner, studerar master i Asienstudier

STORT UTBUD

Vid Lunds universitet kan du välja mellan 302 utbildningsprogram och 2 046 fristående kurser på olika nivåer, inom
ett hundratal olika ämnen. Det breda utbildningsutbudet

ESS OCH MAX-IV

Två nationellt ledande forskningsanläggningar finns i Lund.
MAX IV-laboratoriet är den ledande synkrotronljusanläggningen i världen. Intill byggs den europeiska forskningsanläggningen ESS, som kommer att ha världens mest
kraftfulla neutronkälla när den tas i drift 2019.

ger dig stora möjligheter att kombinera ämnen till en
examen med personlig profil. Universitetet har dessutom

INVESTERA I DIN FRAMTID

ett stort antal nätbaserade distanskurser samt bedriver

Att studera vid Lunds universitet är en berikande upp-

fortbildning och kompetensutveckling för personer som är

levelse som gör att du växer som människa, får vänner,

verksamma ute i arbetslivet.

kunskaper och kontakter för livet. Vi är stolta över våra

STUDENTERNAS STAD

Lund är Sveriges mesta studentstad med sitt unika

studenter och vill ge dig de allra bästa förutsättningarna
för framgångsrika studier. Med vårt sigill på ditt examensbevis ligger hela världens arbetsmarknad öppen!

studentliv, universitetets tydliga närvaro i stadsbilden
och den kreativa miljön. I Lund är det dessutom
cykelavstånd till allt!

Varmt välkommen!
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”

Om utbildningen i
gymnasiet ger dig
verktyg för att klara
högskolan, så ger
högskolan studenterna
verktyg för sina
framtida yrken.

Att läsa på
Lunds universitet

”

Hamid Pourassad, läser 6:e terminen
på juristprogrammet

Om du utbildar dig på universitet eller högskola får du större möjlighet att etablera dig på
arbetsmarknaden eftersom väldigt många yrken kräver en akademisk examen. Lönen blir i
allmänhet högre. Förutsättningarna att göra karriär i och utanför Sverige är betydligt bättre.

DU LÄR DIG KRITISKT TÄNKANDE

STUDIETEKNIKEN VIKTIG

När du läser på universitet får du lära dig att tänka kritiskt och
analytiskt. Med detta avses en förmåga att självständigt tolka
och bilda sig en uppfattning om olika typer av information.
Det inbegriper en förmåga att granska och ifrågasätta, att
värdera olika uppgifter och bevis samt att ge och ta kritik i
diskussioner med andra. Att tänka kritiskt och analytiskt är
grunden för all akademisk verksamhet. Det är en förmåga som
du bär med dig och använder hela livet.

Kurslitteraturen på universitetet är betydligt mer omfattande
än på gymnasiet och en stor del av den är på engelska. Därför
är det viktigt att ha en god studieteknik. På universitetet finns
det studievägledare som kan hjälpa dig att lägga upp studierna. Dessutom har många institutioner studentmentorer som
hjälper dig som ny student med tips och strategier.

SJÄLVSTÄNDIGT OCH UTVECKLANDE
Undervisningen på universitetet bygger på och uppmuntrar
till självständighet. Vid seminarier, workshops, experiment,
mässor och utställningar presenterar studenter sina arbeten.
Att skriva, presentera och tala inför andra tränas hela tiden. En
stor del av studierna sker utanför klassrummet, på egen hand
eller i samarbete med kurskamrater. Detta är en viktig skillnad i
förhållande till gymnasiet.

FORSKNINGSNÄRA
En annan skillnad mot gymnasiet är att universitetsutbildningen bygger på vetenskaplig eller konstnärlig grund och att den
har nära kontakt med aktuell forskning. De flesta lärare som
undervisar vid Lunds universitet är själva aktiva forskare och
experter inom ett ämne.

KURSER ELLER PROGRAM
Vid Lunds universitet kan du läsa både program och fristående
kurser. Gemensamt för programmen är att de består av en
längre sammanhållen studietid som leder fram till en examen,
medan en kurs i ett ämne, t ex franska eller pedagogik, är
mindre tidsmässigt omfattande. Såväl programmens som
kursernas omfattning anges i högskolepoäng (hp). Det går
30 hp på en termin och 60 hp på ett läsår vid heltidsstudier.
Heltidsstudier innebär för de flesta utbildningar 40 timmars
arbetsinsats per vecka.
Lunds universitet erbjuder ca 2 000 kurser. Grundkurser
riktar sig till nyantagna. Därefter kan man söka fortsättningskurser, fördjupningskurser samt magisterkurser. Kurser ges på
grundnivå och avancerad nivå. På båda nivåerna kan man ta
ut en examen. Genom att själv välja kurser och ämnen kan du
profilera din utbildning.
Läs mer om kurser och program på sidan 34

”

På universitetet läser
man oftast en kurs i
taget, istället för som
på gymnasiet fyra olika
ämnen på samma dag.
Att studera något som
du brinner för gör
studierna så mycket
roligare och så mycket
lättare!

”

Viktoria Hennings, kandidatexamen i biomedicin
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SVERIGES ROLIGASTE STUDENTSTAD ÄR TRE

HELSINGBORG
KÖPENHAMN

LUND

MALMÖ

LUND. Vacker, historisk, charmig och högt i tak är några
försök att fånga atmosfären i Sveriges mest attraktiva studentstad,
där två världsledande forskningsanläggningar Max IV och ESS finns.
Studentlivet genomsyrar hela staden med ett intensivt utbud av
aktiviteter på de olika nationerna – baler, pubar, liveband, luncher
och idrottsverksamhet. Vart fjärde år intar Lundakarnevalen staden

Sveriges roligaste
studentstad är tre
Studenttraditionerna vid Lunds universitet går så
långt tillbaka som till 1666. Idag finns universitetet
inte bara i studentstaden Lund. I Malmös storstadspuls hittar du våra konstnärliga utbildningar och
i havsnära Helsingborg ett modernt campus där
framtidens utbildningar skapas i nära samarbete
med näringslivet.

i tre hela dagar med karnevalståg, spexföreställningar, konserter
och mattält. I Lund finns allt på cykelavstånd – mysiga caféer,
bibliotek, personliga butiker och lummiga grönområden som Botan
och Sankt Hans Backar. Dessutom mängder av kulturupplevelser.
Nära stadsparken ligger Mejeriet med ett brett och internationellt
konsertutbud. Här kan man också äta jazzbrunch och lära sig
spela gitarr. För några år sedan startade de kända komikerna
Johan Wester och Anders Jansson Lund Comedy Festival, Nordens
största humorfestival. Varje höst vallfärdar skräck-, fantasy- och
sci-fi-fantaster till Fantastisk Filmfestival. LitteraLund och Lund
International Choral Festival är andra njutbara evenemang.
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HELSINGBORG.

I den unga studentstaden

Helsingborg finns en del av Lunds universitet, nämligen Campus
Helsingborg. Ingenstans i Skåne är du så nära kontinenten som
här. En het sommardag när solbadare trängs med inlinesåkare och
beachvolleybollspelare på Helsingborgs vackra strandpromenad är det
lätt att tro att man befinner sig utomlands. Stadens största attraktion
är förstås Sundet – världens mest trafikerade farvatten – där färjorna
till Helsingör pilar dag som natt. Med ett välutrustat stadsbibliotek,
friluftsmuseet Fredriksdal och slottsparken Sofiero runt knuten behöver
du aldrig sakna stimulans i den unga universitetsstaden. På charmiga
Kullagatan finns både stora och små butiker. Dunkers kulturhus bjuder
alltid på intressanta utställningar och i myllret på Söder hittar du allt
du behöver för en exotisk middag. Vill du ändå byta sanden mot sten
finns klättringsparadiset Kullaberg med världskända konstinstallationen
Nimis bara trettio minuter bort. Eller varför inte ta färjan över Sundet,
besöka Hamlets slott Kronborg och pröva danska smörrebröd?

MALMÖ. Hipp och hållbar. Den gröna stadsdelen Västra Hamnen
med det spektakulära bostadshuset Turning Torso har satt Malmö på
kartan. Staden har rankats som en av världens mest innovativa städer,
skördar priser för sitt hållbarhetsarbete, och väcker uppmärksamhet
för byggprojekt som Malmö Live – stadens nya mötesplats för musik
och kultur. Malmö är också en av Sveriges krogtätaste städer med ett
spännande klubb- och nattliv.
I denna brusande, mångkulturella stad hittar du Lunds universitets
utbildningar inom musik, konst och teater. Efter föreläsningarna kan
du ta med dig tentaböckerna till stans hetaste nöjeskvarter som ligger
vid Folkets park. I parken som är Sveriges äldsta kan man fika, äta och
besöka danspalatset Moriskan. På sköna Gamla Väster, vid trendiga
Davidshallstorg och runt Drottningtorget finns både kul och reko
shopping. I Malmö är utbudet enormt och kultur och natur aldrig
långt borta. Missa inte Stapelbäddsparken – en av Europas största
utomhusskateparker, en skön promenad genom Slottsträdgården eller
att besöka det anrika Kallbadhuset vid Ribersborgsstranden, ”Ribban”.
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ETT STUDENTLIV FÖR ALLA

Ett studentliv för alla!
Lunds unika studentliv är en av förklaringarna till varför nya studenter
vallfärdar till Lund varje termin. Studentlivet ger många intressanta
erfarenheter och möjligheter att utvecklas även utanför föreläsningssalarna.
För att kunna ta del av allt spännande som händer behöver du vara medlem
i Studentlund, Teknologkåren eller Smålands nation. De har alla en mängd
aktiviteter att engagera sig i!
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ETT STUDENTLIV FÖR ALLA

Ingenstans spexas det
så mycket och av så
många som i Lund.
STUDENTLUND
Studentlund är ett samarbete mellan många nationer, kårer
och Akademiska Föreningen (AF). Medlemskapet ger dig
tillgång till billiga bostäder, god mat, nattklubbar, intressanta
föredrag, utbildningsbevakning, scenuppsättningar, mängder
av stipendier och studentrabatter och mycket mer. När du
har blivit antagen som student vid Lunds universitet kan du
bli medlem genom att gå in på www.studentlund.se och
registrera dig.
NÅGOT FÖR ALLA
Vill du ägna dig åt ett specialintresse, ha roligt och få många nya
vänner? Då ska du gå med i något av Akademiska Föreningens
utskott.
Radio AF som sänder radio fem dagar i veckan är utskottet
som ständigt söker nya medlemmar.
– Det är ett roligt sätt att få utlopp för sitt musikintresse,
säger Malin Castwall Hanson, som är engagerad i Radio AF
sedan 2 år tillbaka.
Är du intresserad av litteratur och vill skriva, jobba med
grafik eller bjuda in dina favoritpoeter kan Ordkonst vara
utskottet för dig. Spelar du något instrument kan du gå
med i någon av studentorkestrarna Alte Kamereren eller
Bleckhornen.
AKADEMISKA FÖRENINGEN- MÖTESPLATSEN
Sedan starten 1905 har Studentaftnarna i Lund lockat intressanta
gäster från hela världen.
– Syftet är att alla studenter någon gång ska känna att det
finns något för dem att lyssna på, berättar utskottets förman
Helena Westöö. Ibland är det stort tryck på Studentafton som
t ex när Edward Snowden var gäst.
– Studenterna hade möjlighet att lyssna på honom live och
ställa frågor till honom. Det var superkul att kunna genomföra
det och en av höjdpunkterna det här året, säger Helena.
AF-borgen i Lundagård är den fysiska mötesplatsen – inte
minst genom studieplatserna och aktiviteterna i caféet Athen.
Spex, teater och poesiaftnar – i AF-borgen händer det alltid

något. Och varje termin anordnar AF, Lunds universitets
studentkårer och Kuratorskollegiet ett hälsningsgille för nya
studenter. Då finns nationer, studentföreningar, AF:s olika
utskott, företag och många fler på plats och presenterar sig.

SPEXARNAS STAD
Ingenstans spexas det så mycket och av så många som i
Lund. Spexen har en lång historia i Lund och numera finns
det många olika spex att välja mellan. Du behöver inte stå på
scenen, utan du kan välja att vara med i utskotten som syr,
sminkar, målar och bygger dekor, jobbar med PR och program
eller utgör spexets orkester.

LÄR KÄNNA FOLK PÅ NATIONERNA
Vid Lunds universitet finns 13 nationer. De äldsta bildades bara
några år efter det universitetet grundades. Ett sätt att delta i
nationslivet är att arbeta ideellt.
Sofie Andersson, som läser Politices kandidatprogram, är
lunchförman på Lunds nation. Det innebär att hon en dag var
tredje vecka är ansvarig för lunchserveringen på nationen.
– Det är en härligt avslappnad stämning på nationerna och
alla är välkomna, berättar Sofie. Det är också ett skönt avbrott i
studierna att vara på nationen och jobba tillsammans med vänner.
Ellinor Hjalmarsson började sjunga i Ostrochorus, Östgötas
nationskör, bara några veckor efter att hon flyttat till Lund.
– Det gjorde att jag snabbt hittade en gemenskap här i Lund
som passade mig, säger Ellinor. Att sjunga i nationskör gör att
du får lära känna studenter från olika delar av universitetet som
du kanske inte annars hade stött på.
Pubar, nattklubbar, idrottsverksamhet och egna tidningar
är andra aktiviteter på nationerna. Läs mer om Lunds nationer
på www.lu.se/nationer

VILL DU VETA MER?
Särskild information om kårer, nationer och Akademiska
Föreningen finns på www.studentlund.se

AF-borgen i Lundagård är den fysiska
mötesplatsen, inte minst genom studieplatserna och aktiviteterna i caféet Athen.
Spex, teater och poesiaftnar – i AF-borgen
händer det alltid något.
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ETT STUDENTLIV FÖR ALLA

Dubbelt så mycket
studentliv i Helsingborg!
På Campus Helsingborg tillbringar mer än 4000 studenter sin studietid. Här
kan du utbilda dig till socionom, högskoleingenjör och ämneslärare eller studera
strategisk kommunikation, service management, modevetenskap eller juridik.
Som student vid Campus Helsingborg får du dubbelt så
mycket studentliv. Förutom en mängd upplevelser i kuststaden
Helsingborg kan du välja bland alla aktiviteter som den
klassiska studentstaden Lund har att erbjuda.
På söder finns det nya studenthuset Helsingborgen som är
basen för stadens studentliv och den självklara mötesplatsen.
Studentföreningen Stampus anordnar en mängd aktiviteter,
allt från torsdagspub till resor och driver också den egna
radiostationen Stampus FM.

Du har som student chansen att skapa kontakter med
näringsliv och organisationer under studietiden i Helsingborg.
Föreningen Campus Vänner, som består av ledande företag och
organisationer, delar varje år ut stipendier till studenterna. Det
populära studentkonsultbolaget Lunicore har kontor på Campus
Helsingborg och förmedlar uppdrag mellan studenterna och
näringslivet. Vägg i vägg med Campus finns inkubatorn Think
och företagshotellet Mindpark. Här finns även ett café som har
blivit en naturlig mötesplats för företagare och studenter.
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LUS bevakar dina intressen
Som student vid Lunds universitet spelar din åsikt roll! Du kan påverka både kurslitteratur
och din utbildnings upplägg genom att gå med i någon av Lunds studentkårer.
Björn Sanders är ordförande och Jack Senften är vice ordförande och de har sitt kontor på tredje våningen i AF-borgen
med utsikt över Lundagård.
– Universitetet består av studenter och lärare. Båda perspektivmåste finnas med i alla beslutande organ, säger Björn.
FOKUS PÅ KVALITET
LUS samordnar de nio studentkårerna och tar ett samlat grepp
om studentinflytandet. Han berättar att ett stort fokusområde
för dem är universitetets kvalitetssäkring av utbildningarna.
– Universitetet bygger själva upp kvalitetssäkringssystemet
där utbildningarna utvärderas, och LUS ser över vad vi anser
ska finnas med. Utvärderingen måste leda till att vi faktiskt får
bättre utbildning, säger han.
STUDENTERNAS HÄLSA VIKTIG
Jack berättar att LUS även har stort fokus på studenternas
psykiska hälsa.

– En arbetsmiljöstudie är på gång på universitetet, vi vill att den
även innefattar studenternas psykosociala miljö, säger han.
ETT GIVANDE ANSVAR
Det råder ingen tvekan om att de tycker att alla borde testa på
att vara kåraktiv.
– Vi har ett bra system där studenterna har inflytande.
Det finns ett ansvar hos oss studenter att förvalta det. Det är
givande, både för en själv och för ens studiekompisar, säger
Björn.
– Det är en del av studentlivet, och det är en erfarenhet
som du inte kan få i din utbildning. Det borde vara obligatorisk, säger Jack med glimten i ögat.
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Hitta bostad
Att få tag i boende i Lund kan vara en utmaning, särskilt vid terminsstarten.
Därför är det bra om du tidigt tar reda på vilka möjligheter det finns och ställer
dig i bostadskö i god tid.
STÄLL DIG I KÖ

AKUT BEHOV AV BOSTAD

AF Bostäder är den största studentbostadsförmedlaren i Lund.
Företaget äger och förvaltar över 6000 studentbostäder – både
korridorrum och lägenheter. När du blivit antagen som student
gör du en bostadsansökan hos AF Bostäder genom att gå in på
www.afbostader.se/novisch. Gör en bostadsansökan så fort
antagningsbeskedet kommer – då kan du få förtur till bostäder
reserverade för ”novischer”, nybörjare. Glöm inte att senare
under terminen bli medlem i Studentlund och därmed medlem
i Akademiska Föreningen. Annars riskerar du att förlora din
bostad eller köplats.
Konkurrensen om rum och lägenheter är tuff vid termins
starten. Många nyblivna studenter tackar ja till ett första
boende för att ha någonstans att bo. Väl på plats i Lund är det
lättare att leta bostad. En bit in på terminen brukar bostads
situationen klarna upp något och kanske hittar du just det där
perfekta korridorrummet, lägenheten eller kollektivboende
som du har längtat efter.

Har du akut behov av bostad kan du kontakta studenternas
egen bostadsförmedling Bopoolen, www.bopoolen.nu. Här
lägger privatpersoner som vill hyra ut rum eller del i lägenhet
ut annonser.
Som student kan du själv lägga in annons om den bostad
du söker. På Bopoolens hemsida hittar man också kontraktsförslag, lagar, regler och tips på hur man ska gå till väga för att
leta och hyra ut bostad.

BO PÅ STUDENTNATIONERNA
De 13 nationerna vid Lunds universitet tillhandahåller också
bostäder och har egna köer till sina lägenheter och student
rum. Vissa nationer kräver att man är medlem. Studenter
som är aktiva på nationen får oftast bostad snabbare. Många
nationer har novisch-utlottning i början av varje termin.
Kontakta husförmannen på din nation för mer information
och ansökningshandlingar.
Se www.studentlund.se/nationer

BO UTANFÖR LUND
Om det är svårt att hitta bostad i Lund är ett alternativ att
bo i närliggande Malmö, Eslöv, Kävlinge och Burlöv. I Malmö
finns bland annat Malmö Studenthus med 666 lägenheter.
Pendelavstånden är korta och kommunikationerna goda.
Landskrona, som inte ligger mer än 15 minuter med tåg
från Lund är ett annat alternativ liksom Hässleholm, med 30
minuters resväg från Lund. Information om lediga boenden
finns på respektive kommuns hemsida.
I Helsingborg finns det idag nio olika studenthem.
På www.helsingborgsstudent.se kan du hitta kontaktuppgifter till alla studentboenden, länkar till fastighetsägare och
hyresvärdar samt annonser för inneboende och andrahands
alternativ i staden.
Läs mer på www.lu.se/bostad

KONTAKTINFORMATION
AF Bostäder
www.afbostader.se/novisch, info@afbostader.se
Bopoolen
www.bopoolen.nu, bopoolen@lus.lu.se
Lunds universitets 13 nationer
www.studentlund.se/nationer
Malmö Studenthus
www.malmostudenthus.com,
info@malmostudenthus.com
Helsingborg
www.helsingborgsstudent.se
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KOMPISLÄGENHET

KORRIDORRUM

Fabian Gabrielsson trivs utmärkt i sin och barndomsvännen
Hampus så kallade kompislägenhet som ligger i Dammhagen i
centrala Lund. Från deras fönster har man en fantastisk utsikt
över Lunds takåsar med domkyrkan i bakgrunden. Killarna har
möblerat trivsamt med egna möbler i sina respektive rum och
tillsammans delar de ett lagom stort kök.
Båda kom till Lund från Stockholm och fick korridorrum
genom novischförtur hos AF Bostäder. Fabian kände ingen i Lund
när han började läsa på LTH. Han fick sova de två första veckorna
hos en kursare i väntan på sitt korridorrum på Parentesen.
– Vi har alltid pratat om att flytta ihop och efter några år
här i Lund så kom möjligheten, berättar Fabian som läser både
till civilingenjör och jurist. Hampus hade ställt sig i ny kö hos
AF Bostäder när han väl hade fått sitt novischrum, och när
Dammhagen stod klart fick han en lägenhet.
– Det ligger centralt och bra, och jag föredrar att bo i stan
helt klart, säger Fabian. Dessutom märks det inte lika bra när
någon har fest här som i en korridor. Här är alldeles tyst när man
väl stänger dörren till lägenheten. Samtidigt är det ett studentboende så alla har förståelse för varandra, att vi är studenter.

Korridorrummet på Delphi är smakfullt och personligt inrett
med en säng, ett skrivbord och en mysig läshörna. Här bor
Ariana Causevic sedan tre år tillbaka. Och hon stortrivs.
När Ariana blev antagen till civilingenjörsprogrammet i
Bioteknik på LTH hade hon aldrig varit i Lund. Hon hade precis
tagit studenten i Kalmar och aldrig bott hemifrån. Det första
boendet blev en lägenhet i andra hand, men av en slump
hamnade hon sedan på den korridor där hon nu bor.
– Jag kände ingen i Lund när jag flyttade hit och hade
förutfattade meningar om att bo på korridor. Jag är ganska
noggrann av mig och vill ha ordning och reda, säger Ariana.
– Men jag har aldrig ångrat att jag flyttat till korridor. Här
är rent och fint och man får mer än bara boendet. Jag har
fått nya vänner och vi är som en familj för varandra. Att bo på
korridor ger så mycket extra till studentlivet.
Ariana tycker att läget är perfekt. Studentbostadsområdet
Delphi ligger i norra Lund i närheten av universitetets norra
campusområde och LTH. I närheten finns allt man behöver:
mataffärer, gym, pizzeria och rekreationsområde.
– Man har ingen anledning att ta sig ner till stan egentligen, säger Ariana. Och det händer mycket här, speciellt när
det är fint väder. Här är en skön stämning.
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VÄRLDEN VÄNTAR

Världen väntar!
Som student vid Lunds universitet kan du ansöka om utbytesstudier och
förlägga en termin eller ett år av din utbildning utomlands. Varje år reser
över 1100 lundastudenter ut i världen.
Att åka utomlands som utbytesstudent innebär att du kan
studera vid ett välrenommerat universitet utan att betala studieavgift, vilket vanligtvis krävs vid de flesta utländska universitet. Du
kan ta med dig ditt studiemedel och även söka extra studiemedel
för att täcka merkostnader. Ett villkor för att söka studiemedel för
utlandsstudier är förstås att kurserna kan tillgodoräknas vid Lunds
universitet och utgöra en del av din examen.

deltar i internationella ämnesnätverk eller har slutit ämnesvisa
avtal med universitet både i Europa och i andra delar av
världen. En annan möjlighet är att söka utbyte vid University
of California. Dessa utbytesplatser är öppna för alla studenter
oavsett vad man studerar och går att söka till en gång om året.
Du kan ansöka om utbytesstudier för en eller två terminer eller
kortare sommarkurser utomlands.

VART KAN JAG ÅKA?

DU MÖTER VÄRLDEN ÄVEN I LUND

Lunds universitet deltar i flera utbytesprogram, bland annat
Nordplus för studier i Norden samt Erasmus + för utbytesstudier
i hela världen. Universitetet har dessutom samarbetsavtal med
en mängd utländska universitet i bland annat Europa, USA,
Kanada, Latinamerika, Kina, Japan, Australien och Sydafrika.
Lunds universitet arbetar ständigt för att utveckla kontakter
med universitet runt om i världen.

Lunds universitet tar emot flest internationella studenter
av alla svenska universitet. På många av de kurser och
utbildningar som ges på engelska går både svenska och
utländska studenter. Du behöver inte resa utomlands för att
uppleva den internationella atmosfären – möjligheten till nya
perspektiv och internationella bekantskaper finns även här.
Vill du möta världen på hemmaplan kan du också engagera
dig som fadder för internationella studenter. Mer information
hittar du på www.lu.se/fadder.

HUR SÖKER JAG?
För att söka utbytesstudier måste du vara inskriven för heltids
studier vid Lunds universitet och ha klarat av en termins
studier, dvs 30 högskolepoäng. Börja med att undersöka vilka
möjligheter som finns vid den fakultet eller institution där du
studerar. Många fakulteter har breda kontaktnät ute i världen,

För mer information om utbytesstudier kontakta din fakultet
eller besök lu.se/utlandsstudier

HANNAS DRÖM VAR
ATT BO UTOMLANDS!

Johannes Esbjörnsson som läser systemvetenskap kände att
han behövde miljöombyte efter några år som student i Lund. Ett
bra alternativ var att läsa utomlands under terminen i trean.
– Det ser både bra ut på CV:t och man utvecklar engelskan,
säger han. Men framförallt får man ett nätverk i hela världen.
Johannes hamnade i England på University of Leeds, ett
universitet med ca 30 000 studenter. Här finns många utbytesstudenter och Johannes fick snabbt många nya vänner.
Sättet att studera skilde sig en del från det i Sverige.
Johannes var skeptisk i början till hur det skulle gå att läsa fem
kurser samtidigt, något som man som svensk student inte är
van vid. Men det visade sig fungera väldigt bra.
– Upplägget med korta föreläsningar och mer egen studietid
som man har i England passade mig perfekt, berättar Johannes.
Generellt var det också väldigt bra och kvalificerade lärare.
Johannes rekommenderar absolut andra studenter att åka
på utbytesstudier.
– Man utvecklas alltid när man sätts utanför sin bekvämlig
hetszon. Man växer och blir mer självsäker. Dessutom träffar
man många människor och lär sig om många olika kulturer,
avslutar Johannes.
Läs fler intervjuer med studenter som varit på utbyte:
lu.se/studenter-om-utlandsstudier

Hanna Bellman som läser psykologprogrammet hade turen
att bli uttagen till två studentutbyten – en termin i San Diego,
USA, och en termin i Melbourne, Australien.
– Jag ville verkligen plugga utomlands, säger Hanna. Jag
hade varit i Australien innan, och hade en dröm om att få bo där.
Både i USA och Australien krävdes det mycket studier för Hanna.
– Lärarna var hårda och det var en hög nivå. Samtidigt
var man som kollegor, berättar hon. Där har studenterna en
närmare relation till lärarna än vad man har i Sverige.
Under året utomlands utvecklades Hanna mycket. I
Melbourne läste hon ett nytt ämne, positiv psykologi, som
inspirerade henne till nya vägar i livet.
– Det gjorde att jag hittade Mindfulness, att jag tog mig
till Nicaragua och utbildade mig i yoga på ett surfingcenter,
berättar Hanna. Utbildningen utomlands har också lärt mig att
se på psykologyrket på olika sätt.
– Det är en utmaning att åka som utbytesstudent, säger
Hanna. Men jag har både upplevt och lärt mig så mycket och
det har varit en inspiration för studierna. Dessutom är det
gratis för oss från Sverige. Vi glider bara in på ett bananskal.

JOHANNES VILLE UTVECKLA
SIN ENGELSKA, MEN ÄVEN
GÅ LITE UTANFÖR SIN EGEN
BEKVÄMLIGHETSZON.
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”En vanlig studiedag för mig brukar pågå
mellan kl. 8-17. Under dagen har jag ofta en
eller två föreläsningar och därefter ska man
göra övningar som föreläsaren har gått igenom.
Efter det brukar jag sitta och plugga med mina
studiekompisar.”
Lovisa Persson-Segell, läser till civilingenjör i riskhantering
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SERVICE OCH STÖD

Service och stöd
Du som är student vid Lunds universitet har tillgång till många olika sorters
service och rådgivning för att du ska lyckas med dina studier och för att din
studietid ska bli så bra som möjligt.

Bibliotek
Nätverket Lunds universitets bibliotek består av 26 bibliotek
i Lund, Malmö och Helsingborg. Här finns kurs- och
referenslitteratur, läsplatser och på flera bibliotek även
grupprum och datorarbetsplatser. På respektive biblioteks
webbplats finns information om öppettider, besöksadresser
och informationsresurser såsom bibliotekskatalogen,
söktjänster och databaser.
Varje student tillhör ett ämnesbibliotek, i regel det
bibliotek som är närmast knutet till det ämne man
studerar. Lånekort kan du ansöka om på webben och det
gäller på alla biblioteken inom Lunds universitet. De olika
biblioteken ger undervisning i informationssökning samt
service till studenter med lässvårigheter.

www.lub.lu.se

Studievägledning
Hos universitetets allmänna studievägledning kan du få
vägledning och information inför och under din studietid.
Du är välkommen att kontakta oss om du till exempel är
osäker på vilken utbildning du ska välja, har frågor om
ansökan och antagningsregler eller vill veta mer om vilka
arbetsområden olika utbildningar leder till.
Vi erbjuder tidsbokade personliga vägledningssamtal, drop in-vägledning, distansvägledning via Skype
och telefonvägledning. Via e-post kan du få svar på
kortare frågor. Allmänna studievägledningen finns
i Lund, på Campus Helsingborg och vissa dagar på
Vägledningscentrum i Malmö. Studievägledare finns
också på universitetets olika institutioner. Har du frågor
om en speciell utbildning eller ett speciellt ämne kan du
vända dig till studievägledaren vid den institution som
ger utbildningen.
www.lu.se/studievagledning

Studentreceptionen
I Studentreceptionen kan du få svar på många av dina
frågor, eller få hjälp med att komma i kontakt med rätt
person vid universitetet. Du får bland annat veta mer
om ansökan och studentlivet, samt information om
utbildningar och kurser. Studentreceptionen kan hjälpa
till med att skriva ut registrerings- och studieintyg.

International Desk samordnar mottagandet av de
internationella studenterna, samt anordnar aktiviteter och
fadderprogram för att ge de internationella studenterna
en trevlig tid vid Lunds universitet. Svenska studenter är
välkomna att bli internationella faddrar. Mer information om
de aktiviteter som anordnas hittar du via:

www.facebook.com/studentservicelundsuniversitet

www.facebook.com/internationaldesk

www.lu.se/studentreceptionen
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SERVICE OCH STÖD

Pedagogiskt stöd

Studenthälsan

Du som har en varaktig funktionsnedsättning, till exempel dyslexi eller adhd, kan få
pedagogiska stödåtgärder för att underlätta
dina studier vid Lunds universitet. Du kan
till exempel få anteckningsstöd, stöd av
mentor eller anpassad tentamen. Du ansöker
om stöd via ett webbformulär på lu.se/
pedagogisktstod.
Tänk på att ansöka i god tid eftersom
vissa stödåtgärder kräver längre planeringstid. Om du har frågor kring din ansökan är
du alltid välkommen att boka in tid med en
samordnare på Pedagogiskt stöd i Lund eller
på Campus Helsingborg.

Känner du dig stressad, deppig, sover dåligt eller har ångest? Då kan
du vända dig till Studenthälsan.
Vi fokuserar mycket av vårt arbete gentemot din studiesituation.
Vi arbetar vanligen avgränsat med kortare behandlingsinsatser
(oftast max fem besökstillfällen). Alla besök tidsbeställs men du kan
också få telefonrådgivning i olika frågor. Ett besök kostar 60 kr. Vi
erbjuder även ett antal olika kurser och workshops varje termin.
Studenthälsan finns på Paradisgatan 5 B i Lund, men har även
mottagningar på Campus Helsingborg och i Malmö.
www.lu.se/studenthalsan

www.lu.se/pedagogisktstod

Karriärservice
Studieverkstaden
Vill du förbättra din studieteknik? Vill du
bli bättre på att skriva akademiska texter?
Vill du bli säkrare på att tala inför andra?
Studieverkstaden är öppen för alla studenter
vid universitetet, oavsett om studierna bedrivs
på svenska eller engelska. Vi hjälper dig att
utveckla din studieteknik och ditt akademiska
skrivande och vi ger konkret textrespons.
Förutom individuell handledning erbjuder
vi föreläsningar, workshoppar och skrivkvällar.
Välkommen att boka tid hos oss i Lund eller
Helsingborg!
www.lu.se/studieverkstad

Som student vid Lunds universitet erbjuds du en omfattande service
när det gäller förberedelser inför arbetslivet. Bland annat erbjuds
du CV-granskning, karriärvägledningssamtal och karriärseminarier.
Universitetet har flera karriärcenter, både centralt och på vissa av
fakulteterna. Tillsammans med Lunds universitets jobb- och karriärportal MyCareer.lu.se utgör dessa center en länk mellan studier
och arbete.
För mer information:
Karriärservice: www.lu.se/karriär
Arbetslivsforum för dig som studerar humaniora/teologi:
www.ht.lu.se/arbetslivsforum
Karriärcenter på Ekonomihögskolan: www.ehl.lu.se/career
Studie- och karriärvägledningen på LTH:
www.student.lth.se/karriarvagledning
VentureLab – hjälper studenter att starta och utveckla företag:
www.venturelab.lu.se
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TVÅ OLIKA VÄGAR TILL EN EXAMEN

Två olika vägar
till en examen
På Lunds universitet läser du antingen ett program eller kombinerar ihop din
egen utbildning genom fristående kurser. Båda vägarna leder till samma mål
– en universitetsexamen.
HUR SKA MAN TÄNKA NÄR MAN VÄLJER?
Fördelen med att läsa program är överskådlighet. Det finns en
etablerad, väl genomtänkt struktur för hela utbildningen och
du vet vad den leder till. Det är en trygghet att veta att man
har platsgaranti till alla kurser som är obligatoriska i programmet. Du lär också känna din klass bättre, eftersom ni följs åt
under studietiden. Även om du läser ett program så ingår det
ofta valbara terminer, där du själv väljer en fristående kurs.
Fördelen med att läsa fristående kurser är flexibilitet.
Du måste inte ha bestämt vad du ska läsa varje termin
på universitetet när du börjar. Du har möjlighet att skapa
en unik utbildning och att profilera den med väl valda
kurser. Vilka kurser du väljer beror på yrkesplaner och
intressen. Om du till exempel är intresserad att jobba
inom EU, på departement eller myndigheter kan du välja
kurser i statsvetenskap, nationalekonomi och handelsrätt
kombinerat med språkstudier. Är du istället intresserad av
att jobba inom hjälporganisationer kan du till exempel läsa
mänskliga rättighetsstudier, freds- och konfliktkunskap,

socialantropologi och sociologi. Du kan läsa kurserna i
vilken ordning du vill.
Fristående kurser är också ett utmärkt alternativ för dig
som redan har en utbildning eller yrkeserfarenhet, och som
vill vidga eller fördjupa din kompetens. Det är också lättare
att byta studieort än om du läser på ett program.

Lotta skräddarsydde
sitt eget program!

EXAMEN
Det tar tre år att bli färdig med en utbildning på grundnivå,
en kandidatexamen om 180 högskolepoäng (hp). Minst 90
hp ska vara i det valda fördjupningsämnet (120 hp för vissa
ämnen), varav 15 hp består av ett självständigt arbete. Du
kan också välja att läsa vidare på avancerad nivå, ytterligare
ett eller två år, och ta en master. Möjligheterna är oändliga!
Vänd dig gärna till universitetets studievägledare med dina
frågor och funderingar:
www.lu.se/studievagledning

Vänd och läs om Lotta som skräddarsydde
sin utbildning genom fristående kurser,
och Andreas som valde ett program.
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TVÅ OLIKA VÄGAR TILL EN EXAMEN

Lotta Bonnevier

Franska var huvudämnet när
plockade ihop sin examen
med fristående kurser. Nu jobbar hon i Luxemburg som översättarassistent på EUparlamentet.
– Jag började med att läsa grundkursen i franska eftersom det
alltid varit mitt favoritämne och fortsatte sedan med fortsättningskursen och kandidatkursen eftersom jag trivdes med det,
berättar Lotta.
Däremellan var Lotta på utbyte ett halvår i Frankrike och
läste fristående kurser i bland annat kultur och franskspråkig
litteratur. Hon läste också två terminer lingvistik och nu senast
ett år på masterprogrammet i översättning.
– Det passade mig perfekt att läsa fristående kurser efter
som jag inte visste exakt vad jag ville plugga eller bli när jag
började läsa i Lund. Att skräddarsy ditt eget program innebär ju
en stor frihet och en möjlighet att nischa dig precis som du vill.
Grundkursen i franska bestod av många föreläsningar,
och Lotta var i princip i skolan måndag till fredag nästan hela

dagarna. Med fortsättnings- och kandidatkurserna blev det
färre föreläsningar och mer självstudier.
– I början av utbildningen tänkte jag inte så mycket kring
vad jag skulle bli, utan fortsatte läsa franska eftersom det var
det jag tyckte var roligt, säger Lotta.
Allt eftersom styrdes hennes tankar mot översättarprogrammet och masterprogrammet i språk och språkvetenskapoch det blev översättarprogrammet hon sökte och kom in på.
– Efter mina studier gjorde jag praktik på EU-kommissionen
i Luxemburg, och efter det frilansade jag och jobbade på
Europeiska investeringsbanken. I höst kommer jag att bli kvar
här och jobba som översättarassistent i den svenska översättar
enheten på EU-parlamentet.

Andreas Christensson hade egentligen inga planer på att läsa vidare

direkt efter gymnasiet utan ville jobba ett år. När han av en slump upptäckte
programmet Service Management väcktes hans intresse.

”Jag sökte, kom in och tänkte att jag
kan testa på, berättar Andreas. Man
kan ju alltid hoppa av. Men jag kände

”

direkt att det var något för mig!

– Jag sökte, kom in och tänkte att jag kan testa på, berättar
Andreas. Man kan ju alltid hoppa av. Men jag kände direkt att
det var något för mig!
Service Management som ges på Campus Helsingborg,
har fyra olika inriktningar, där man 75 procent av tiden läser
gemensamma kurser, och de resterande 25 procenten läser
man något av inriktningarna: Health, Hotel & restaurant, Retail
eller Tourism.
– På det sättet har jag lärt känna de andra studenterna och
fått en inblick i de andra inriktningarna, säger Andreas. Under
det tredje läsåret går man ännu djupare in i sin inriktning och
skriver sitt examensarbete. Andreas har funderingar att skriva
sitt inom HR, om personalhälsa och hur man jobbar med hälsofrämjande på arbetsplatser, eller om rekryteringsprocessen.
– I grund och botten är det HR jag tycker är mest intressant,
säger Andreas.

För Andreas har det alltid varit självklart att läsa ett program
på universitetet. Han tycker att det är bra med ett färdigt
paket som innefattar kurser som dels bygger och dels kompletterar varandra.
– Jag var inte till 100 procent säker på vad jag ville läsa och
visste inte heller vilka ämnen jag ville ha med i min utbildning,
berättar Andreas. Och nu känner jag att allt, mer eller mindre,
har passat mig i det här paketet.
Utöver studierna har Andreas valt att engagera sig inom
studentlivet och han har under ett år varit ordförande i studentföreningen Stampus på Campus Helsingborg.
– Det ger mig erfarenhet i ledarskap på ett mer praktiskt
plan,menar Andreas.
Efter utbildningen planerar Andreas att flytta till en stor
stad, gärna i Öresundsregionen. Målet är att få en ledande roll
inom HR och personalfrågor.
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VAD ÄR EN ALUMN? EN ALUMN ÄR EN TIDIGARE
STUDENT FRÅN ET T UNIVERSITET ELLER HÖGSKOLA.

Skapa dig ett nätverk
redan som student!
Under studietiden kommer du att knyta viktiga kontakter med
kurskamrater och lärare. Ett sätt att behålla och utveckla kontakterna
är att gå med i alumnnätverket. Då kommer du ha kvar kontakten
med universitetet och samtidigt ha möjlighet att redan som student ta
kontakt med alumner i näringslivet och samhället. Redan mot slutet
av din utbildning är du välkommen att bli medlem i Lunds universitets
alumnnätverk. Nätverket består av 30 000 alumner, spridda över hela
världen.

Följ vår LinkedIn-grupp Lund University Alumni (official)
www.lu.se/alumn

SOM MEDLEM I
ALUMNNÄTVERKET
KAN DU:
• Få koll på vad alumner med din utbildning arbetar med
• Nätverka med alumner
• Skaffa kontakter inför praktik och jobb
• Ta kontakt med alumner för karriärtips
• Marknadsföra dig själv och ditt cv
• Behålla kontakten med dina studiekamrater
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Oändliga möjligheter!
Vid Lunds universitet kan du skräddarsy din utbildning. Du kan
välja mellan 302 utbildningsprogram och 2046 fristående kurser.
Det finns också stora möjligheter att läsa en eller två terminer av
utbildningen utomlands. På följande sidor finner du alla våra program
och ämnesområden. Vilket blir ditt förstahandsval?

Våra utbildningar

Botaniska trädgården är en del av Lunds universitet. I växthusen
hittar du tropisk värme året runt. Väl värt ett besök!
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Språk och litteratur................................... 92–103

Ekonomihögskolan...................................... 50–53

Historia, filosofi och kultur............. 104–111

LTH – Lunds Tekniska Högskola...... 54–63

Religionsvetenskap och teologi.... 112–115

Trafikflyghögskolan..................................... 64–67

Ämneslärare................................................. 116–117

Samhällsvetenskap........................................ 68–75

Musikhögskolan....................................... 118–121

Beteendevetenskap....................................... 76–81

Teaterhögskolan....................................... 122–125

Juridik..................................................................... 82–85

Konsthögskolan........................................ 126–127

Medicin och vård........................................... 86–91

Masterutbildningar................................ 128–134

NATURVETENSKAP

42

Praktik och examensarbete ledde till jobb

Världen behöver
naturvetare

Naturvetenskap
Naturvetenskapen bygger på nyfikenhet och passion att försöka
förstå och förklara världen vi lever i. Vågar du ifrågasätta det du ser
omkring dig? Vill du vara med och påverka hur vår värld kommer
att se ut i framtiden?
Läs mer på www.naturvetenskap.lu.se

NATURVETENSKAPEN ÄR GRÄNSLÖS
Naturvetenskapen känner inga nationsgränser, utan är
gemensam för oss alla. Tillsammans lever vi i en värld som är
i ständig rörelse och förändring. Med detta följer många nya
utmaningar och problem som bara kan lösas av naturvetare.
Vi står till exempel inför flera globala utmaningar inom klimat,
hälsa och energi. Samtidigt finns det ett stort samhällsbehov
av smartare material, nya läkemedel, miljövänliga bränsleceller
till bilar med mera. Här spelar naturvetare en nyckelroll och
gör skillnad.
NATURVETARE BIDRAR TILL EN BÄTTRE VÄRLD
Naturvetares drivkraft är ofta att göra skillnad och att få vara
med och påverka samhällsutvecklingen genom nya upptäckter
och smarta lösningar. All teknik har sin grund i naturvetenskapen
och mycket av det vi tar för givet idag har vi naturvetare att tacka
för. Några exempel är appar i mobilen, rent vatten, penicillin,
katalysatorn som renar bilens avgaser, LED-lampan, hårddisken
på din dator och krypteringen som gör att du säkert kan logga
in på din internetbank.
NATURVETARES KOMPETENS ÄR EFTERFRÅGAD
I grunden har naturvetare en mycket bred kunskap om hur
vår omvärld är uppbyggd och fungerar. Samtidigt har de en
fördjupad kompetens inom ett eller flera naturvetenskapliga
områden, och kan därför även vara högt specialiserade.
Naturvetare har hela världen som sin arbetsplats och deras
kompetens efterfrågas inom många olika branscher och sektorer
i samhället.
VILL DU GÖRA SKILLNAD, PÅ RIKTIGT?
Vågar du ifrågasätta och granska verkligheten? Vill du vara med
och förändra världen till det bättre? Då kan en naturvetenskaplig
utbildning vara något för dig. Hör gärna av dig till våra
studievägledare med dina frågor. Deras kontaktuppgifter står
tillsammans med respektive utbildning.

Anna Helgeson läste biologi och efter utbildningen fick hon
jobb som naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Skåne. Hon
fick jobbet efter att hon haft praktik och gjort examensarbete
på Länsstyrelsen under masterutbildningen.
– I jobbet ingår bland annat
att, i samverkan med markägare,
få till skötselåtgärder för särskilt
skyddsvärda träd.
– Det var väldigt roligt att
läsa biologi! För min del var det
fantastiskt bra att själv kunna
utforma utbildningen så att den
passade mig och mina intressen.
Det finns så många intressanta
kurser att välja mellan.

NATURVETARE BEHÖVS I SKOLAN
Vill du föra vidare din entusiasm för naturvetenskapen och
utbilda dig till ett yrke med mycket god arbetsmarknad? Då kan
läraryrket vara något för dig. Det finns två olika utbildningsvägar
att välja mellan. Du kan antingen bygga på dina ämnesstudier
med tre terminer kompletterande pedagogisk utbildning (KPU),
eller läsa på ämneslärarutbildningen.
Läs mer om lärarutbildning, ämnen och behörighet på:
www.lu.se/lararutbildning

PLUGGA UTOMLANDS
Som naturvetarstudent har du goda möjligheter att skaffa dig
internationell erfarenhet. Lunds universitet har utbytesavtal med
många olika universitet i Europa och resten av världen. Läs mer på:
www.naturvetenskap.lu.se/utomlands
KIM ÅKTE PÅ UTBYTE
TILL KANADA
– Det har stärkt mig mycket,
både kunskapsmässigt och
erfarenhetsmässigt att studera
i ett annat land, berättar Kim
Särman, som åkte på utbyte
till Kanada i en termin under sin
kandidatutbildning i geologi.
– Jag tror att en framtida
arbetsgivare kommer att se
mycket positivt på att jag har studerat i utlandet.
– Ibland var det lite tufft, men då lärde jag mig att hantera
det. För det mesta hade jag väldigt roligt tillsammans med alla
nya människor jag träffade.
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PROGRAM
Naturvetenskapligt
kandidatprogram,
Astronomi och Astrofysik
180 HP
Institutionen för astronomi och teoretisk fysik
Studievägledning: 046-222 15 74
studievagledning@astro.lu.se
www.fysik.lu.se

Vill du studera avlägsna galaxer eller leta efter liv på andra
planeter? Vill du förstå hur svarta hål fungerar eller utveckla
avancerade datorsimuleringar av komplicerade astrofysikaliska
processer? Allt detta och mycket mer arbetar astronomer med. De
använder fysiken för att förklara universum och dess beståndsdelar,
från det allra minsta som processer på atomnivå, till det allra
största som galaxer och universum självt. Vid Lunds universitet
läser du en blandning av kurser i fysik, matematik och astronomi,
som ger dig en mycket god grund för att angripa astrofysikaliska
problemställningar.
Under de fyra första terminerna på programmet tillägnar du
dig de baskunskaper i fysik och matematik som du behöver för att
gå vidare. Under den femte och sjätte terminen läser du först en
allmän grundkurs i astronomi följt av fördjupade studier. Under
den sjätte terminen gör du även ett projektarbete tillsammans
med en eller flera forskare vid institutionen. Astronomer och
astrofysiker arbetar i stort sett inom samma områden som fysiker. Många arbetar inom universitetsvärlden med forskning och
utbildning eller vid internationella forskningsanläggningar som
till exempel Europeiska Sydobservatoriet (ESO). Andra arbetar
inom den privata eller offentliga sektorn.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Matematik 4,
Kemi 1 (områdesbehörighet A9).

Naturvetenskapligt
kandidatprogram, Biologi
180 HP
Biologiska institutionen
Studievägledning: 046-222 37 28
Lotta.Persmark@biol.lu.se
www.biologi.lu.se

Vill du arbeta med några av dagens största utmaningar, t ex globala
miljöförändringar, hotade arter, miljögifters påverkan på växter
och djur, människans utveckling eller pandemier? Som biolog
har du kunskap om allt från celler och organismer till ekologiska
system och biodiversitet. Det som utmärker en biolog är också
artkännedom och förståelse av evolutionen. Som biolog kan du
direkt tillämpa dina kunskaper för att arbeta med t ex miljö
problem, naturvård och bevarandebiologi eller inom forskning.
Under utbildningens första två år läser du ett basblock bestående av kurser i cellbiologi, genetik, mikrobiologi, zoologi, botanik
och ekologi. Utbildningen varvar föreläsningar, laborationer,
exkursioner, seminarier och egna projekt. I utbildningen ingår
också ett eller flera stödämnen. De flesta läser kurser inom kemi,
men du kan välja bland många olika ämnen som passar den profil
du vill ge din kandidatexamen. Det kan även vara ämnen utanför
det naturvetenskapliga området.
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Du kan redan under din kandidatutbildning fördjupa dig inom
olika biologiinriktningar som ekologi, naturvård, zoofysiologi
eller genetik. Din kandidatutbildning avslutas med ett examensarbete i biologi. Många biologer väljer sedan att fortsätta med
en masterutbildning.

Naturvetenskapligt
kandidatprogram, Geologi

Naturvetenskapligt
kandidatprogram, Kemi

180 HP

180 HP

Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 1 (Fysik 1a eller
1b1+1b2), Matematik 4, Kemi 2, Biologi 2 (områdesbehörighet A11).

Geologiska institutionen
Studievägledning: 046-222 39 96
studievagledare@geol.lu.se
www.geologi.lu.se

Kemiska Institutionen
Studievägledning: 046-222 83 57
Christina.Persson@kemi.lu.se
www.kemi.lu.se

Skaffa dig ett framtidsyrke – utbilda dig till geolog. Möjligheterna
att som geolog få ett intressant och omväxlande arbete – inte
minst inom miljösektorn – är större än någonsin. Geologer
kan arbeta hos bland annat konsultfirmor, privata och statliga
företag, länsstyrelser och kommuner. Det finns stora möjligheter
att arbeta utomlands, inte minst i utvecklingsländer med t ex
vattenfrågor. Som geolog har du de nödvändiga kunskaperna om
hur föroreningar och miljögifter rör sig i berg och jordlager. Du
kan också arbeta med att ta tillvara naturresurser på bästa sätt.
En geologutbildning är för dig som är intresserad av vår miljö och
av frågor som rör berg, jord, vatten, och planetens uppbyggnad
och förändring i ett långt tidsperspektiv.
Om du läser geologi i Lund kan du välja bland ett brett utbud
av kurser. Dina teoretiska studier varvas med praktiska övningar
och exkursioner till geologiskt intressanta platser. Du får kunskap
om hur vi kan undvika jordskred och översvämningar, vad berggrunden består av och var det finns vattenresurser som går att
använda. Geologiprogrammet inleds med ett basblock som består
av sex kurser om geologins grunder. Därefter kompletterar du
med valfria kurser och avslutar med ett examensarbete.

Vill du vara med och utveckla bättre, mer hållbara och resurssnåla
material? I det moderna samhället står vi inför en livsviktig anpassning när det gäller materialanvändning. Denna anpassning kan
bara åstadkommas med hjälp av en rejäl dos kreativitet blandad
med gedigna kemikunskaper. Behovet av kemiska analyser ökar
också eftersom vi behöver kunna hitta och bestämma halten
av olika substanser – allt från t ex droger och dopingpreparat
till miljögifter eller läkemedelsrester. Kemikunniga personer
behövs dessutom för att lösa framtida medicinska problem på
molekylär nivå.
Utbildningen i kemi ger dig kunskap om hur olika ämnen
är uppbyggda samt hur och varför de reagerar med varandra.
Praktiska övningar som laborationer och experiment får stort
utrymme. Under utbildningen undervisas och handleds du av
forskare. Du tränas i att tillämpa den vetenskapliga metoden
och att utveckla din förmåga att lösa problem. Allt detta gör
att du blir väl förberedd för en karriär både inom och utan
för universitetet. Vår målsättning är att den färdigutbildade
kemisten ska behärska såväl hantverket som den kreativa skapande
processen. Kemister efterfrågas bland annat inom läkemedels- och
livsmedelsindustrin, samt inom miljöområdet. Kemister kan också
arbeta som t ex materialspecialister, forensiker eller produkt- och
processutvecklare. Efterfrågan på lärare med kemikunskaper är
mycket stor.

Naturvetenskapligt
kandidatprogram, Fysik
180 HP
Ges även på engelska
Fysiska institutionen
Studievägledning: Johan Knutsson, 046-222 38 48
Mathieu Gisselbrecht, 046-222 82 75
studievagledning@fysik.lu.se
www.fysik.lu.se

Vi behöver nya klimatsmarta energikällor – hur ska de fungera?
Vi vill ta större ansvar för miljön – hur ska morgondagens teknik
se ut? Temperaturen ökar på jorden och isarna smälter – hur vet
man det? Universum genomsyras av mörk materia och kanske en
kraft som kan beskriva all fysik – hur kan man förstå det?
Utbildningen börjar med ett tvåårigt basblock som innehåller
både klassisk fysik, kvantmekanik och det som brukar kallas
modern fysik. Du får samtidigt smaka på olika tillämpningar.
Det tvååriga basblocket gör att du behåller en total valfrihet
och efter basblocket kan du ändra inriktning om du hittat något
annat som du lockas av, t ex astronomi eller kemi. Om du väljer
att fortsätta med fysik kan du specialisera dig inom t ex livets
grundstenar eller elementarpartiklarnas värld, nya material eller
energikällor, lasrar och kvantdatorer.
Efter examen kan fysiker arbeta med t ex miljömätningar,
rymdteknik, energikällor, datorberäkningar, nya material, simuleringar eller elektronik. Exempel på arbetsplatser är teknikföretag,
forskningsinstitutioner, myndigheter, universitet och högskolor.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Matematik 4,
Kemi 1 (områdesbehörighet A9).

Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 1 (Fysik 1a eller
1b1+1b2), Matematik 4, Kemi 2, Biologi 1 (områdesbehörighet A11).

Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Matematik 4,
Kemi 2, Biologi 2 (områdesbehörighet A13).
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Naturvetenskapligt
kandidatprogram,
Kemi/Molekylärbiologi
180 HP
Kemiska Institutionen
Studievägledning: 046-222 83 57
Christina.Persson@kemi.lu.se
www.kemi.lu.se

Penicillinet, som upptäcktes 1927, har räddat miljarder människor
från att dö av enkla bakterieinfektioner. Upptäckten kan räknas
till biologin eftersom penicillinet tillverkades av en svamp som
dödade bakterier men inte högre organismer. Men utan kemisterna, som kunde syntetisera större mängder av den rena aktiva
substansen, hade det aldrig kunnat bli någon medicin för allmänt
bruk, eftersom inte ens hundratals liter svampodling gav tillräckligt
med penicillin för att kunna bota en enstaka patient. I dagens
läge, när många bakterier har utvecklat skydd mot antibiotika, så
gäller det att hitta nya unika substanser som dödar bakterierna.
Samtidigt är det ett krav att de nya substanserna inte skadar
patienten. Genom att kombinera och tillämpa kunskaper i kemi,
biokemi och molekylärbiologi kan vi både lösa nutidens problem
och förebygga framtida faror.
Med ingång kemi/molekylärbiologi får du en utbildning i
gränsområdet mellan kemi och biologi. Utbildningen i kemi/
molekylärbiologi har inledningsvis mycket gemensamt med den
i kemi (se ingång kemi). Dessutom ingår grundkurser i cellbiologi
samt genetik och mikrobiologi motsvarande en termin. Efter halva
studietiden kan du välja om du vill fortsätta studierna mot en
kandidatexamen i kemi eller i molekylärbiologi.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Matematik 4,
Kemi 2, Biologi 2 (områdesbehörighet A13).

Naturvetenskapligt
kandidatprogram, Matematik
180 HP
Ges även på engelska
Matematikcentrum
Studievägledning: 046-222 77 91
Yacin.Ameur@math.lu.se
www.matematik.lu.se

Gillar du att lösa problem och tänka ”matematiskt”? Som matematiker kan du arbeta med problemlösning inom t ex miljöövervakning, kommunikation, datavetenskap, ekonomi och finans.
Du kan också arbeta med modeller för klimat och miljö, med
statistiska frågeställningar eller med att planera och analysera
riskfaktorstudier. Ett annat område där matematik kommer till
användning är datorsimulering, t ex vid krocktester. Matematiken
är naturvetenskapens språk och är av grundläggande betydelse
för vår förståelse av naturvetenskapliga fenomen. Matematisk
modellering och problemlösning utgör ett viktigt inslag inom
allehanda tillämpningsområden.
Utbildningen i matematik är inriktad på tre områden: ren
matematik, matematisk statistik och numerisk analys. Till den rena
matematiken hör tillämpningar som kryptologi och optimering.
Inom matematisk statistik formulerar man relevanta statistiska frågeställningar, samt testar och analyserar olika statistiska
modeller. Inom numerisk analys konstruerar och analyserar man
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olika metoder för att lösa matematiskt formulerade problem. Sedan
programmerar man metoderna på ett effektivt sätt. Matematiker
finns på banker, försäkringsbolag och finansinstitut, inom data
branschen och läkemedelsindustrin. De arbetar som forskare
inom industri och universitet. Bioinfomatiker/ biostatistiker och
finansmatematiker är just nu efterfrågade på arbetsmarknaden.
Behörighet: grundläggande behörighet samt områdesbehörighet A9:
endast Matematik 4.

Naturvetenskapligt
kandidatprogram, Meteorologi
och Biogeofysik
180 HP
Fysiska institutionen
Studievägledning: Johan Knutsson, 046-222 38 48,
Mathieu Gisselbrecht, 046-222 82 75
studievagledning@fysik.lu.se
www.fysik.lu.se

Kommer svenska städer att dränkas när glaciärerna smälter? Blir
det vanligare med våldsamma stormar och nedrivna skogar och
hus? Är det kanske solens aktivitet som gör att vi får ett varmare
klimat? Vill du vara med och söka svaren på dessa frågor? Då
är meteorologi och biogeofysik något för dig. Här får du en
grundläggande och god fysikalisk och matematisk grund som
sedan inriktas mot meteorologi och klimatologi från och med det
andra året. Meteorologi handlar om vädret – lokalt och regionalt.
Du lär dig vilka processer som styr vädret och hur man gör prognoser. Du får kunskap om hur haven påverkar atmosfären, hur
glaciärer och polarisar utvecklas, och hur kosmisk strålning och
solens aktivitet påverkar jorden. Klimatologi handlar om vädret
och atmosfären i ett större perspektiv – både under längre tid
och i ett större område.
En av de viktigaste uppgifterna för vår generation är att förstå
klimatet bättre. Genom ett samarbete mellan Lunds universitet
och DMI får du under din kandidatutbildning full behörighet
som prognosmeteorolog, med praktik på DMI, som är Danmarks
motsvarighet till SMHI. Du kan läsa meteorologi på masternivå
i Köpenhamn eller på något annat lärosäte. Du kan också välja
någon av de inriktningar som finns inom masterprogrammet i
fysik vid Lunds universitet.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Matematik 4, Kemi 1
(områdesbehörighet A9).

Naturvetenskapligt
kandidatprogram,
Miljö- och hälsoskydd

miljövetenskaplig utbildning i Lund har du kompetens inom
många olika områden, från kunskap om miljöproblems orsaker
och verkan till verktyg för att påverka samhällsutvecklingen inom
miljöområdet. Du är dessutom både välbehövd och efterfrågad
på arbetsmarknaden!

180 HP

Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 1 (Fysik 1a eller
1b1+1b2), Matematik 4, Kemi 2, Biologi 2 (områdesbehörighet A11).

Centrum för miljö- och klimatforskning
Studievägledning: 046-222 37 82
Yvonne.Persson@mv.lu.se
www.miljovetenskap.lu.se

Vill du arbeta med miljöskydd, miljömålen, hållbar utveckling,
rådgivning, tillsyn eller lokalt klimatarbete? Miljö- och hälso
skydd handlar om hur miljöproblem påverkar människor och
hur man kan förhindra och åtgärda dem på lokal nivå. Om du
vill göra miljöskillnad i samhället – läs miljö- och hälsoskydd!
Att förebygga och åtgärda miljöproblem kräver kunskaper från
olika ämnen, därför är utbildningen mångvetenskaplig. Med en
naturvetenskaplig bakgrund får du den nödvändiga förståelsen för
orsakerna till miljöproblemen och lär dig hur man kan förhindra
nya. Utbildningen ger dig också kunskap om hur miljöproblem
hanteras i offentlig förvaltning. Du specialiserar dig genom de
många valbara kurserna, exempelvis miljökonsekvensbeskrivning,
miljöskydd, miljörevision, livsmedelssäkerhet eller djurskydd.
Studierna innefattar föreläsningar, studiebesök, projektarbeten,
tentor och praktiska övningar samt en obligatorisk praktikkurs.
Examensarbetet kan du skriva på universitetet, på ett företag eller
en myndighet. Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta
med miljö- och hälsoskyddsfrågor på miljö- och hälsoskyddsförvaltningar, myndigheter, konsultföretag eller inom industrin. I
yrket samarbetar du med tjänstemän och politiker samtidigt som
du träffar allmänheten i din roll som informatör och rådgivare.
Arbetsmarknaden för miljö- och hälsoskyddsinspektörer är god.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 1 (Fysik 1a eller
1b1+1b2), Matematik 4, Kemi 2, Biologi 2 (områdesbehörighet A11).

Naturvetenskapligt
kandidatprogram, Miljövetenskap
180 HP
Centrum för miljö- och klimatforskning
Studievägledning: 046-222 37 82
Yvonne.Persson@mv.lu.se
www.miljovetenskap.lu.se

Vill du arbeta med miljökonsekvensbeskrivningar, strategiskt
miljöarbete, klimatanpassning av samhället, att förhindra föroreningar, hållbarhet, eller bevarande av biologisk mångfald? Om du
är intresserad av miljöfrågor – läs miljövetenskap! Miljövetenskap
är en mångvetenskaplig utbildning där du lär dig att beskriva och
analysera miljöproblem, förstå de ekonomiska konsekvenserna
av miljöförstöring och miljöskydd samt att utarbeta strategier för
att lösa miljöproblem. Du får kunskap och verktyg för arbetet
med att förebygga och åtgärda miljöproblem lokalt, regionalt,
nationellt och globalt. Med en naturvetenskaplig bakgrund får
du en djup förståelse för orsakerna till miljöproblemen och lär
dig också hur man kan förhindra nya.
Utbildningen är tvärvetenskaplig inom både naturvetenskap
och samhällsvetenskap. Sista året väljer du en fördjupande inriktning, t ex förorenad mark, globala miljöfrågor och klimat eller
strategiska miljöfrågor. Du kan då välja ur hela universitetets
kursutbud. Studierna sker genom bl a föreläsningar, studiebesök, projektarbeten, tentor och praktiska övningar. Efter en

Naturvetenskapligt
kandidatprogram,
Molekylärbiologi
180 HP
Biologiska institutionen
Studievägledning: 046-222 73 16
christina.ledje@biol.lu.se
www.biologi.lu.se

Vill du utveckla nya läkemedel eller kanske göra DNA-analyser som
kan hjälpa till att lösa kriminalfall? Vill du jobba med medicinsk
forskning? En molekylärbiolog studerar liv och livsprocesser på
RNA-, DNA- och proteinnivå. Molekylärbiologi är ett ämne som
vuxit fram i gränsområdet mellan biologi, kemi och medicin,
men har även kopplingar till andra vetenskaper som t ex fysik
och informatik. Molekylärbiologiska tekniker används idag inom
t ex biokemi, biomedicin, bioteknik, mikrobiologi, genetik,
immunologi, ekologi, arkeologi, och rättsmedicin.
Under utbildningens första två år läser du ett basblock bestående av kurser i cellbiologi, genetik, mikrobiologi, molekylärbiologi,
humanfysiologi, kemi och biokemi. Föreläsningar varvas med
laborationer och seminarier. Du kan redan inom din kandidatexamen fördjupa dig inom t ex mikrobiologi, molekylärgenetik eller
fysiologi. Du har också möjlighet att läsa andra naturvetenskapliga
kurser eller kurser utanför det naturvetenskapliga området.
Utbildningen avslutas med ett examensarbete i molekylärbiologi.
Det görs mycket grundforskning inom molekylärbiologi. Många
molekylärbiologer väljer att läsa vidare och bli forskare.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 1 (Fysik 1a eller
1b1+1b2), Matematik 4, Kemi 2, Biologi 2 (områdesbehörighet A11).
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Naturvetenskapligt
kandidatprogram, Naturgeografi
och Ekosystemanalys

En sjukhusfysikerexamen innebär samtidigt en masterexamen i
medicinsk strålningsfysik. Efter examen får du legitimation för
arbete i sjukvården, men arbetsmarknaden är inte begränsad
till den. Arbetsmarknaden för sjukhusfysiker är god, inte minst
p g a utbildningens bredd, spets och höga internationella nivå.

180 HP

Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Matematik 4,
Kemi 2, Biologi 1 (områdesbehörighet A10).

Undervisningsspråk: Engelska
Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Studievägledning: 046-222 37 46
lena.strom@nateko.lu.se
www.nateko.lu.se/kandidat

Den värld vi lever i är ett resultat av en rad processer. En del är
långsamma, som till exempel vattnets förmåga att slipa stenarna
i vattenbrynet så att de blir runda och släta. Andra är så snabba
att vi människor får uppleva dess konsekvenser under vår livstid,
som till exempel klimatförändringen. Naturgeografer studerar
och kartlägger omgivningen och dess förändring med fokus på
de bakomliggande processerna, och viktigast av allt – sambandet
mellan dessa processer.
En naturgeograf kan hantera och tolka hur olika företeelser
hänger samman, vare sig de härrör från geologiska, kemiska
eller fysiska fenomen. I en alltmer globaliserad värld, där vi ska
hantera jordens gemensamma resurser på bästa sätt, blir naturgeografens kunskaper allt viktigare. Naturgeografer arbetar
med att planera för nutida och framtida förhållanden inom miljö
och naturvård. Arbetsmarknaden är bred och omfattar allt från
lokala till världsomspännande frågor. Exempel på arbetsplatser
är Världsbanken, SIDA, FN, Naturvårdsverket, Miljöinstitut, SMHI,
SWECO, länsstyrelser och kommuner. Utbildningen innefattar
naturvetenskapliga studier inom klimatologi, ekosystemanalys
och geomorfologi, samt ger en introduktion till viktiga verktyg
såsom geografiska informationssystem (GIS) och fjärranalysteknik,
dvs analys av flyg- och satellitbilder.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 1 (Fysik 1a eller 1b1+
1b2), Matematik 4, Kemi 2, Biologi 2 (områdesbehörighet A11).

Sjukhusfysikerutbildning
300 HP
Avdelningen för medicinsk strålningsfysik
Studievägledning: 046-17 31 21
Anna.Stenvall@med.lu.se
www.msf.lu.se

Vill du forska och utveckla metoder för undersökningar och
behandlingar med strålning som dagligen räddar människoliv
på sjukhusen? Vill du arbeta som strålskyddsfysiker på strålskyddsmyndigheten, inom kärnenergiområdet eller i medicinskteknisk industri? Då är sjukhusfysikerprogrammet något för
dig. Sjukvården och den medicinska forskningen är beroende av
avancerad fysik och teknik. Som sjukhusfysiker kan du arbeta inom
olika specialistområden: röntgen, nuklearmedicin, MR-imaging
eller strålbehandling. Du kan arbeta med att säkerställa och
förbättra medicinsk avbildning, optimera undersöknings- och
behandlingsmetoder, eller med strålskydd för patienter, personal,
allmänhet och miljö.
Studiegången är bestämd, så varje termin vet du i förväg vad
du ska läsa. Studierna ger kunskaper om hur strålning mäts, dess
biologiska effekter, strålningens användning i sjukvård och forskning, samt förekomst av strålning och radioaktiva ämnen i miljön.

Naturvetenskapligt
kandidatprogram, Teoretisk fysik
180 HP
Institutionen för astronomi och teoretisk fysik
Studievägledning: 046-222 15 74
studievagledning@astro.lu.se
www.fysik.lu.se

Du kommer till busshållplatsen och får veta att bussen gick för tio
minuter sedan. Vad kan du utifrån detta säga om när nästa buss
går? Denna skenbart underliga fråga har inte bara ett vettigt svar,
utan svaret har dessutom relevans för hur länge människosläktet
kan komma att överleva.
Fysiken förenar fenomen. Einsteins allmänna relativitets
teori beskriver till fulländning sådant som merkuriusbanan och
tyngdkraftens inverkan på tidens gång, men förutsäger även
exotiska fenomen som svarta hål. Kvantmekaniken redogör för
atomspektra, men har vidare tillämpningar för vad som till nyligen
var ren science fiction – kvantdatorer och teleportering.
Fysikens teorier ställs dessutom hela tiden inför nya utmaningar, t ex hur man bäst modellerar och förstår allt som händer
när biologiska substanser växelverkar med nanomaterial. Ingång
teoretisk fysik är en utbildning som lägger tonvikten på igenkännande av strukturer, utformande av analogier, förmågan att
bygga modeller för de mest skiftande situationer och på att se
sambanden mellan till synes helt obesläktade företeelser. Det
är en utbildning som kräver mycket av dig själv; en utbildning
som fordrar goda matematiska kunskaper, nyfikenhet och ett
brinnande intresse som motiverar dig att arbeta hårt.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Matematik 4,
Kemi 1 (områdesbehörighet A9).
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Ekonomi är ett ämne
som genomsyrar vår
vardag
FÖRETAG, ORGANISATIONER, MYNDIGHETER OCH
SAMHÄLLET I STORT PÅVERKAS AV FRÅGOR SOM
RÖR EKONOMI:
Globaliseringens effekt på välfärden. Börsens upp- och nedgång.
Varför det blir finansiell turbulens. Hur bra ett affärssystem
fungerar, eller en social sajt. Hur man häver långvarig fattigdom.
Att sätta rätt pris och utveckla ett lönsamt företag. Hur man
blir en framgångsrik chef. Affärsänglar och hobbyinvesterare.
Företagens sociala ansvar. Hur man tar tillvara på goda idéer
och gör företag av dem.
Hos oss kan du läsa om du är intresserad av att arbeta
bland annat som:
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomihögskolan
Idag är innovativa idéer, långsiktiga lösningar och hållbarhet
viktiga frågor för din framtida karriär. Arbetsmarknaden är bred
och ekonomer och systemvetare från Lund har hela världen som
arbetsfält. Vi förbereder dig på skarpa lägen ute i olika positioner i
näringsliv, företag och organisationer.

Affärsutvecklare
Aktiemäklare
Controller
Entreprenör
Finansanalytiker
IT-konsult
Managementkonsult

•
•
•
•
•
•
•

Master in Finance
Ranking 2016

Finansutbildning
i världsklass
På Ekonomihögskolan i Lund får du en utmanande och
användbar utbildning med gott rykte. Visste du att vårt
magisterprogram i finans rankas som ett av de femtio
bästa finansprogrammen i världen av Financial Times? Den
internationella finanstidningen frågar studenter som tog
examen för tre år sedan om vad utbildningen gett dem,
hur deras karriär har tagit fart, vad de tjänar, hur mycket de
upplever att de fått tillbaka för sin utbildning och hur nöjda
de är med de mål de nått hittills. Rankningen är öppen för
finansmasterprogram över hela världen.

Marknadsanalytiker
Marknadsförare
Projektledare
Revisor
Statistiker
Systemvetare
Utredare

KANDIDATPROGRAMMET I
INTERNATIONAL BUSINESS
Hösten 2017 startar ett nytt, internationellt ekonomprogram på
Ekonomihögskolan. Kandidatprogrammet i International Business
innehåller kurser där du lär dig grunderna i det du behöver kunna
för att kunna jobba i internationella miljöer. Alla kurser ges på
engelska och du pluggar tillsammans med studenter från hela
världen. Läs mer om vårt nya program på nästa sida!

Läs mer på www.ehl.lu.se

ZECIRA VILL STARTA EGET FÖRETAG

ÅK PÅ UTBYTE!
Ekonomihögskolans studenter har goda möjligheter att söka
sig utomlands under studietiden. Förra året reste nära 400 av
våra studenter iväg för att studera vid något av de högt rankade
universitet som Ekonomihögskolan samarbetar med runt om i
världen. Alla studenter vid Ekonomihögskolan kan söka – oavsett
om du studerar på ett program eller läser fristående kurser.
Oftast åker våra studenter på utbyte under termin fem.

Zecira Musovic läser andra året på Ekonomie kandidat
programmet. Första året läste hon företagsekonomi och
nationalekonomi, och nu väntar en termin av handelsrätt och
statistik. Samtidigt som Zecira studerar så spelar hon även
proffsfotboll i FC Rosengård. Att kombinera fotboll med studier
kräver mycket pluggande på egen hand, men Zecira har målet
klart framför sig.
– Jag valde att studera ekonomi på Ekonomihögskolan för
det är ett brett program som passar mina intressen. Min dröm
är att en dag starta ett eget företag – och den här utbildningen
känns som en väldigt bra grund att börja bygga ifrån.
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PROGRAM
Ekonomie kandidatprogrammet
180 HP
Ekonomihögskolan
Studievägledning: 046-222 46 46
ekonkand@ehl.lu.se
www.ehl.lu.se/ekonkandprogrammet

Hur styrs ett börsbolag? Vad är företags sociala ansvar? På vilket
sätt påverkas människor av reklam? Vilken är kopplingen mellan
en turbulent världsekonomi och bolagets årsrapport? Hur hittar
den unga entreprenören finansiering till sitt nystartade företag?
Detta är exempel på frågor som ekonomer hanterar dagligen.
Det här är programmet för dig som vill ha karriärmöjligheter
efter examen!
Ekonomihögskolan erbjuder många inriktningar som du kan
dra nytta av för att fördjupa dig inom valt huvudområde och få en
ämneskombination som är både konkurrenskraftig och personligt
utvecklande. Utöver företagsekonomi och nationalekonomi läser
du även obligatoriska kurser i statistik och handelsrätt.
Programmet innehåller en termin där du läser valfria kurser
efter dina egna önskemål. Du kan kombinera dina ekonomistudier
med andra ämnen vid universitetet, men du kan också studera
vid ett universitet utomlands och inkludera dessa studier i din
examen. Ekonomihögskolan har utbytesavtal med högt rankande
universitet över hela världen och för alla lundaekonomer är
utlandsstudierna vid våra partneruniversitet avgiftsfria. Du har
också möjlighet att genomföra ett internship under din valfria
termin, i Sverige eller utomlands.
De mest studiebegåvade och motiverade studenterna erbjuds
plats på programmets s k honours track, vilket är en unik möjlighet
för dig som vill öka dina kunskaper ytterligare. Programmets
honours track som löper under termin tre och fyra parallellt med
övriga studier, innebär kvalificerade fördjupningsstudier utöver
ordinarie studier. Totalt omfattar Ekonomihögskolans honours
track 20 hp. Dessa räknas inte in i din ekonomie kandidatexamen
utan läggs ovanpå programmets 180 hp.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3b/3c,
Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet A4).

Kandidatprogram i
International Business
180 HP
Undervisningsspråk: Engelska
Ekonomihögskolan
Studievägledning: 046-222 46 46
bachelor@ehl.lu.se
www.ehl.lu.se/bsc-international-business

Idag har nästan alla företag och organisationer internationell
verksamhet. Oavsett om du vill jobba i Sverige eller internationellt, eller om du vill jobba för företag eller kanske ideella
organisationer, så behöver du förbereda dig på vad jobb över
gränserna – international business.
Kandidatprogrammet i International Business innehåller kurser
där du lär dig grunderna i det du behöver kunna för att kunna
jobba i internationella miljöer. Alla kurser ges på engelska och
du pluggar tillsammans med studenter från hela världen. Under

de fyra första terminerna så följer du ett upplägg av kurser som
blandar kunskaper från olika ämnen. Under termin fem så väljer
du kurser efter dina egna intressen. Du kan välja att plugga
utomlands – Ekonomihögskolan har ett mycket stort utbud av
samarbeten med högt rankade internationella universitet över hela
världen – och du kan åka till dessa universitet som utbytesstudent
utan att betala några studieavgifter. Om du hellre vill prova på
praktik (internship) så går det också bra. Självklart kan du också
välja att läsa kurser i ekonomi, språk eller något helt annat inom
Lunds universitets stora utbud.
Den sista terminen består av en fördjupning inom huvudområdet International Business där du även skriver ditt examensarbete,
vilket delvis också kan göras utomlands. Under sista terminen
genomför du även en så kallad ”Learning Objective Assessment”
där du får tillfälle att repetera tidigare kunskaper samt reflektera
över din egen utveckling på programmet – allt för att du ska
kunna förbereda dig för att söka ditt drömjobb när du är klar
med studierna. Du kan också välja att plugga vidare till en masterexamen – i Sverige eller utomlands. Notera att programmet
inte är anpassat för svensk revisorsbehörighet.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3b/3c,
Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet A4).

Systemvetenskapliga
kandidatprogrammet
180 HP
Ekonomihögskolan
Studievägledning: 046-222 80 25
systemvetare@ehl.lu.se
www.ehl.lu.se/systemvetarprogrammet

Har du tänkt på hur många informationssystem du använder
dagligen? När du bokar flygbiljetter på nätet, tittar på film på
Youtube eller googlar? Informationssystem är oerhört viktiga för
företag, organisationer och i privatpersoners vardag och de som
arbetar med den här typen av tjänster har ett internationellt,
utmanande och föränderligt yrke.
Programmet ger dig en solid kunskapsbas om design, implementation och effekter av informationssystem, informationsstruktur,
webbtjänster och databaser. I början av utbildningen handlar
studierna om att få förståelse för informationssystem och vilka
verktyg som behövs för att arbeta med dem. Längre fram under
dina tre studieår fördjupar du dina kunskaper och färdigheter
för att kunna identifiera, analysera och konstruktivt lösa problem
samt presentera och försvara dina resultat. Praktiska övningar
och grupprojekt knyter samman de olika kursmomenten, som du
kan kombinera med studier utomlands.
Systemvetare är efterfrågade och har hela världen som arbetsfält. Efter utbildningen kan du jobba inom alla möjliga branscher
och växla mellan olika roller som kravsamlare, testare, utvecklare,
utbildare och projektledare.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3b/3c,
Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet A4).

HUVUDOMRÅDEN / ÄMNEN
INOM EKONOMIHÖGSKOLANS ämnesområden
ges ett stort antal fristående kurser. Genom att välja
fristående kurser istället för program, kan du bygga
din egen unika utbildning. Men det kräver planering
eftersom platsbrist ibland gör att du inte alltid kan
läsa kurserna i den ordning du önskar. Ta kontakt med
våra studievägledare för att diskutera möjligheter och
alternativ att bygga din egen utbildning!

Ekonomisk historia
Ekonomisk-historiska institutionen
Studievägledare: 046-222 74 85
studievagledare@ekh.lu.se
www.ekh.lu.se

Hur hänger de ihop – människor, hushåll, företag, marknader,
offentliga apparater och intressegrupper? Det får du lära dig
inom ekonomisk historia. Här utvecklar du kunskap, teori och
metod för att beskriva och förklara långsiktig samhällsförändring.
Ämnet handskas med hur den ekonomiska strukturen förändras
över tid, sambandet mellan ekonomi och befolkning eller mellan
utbildning och arbetsmarknad och utvecklingen i tredje världen.
Genom att du får en bred utbildning och tränas i ifrågasättande,
vetenskapligt arbete och i att formulera dina insikter kan du
med kunskaper i ekonomisk historia arbeta med utredning och
information. Liksom andra tidigare studenter kan du exempelvis
arbeta som handläggare på statliga myndigheter, marknadsanalytiker, akademiker, journalist, lärare och arkivarie.

Företagsekonomi
Företagsekonomiska institutionen
Studievägledare: 046-222 46 46
studievagledare@fek.lu.se
www.fek.lu.se

Företagsekonomi är ett mycket populärt ämne i ständig utveckling.
Som företagsekonom har du god kunskap om hur företag och andra
organisationer fungerar. Du får god träning i att lösa problem, bland
annat genom projektarbeten och att öva på att lösa praktiska fall.
Det första året får du grundläggande kunskaper i flera områden, och
sedan väljer du att fördjupa dig inom strategisk ledning, marknadsföring, organisation, redovisning, finansiering eller entreprenörskap.
Arbetsmarknaden för företagsekonomer är bred. De flesta företag
och organisationer anställer företagsekonomer inom alla branscher.
Beroende på specialisering kan du jobba som bland annat controller,
produktchef, konsult, revisor, egen företagare eller aktiemäklare.

Handelsrätt
Institutionen för handelsrätt
Studievägledare: 046-222 78 95
studievagledare@har.lu.se
www.har.lu.se

Kunskap i juridik behövs inom alla möjliga yrkesområden. Lagar,
regler och normer kan fungera både som hinder och som olja i
maskineriet, och det gäller att ha kunskap för att använda dem
på rätt sätt. Handelsrätt är den samlade beteckningen på delar av
juridiken som är speciellt viktiga för företag, internationellt och
nationellt, och dit hör bland annat avtalsrätt, bolagsrätt, skatterätt, arbetsrätt, immaterialrätt och konkurrensrätt. Vare sig du
arbetar som VD, personalchef, revisor, internationell förhandlare,

kommunal handläggare, som egenföretagare eller inom media
eller sjukvården, måste du kunna hantera regler på ett strategiskt
och kunnigt sätt. Det lär du dig genom att läsa handelsrätt.

Nationalekonomi
Nationalekonomiska institutionen
Studievägledare: 046-222 86 75
studievagledare@nek.lu.se
www.nek.lu.se

Nationalekonomi handlar om hur samhällsekonomin fungerar.
Utifrån individers, företags och politikers beslut analyseras många
olika sorters samhällsfrågor. Några exempel är globalisering, tillväxt,
fattigdom, inkomstfördelning, den offentliga sektorn, ekonomiskpolitik, konkurrensfrågor, arbetslöshet, inflation, finansmarknaden
samt sjukvårdssektorn. Kunskaper i nationalekonomi behövs för att
utreda och göra prognoser av hur samhällsekonomin utvecklas och
hjälper oss att förstå konsekvenserna av ekonomiska och politiska
händelser och beslut. Nationalekonomer har ett brett arbetsfält
och jobbar inom privat näringsliv, exempelvis bank och finansvärlden, samt statliga myndigheter som till exempel departement,
Kommerskollegium, Riksbanken, SCB och Sida. Andra arbetsplatser
är kommuner och landsting, branschorganisationer, massmedia samt
i internationella organ som EU, FN, IMF, OECD och Världsbanken.

Informatik
Institutionen för informatik
Studievägledare: 046-222 80 25
studievagledare@ics.lu.se
www.ics.lu.se

Informationssystem används inom alla företag och organisationer
som tar stöd av IT. Hela samhället genomsyras av olika informationssystem och de är helt centrala för organisationers data och
informationshantering. Utbildningen i informatik är bred och gränsöverskridande och syftar till att skapa förståelse för verksamhetssystem och deras informationssystem. Under utbildningen arbetar du
målinriktat i projekt med verksamhetsförändring, systemdesign och
programmering. Du lär dig också argumentera, söka och presentera
information samt att skriva och kritiskt granska rapporter och PM.
Yrket passar dig som vill utvecklas, jobba i projekt och samarbeta
med många olika typer av människor. Arbetsmarknaden är god och
efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som projektledare,
programmera i ett nystartat bolag, starta eget eller kanske börja
med att som konsult utforma och testa nya system.

Statistik
Statistiska institutionen
Studievägledare: 046-222 89 25
studievagledare@stat.lu.se
www.stat.lu.se

Varje dag kan vi se uppgifter från massmedia som bygger på statistik.
Väljarundersökningar, arbetslöshetsundersökningar, konsumtionsundersökningar och mycket annat. För att göra en kritisk analys
av olika påståenden krävs kunskaper i datainsamling, dataanalys
och vilka slutsatser man kan dra av dem. Som beslutsunderlag
är statistik ovärderlig för såväl samhällsplanerare och politiska
beslutsfattare som för företag och organisationer inom den privata
sektorn. Statistiker är med andra ord betydelsefulla och efterfrågade på arbetsmarknaden. En statistiker kan arbeta med allt från
läkemedelsutveckling, marknadsanalyser och riskvärdering i banker,
försäkringsbolag och telekombranschen till sökmotorförbättringar
och övervakningsanalyser. Som student har du nytta av kunskaper i
statistik när du läser andra ämnen, bland annat vid uppsatsarbeten.
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Matte på YouTube
Jonas Månsson är lärare i matematik på LTH och har spelat
in över 300 YouTube-filmer där han löser matteproblem. Här
kan alla intresserade, främst studenter, både från LTH och andra
universitet och högskolor få hjälp att förstå olika matteuppgifter.
Med filmerna på YouTube har Jonas blivit hela Sveriges
mattelärare. Idag är hans filmer uppe i 3000 visningar per dag.
Många skriver också till honom med frågor och han försöker
svara i mån av tid.
Jonas Månsson har prisats många gånger. Bland annat har
han fått teknologernas pedagogiska pris vid två tillfällen. 2015
fick Jonas även Lunds universitets studentkårers pedagogiska pris.
– Jätteroligt! För mig är studenternas pris det absolut finaste
man kan få! säger Jonas om att få pris både från Teknologkårens
och Lunds universitets studentkårer.
Lär dig lösa matteproblem med Jonas på:
youtube.com/75gauss

LTH
Lunds Tekniska
Högskola
Vid LTH hamnar du mitt i en värld av nytänkande, uppfinnings
rikedom och entreprenörskap. En examen härifrån banar väg för
ett meningsfullt och efterfrågat jobb.
Läs mer på www.lth.se

Foto: Microsoft

LTH-STUDENT BLEV ÅRETS IT-TJEJ
LTH-studenten Elin Bäcklund som studerar till civilingenjör i
teknisk fysik med specialisering mot programvara har utsetts
till ”Årets IT-tjej” av Microsoft.
Under sin studietid har Elin Bäcklund bland annat engagerat
sig för att kvinnor ska nå tekniskt tunga roller inom programmering och IT-relaterade yrken.
GRATTIS! HUR KÄNNS DET ATT VINNA?
– Tack, det känns verkligen roligt! Det är en ära att få
representera Microsoft i en så viktig fråga som att få fler tjejer
att utbilda sig inom IT och söka sig till IT-tunga roller.
VARFÖR TROR DU ATT JUST DU VANN?
– Jag tror att jag har den profil som Microsoft söker fler av – det
vill säga en tjej som kan programmera och är en engagerad
problemlösare. Målet med tävlingen är ju att hitta en förebild för
andra tjejer så att vi kan lösa problemet med att det är alldeles
för få tjejer som jobbar med IT, teknik och programmering.
– Priset motiverar mig till att fortsätta jobba med IT och
engagera andra att göra detsamma. Jag är väldigt glad att
mitt arbete hittills har lönat sig och jag tror att detta pris ger
mig en skjuts i rätt riktning för en framtid i teknikbranschen.
VAD VILL DU GÖRA NÄR DU ÄR FÄRDIG
MED DIN UTBILDNING?
– Jag är taggad på att börja jobba, få lösa riktiga problem och
samtidigt fortsätta lära mig nya saker. Jag vill börja jobba med
programmering och IT, i ett klimat där inlärningskurvan är brant
och jag får utmana mig själv.

RES UTOMLANDS MED LTH
På LTHs utbildningar har du stora möjligheter att läsa delar
av din utbildning utomlands. En tredjedel av LTHs studenter
reser utomlands på utbytesstudier, praktik eller för att göra
examensarbete.
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PROGRAM – CIVILINGENJÖR
Civilingenjör i Bioteknik
300 HP
bioteknik@kansli.lth.se
046-222 08 79
www.bioteknik.lth.se

Bioteknikutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola kombinerar
biokemi, biologi och kemi med teknik och matematik för att ge
kunskap om hur man använder biomolekyler, mikroorganismer
och livsmedelsråvaror för att göra nya produkter och processer.
Bioteknikområdet växer idag mycket snabbt och ger fantastiska
verktyg till att både förstå och förändra världen. Utbildningen
innehåller en blandning av teori och praktik och redan i början
ingår industrianknutna projekt där kunskaper i främst bioteknik
fördjupas. Det ﬁnns också stora inslag av praktiskt arbete och
laborativa övningar.
De första tre åren består av ett basblock där man får grunderna
inom teknik och naturvetenskap. År fyra och fem kan du specialisera
dig mot molekylär bioteknik, livsmedel, bioprocessteknik eller
läkemedel. Du läser även kurser som förbereder dig för din
kommande yrkesroll t ex en större projektkurs och utbildningen
avslutas med ett examensarbete.
Bioteknik är ett område med stark internationell prägel och
du har möjlighet att lägga en del av utbildningen utomlands.
Du kommer även att ha utländska studenter vid din sida under
ﬂera kurser.
Som civilingenjör inom bioteknik kan du arbeta med ﬂera
olika arbetsuppgifter – både inom forskning och utveckling eller
produktion och marknadsföring. Du kan arbeta med framställning
av nya proteiner, utveckling av nya läkemedel eller livsmedel,
eller utformning av industriella processer för produktion av
biomolekyler.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och
Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Civilingenjör i Datateknik
300 HP
datateknik@kansli.lth.se
046-222 00 88
www.data.lth.se

I stort sett alla varor som utvecklas av svensk industri innehåller
datorer eller är beroende av dessa i produktionen och det finns
därför ett stort behov av civilingenjörer inom datateknikområdet.
Datateknikutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola LTH
kombinerar en datateknisk profil och en allmän teknisk utbildning
med kurser i matematik, fysik, elektronik och reglerteknik. Det
läggs stor vikt vid både programvara och hårdvara med kurser
både inom programmering och utveckling av hårdvarukretsar.
Utbildningen ger dig särskilt hög kompetens inom analys, syntes
och konstruktion av system, där datorn ingår som en viktig del.
De första tre åren av utbildningen består av obligatoriska
kurser. Därefter fördjupar du dig inom ett område genom att välja
kurser ur någon av följande sju specialiseringar: programvara,
software engineering, inbyggda system, kommunikationssystem,
bilder och grafik, system signaler och reglering samt design av
processorer och digitala system.
Som civilingenjör i Datateknik har du en gedigen utbildning som

ger dig en mycket stor flexibilitet i ditt yrkesval. Du kan t ex arbeta
med utveckling av programvarusystem för mobiltelefoni, bilar,
produktionsindustrin eller nöjes- och spelindustrin. Exempel på
yrkesroller är teknisk expert, projektledare, utbildare, entreprenör
eller chef på olika nivåer. Du har även möjlighet att fortsätta med
en karriär som forskare.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och
Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Civilingenjör i Ekosystemteknik
300 HP
ekosystemteknik@kansli.lth.se
046-222 71 38
www.eko.lth.se

En civilingenjör i Ekosystemteknik kan hantera problem i samband
med samhällets utnyttjande av naturresurser och påverkan på
miljön. Utbildningen inom ekosystemteknik vid Lunds Tekniska
Högskola är tvärvetenskaplig och samspelet mellan teknik,
naturvetenskap och miljö är centralt.
Inom ﬂera av kurserna sker undervisningen på engelska; det
förbereder både för utlandsstudier och för en internationell
arbetsmarknad.
Under de första tre åren läser du matematik, fysik, kemi, ekologi
och geologi samt systemteknik, strömningslära och masstransport.
I många kurser ingår miljöaspekter som en naturlig del, och de
syntetiseras i kursen Miljö och management. Hållbar utveckling
är övergripande tema för kursen, och fokus ligger på samhällets
möjligheter att hantera och lösa miljöproblemen.
De sista två åren väljer du specialisering inom energisystem,
miljösystem, processdesign eller vattenresurshantering. Varje år
läser flera studenter delar av sin specialisering utomlands.
Utbildningen ger en solid grund för arbete med miljörelaterade frågor. Ekosystemtekniker arbetar nu inom företag, i
konsultbranschen, på kommuner och myndigheter med frågor
som rör miljö, energi och vatten.
Arbetsmarknaden är internationell och förutom i Sverige
ﬁnns det ekosystemtekniker i bl a Danmark, Norge, Australien
och Nya Zeeland. En undersökning 2011 bland utexaminerade
ekosystemtekniker visade att ﬂertalet ﬁck jobb mycket snabbt
efter utbildningen.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och
Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Civilingenjör i Elektroteknik

träning i att konstruera, mäta och programmera. Redan under
det första året kommer du att få arbeta i projekt där du använder
dina teoretiska kunskaper.
Efter grundblocket av obligatoriska kurser har du hela elva
forskningsnära specialiseringar att välja kurser inom, exempelvis
nanoelektronik, medicinsk teknik, energi och miljö eller varför
inte produktion, logistik och affärer.
Elektroteknik på LTH är världsledande inom ﬂera forsk
ningsområden, t ex signalbehandling, kommunikation och
medicinsk teknik.
Det ﬁnns också mycket goda möjligheter för dig att lägga
en del av din studietid utomlands. Många av våra studenter får
sin första anställning i direkt anslutning till sitt examensarbete.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och
Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Civilingenjör i Industriell ekonomi
300 HP
industriellekonomi@kansli.lth.se
046-222 37 36
www.i.lth.se

Efterfrågan på civilingenjörer som är kvaliﬁcerade att verka i
gränsområdet mellan teknik, ekonomi och management är stor.
Civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi vid Lunds
Tekniska Högskola är därför till för dig som vill ha en kvalificerad
och internationellt konkurrenskraftig utbildning baserad
på integrationen mellan matematik, teknik, ekonomi och
management. Här får du lära dig tala både ekonomernas och
teknikernas språk och du får en gedigen kunskap om mänskliga,
tekniska och ekonomiska resurser i ett företag.
Utbildningens tre första år består av grundläggande kurser
inom matematik, teknik och ekonomi samt val av en teknikprofil i
årskurs tre. Under år fyra och fem har du möjlighet att specialisera
dig inom: Finans och risk, Affär och innovation, Produktion,
Programvaruintensiva system eller Supply Chain Management.
Lunds universitet och LTH har utbytesavtal med många
universitet i världen och detta ger dig stora chanser till
utbytesstudier. Du har även möjlighet att få en egen akademisk
mentor och näringslivsmentor under studietiden.
Som civilingenjör i industriell ekonomi är du attraktiv på
arbetsmarknaden genom din mångfacetterade kompetens
och förmåga att leda och genomföra industriella projekt. Du
kan se fram emot en god arbetsmarknad, både nationellt och
internationellt.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och
Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

300 HP
elektroteknik@kansli.lth.se
046-222 08 53
www.elektro.lth.se

Civilingenjör i Informations- och
kommunikationsteknik (InfoCom)

Civilingenjör i elektroteknik vid Lunds Tekniska Högskola är en
utbildning för dig som är kreativ, nyﬁken och intresserad av teknik.
Utbildningen är väl etablerad, känd och mycket eftertraktad
på såväl den nationella som internationella arbetsmarknaden.
Elektroteknikprogrammet är nära besläktat med Teknisk fysik och
Datateknik. Som färdig civilingenjör får du vara med att påverka hur
vårt framtida samhälle kommer att se ut, eftersom elektrotekniska
produkter på ett så genomgripande sätt påverkar vår vardag.
Som student på Elektroteknikprogrammet får du en stark
teoretisk grund av matematik och fysik och samtidigt en god

300 HP
infocom@kansli.lth.se
046-222 00 88
www.infocom.lth.se

Informations- och kommunikationsteknik är den tekniska grunden
för dagens informationssamhälle. Metoder för att behandla,
överföra och presentera information utvecklas i snabb takt.
Civilingenjörer i informations- och kommunikationsteknik vid
Lunds Tekniska Högskola utbildas i att arbeta med, delta i och

leda denna teknikutveckling.
Utbildningen har sitt fokus på olika aspekter av kommunikationssystem och nätverk.
Internet- och nätverksteknologi, programmering, människa-
teknikinteraktion, matematik, digital kommunikation och data
säkerhet är några teknikområden som utgör kärnan i utbildningen.
Utbildningen syftar till att möta behovet av civilingenjörer som:
•

•

kan använda teknologier ur kommunikationsområdet för
att konstruera avancerade, men samtidigt lättanvända och
kraftfulla informationssystem som utbyter data med varandra,
har en aktuell helhetssyn kring kommunikationsteknik
och därigenom aktivt kan delta i och leda stora, komplexa
utvecklingsprojekt av kommunikationssystem.

Som civilingenjör i informations- och kommunikationsteknik är
du mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Företag i många olika
branscher har stor nytta av de kunskaper studenterna får under
sin utbildning. Arbetsuppgifter varierar och tidigare studenter
arbetar med allt från utveckling och projektledning till forskning
och utbildning.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och
Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Civilingenjör i Kemiteknik
300 HP
kemiteknik@kansli.lth.se
046-222 14 85
www.kemiteknik.lth.se

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik vid Lunds Tekniska
Högskola präglas av en helhetssyn på hur kemiteknik bidrar
till en hållbar utveckling. Det kombinerar kemi med teknik och
matematik för att ge kunskap om vägen från molekyl till produkt
och processer.
Utbildningens första tre år består av kurser i matematik,
kemi och kemiteknik. I kemikurserna möter du de senaste
beskrivningarna av hur atomer och molekyler samverkar för att
bygga upp alla material runt om oss. Kemitekniken använder
denna förståelse tillsammans med processtekniska principer för
design av industriella processer för tillverkning, upprening och
förädling.
År fyra och fem består av en specialisering mot processdesign,
material eller läkemedel. Utbildningen avslutas med ett
examensarbete i näringslivet eller på universitet.
Du studerar i en miljö där det finns världsledande forskning
inom flera områden och goda kontakter med näringslivet. Att
lösa problem – praktiskt som teoretiskt – tränas under hela
utbildningen. Du har också möjlighet att förlägga en del av din
utbildning utomlands.
Efter avslutad utbildning kan du arbeta med optimering,
underhåll och design av biologiska och kemiska processer vid
storskalig produktion. Du kan även arbeta teoretiskt eller
praktiskt med forskning och utveckling på laboratorium eller
med miljöfrågor hos myndigheter och företag och du har goda
förutsättningar för en karriär som chef eller projektledare.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och
Matematik 4 (områdesbehörighet A9).
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Civilingenjör – Kinainriktningen

Civilingenjör i Maskinteknik

300 HP

300 HP

kinainriktningen@kansli.lth.se
046-222 47 83
www.lth.se/kinainriktningen

maskinteknik@kansli.lth.se
046-222 84 93
www.m.lth.se

Kinainriktningen är öppen för dig som studerar till civilingenjör
i Datateknik, Elektroteknik eller Informations- och kommunikationsteknik vid Lunds Tekniska Högskola.
För att kunna läsa Kinainriktningen ska du ansöka till och
börja på något av dessa program. I slutet av årskurs ett kan du
söka Kinainriktningen.
Under utbildningens andra år läser du kinesiska och om Kinas
kultur och samhällsliv samtidigt med dina teknikstudier. Kurserna
ges av Språk- och litteraturcentrum, avdelningen för kinesiska, vid
Lunds universitet och är skräddarsydda för inriktningen. Under
höstterminen det tredje året studerar du språk och teknik i Kina.
Teknikkurserna anordnas av LTH.
Under de sista åren kan du bygga vidare med språkstudier i
Lund vid sidan av din civilingenjörsutbildning, och du kan söka
till våra utbytesavtal och tillbringa ytterligare en termin vid något
av Lunds universitets kinesiska partneruniversitet.

Civilingenjörsutbildningen i maskinteknik vid Lunds Tekniska
Högskola förser industrin med kvaliﬁcerade civilingenjörer som kan
delta i den utveckling som behövs för att bedriva en framgångsrik
produktframtagning i konkurrens med omvärlden. Utbildningen
ger dig en bred bas och du har möjlighet att välja mellan många
olika specialiseringar.
Drygt första halvan av utbildningstiden ägnas åt grundläggande
naturvetenskapliga och tekniska ämnen – en blandning av teori
och tillämpningar.
Den specialisering du sedan väljer ger dig djupa kunskaper och
färdigheter inom något av de maskintekniska specialområdena:
produktutveckling, produktrealisering, energiteknik, logistik och
produktionsekonomi, mekatronik, fordon eller beräkningsmekanik.
Som civilingenjör i maskinteknik kan du både som specialist
och problemlösare delta i utvecklingen av beﬁntliga och nya
innovativa produkter och processer som driver den hållbara
utvecklingen framåt.
Maskiningenjörens breda kompetens gör att du är mycket
attraktiv inom i princip alla industriella branscher. Kompetenser
kopplade till framtagning av produkter och tjänster behövs
inom en mängd branscher och innefattar ämnen som design,
produktutveckling, dimensionering, tillverkning, distribution,
återvinning och energianvändning.

Civilingenjör i Lantmäteri
300 HP
lantmateri@kansli.lth.se
046-222 70 31
www.l.lth.se

Civilingenjörsutbildningen i Lantmäteri vid Lunds Tekniska
Högskola är den enda i sitt slag i Sverige, och ger en spännande
blandning av teknik, ekonomi och juridik inom samhällsbyggande.
All mark i Sverige är indelat i fastigheter. Detta begrepp
utgår vi ifrån och du kan specialisera dig inom geografisk
informationsteknik, fastighetsekonomi eller fastighetsrätt. Som
civilingenjör får du en grund inom matematik och programmering.
De tekniska ämnena omfattar t ex geodesi, geografisk
informationsteknik (GIS) och databaser, dvs tekniker för
kvantifiering, hantering och planering av bl a fastigheter.
Du kommer också att läsa ekonomiska ämnen som
fastighetsmarknaden, värderingsmetoder, fastighetsförvaltning,
nationalekonomi och företagsekonomi. Fastighetsekonomin
kompletteras med byggtekniska kurser.
Inom fastighetsrättsliga ämnen lär du dig hur förändring i
markanvändning kan och får genomföras samt om fysisk planering,
genomförande av detaljplaner, bygglov, lantmäteriärenden och
fastighetsrättsliga avtal.
Arbetsmarknaden är mycket god och arbetslösheten är låg
eller obefintlig. De som tar examen arbetar inom såväl privata
sektorn, t ex byggbolag, företag inom fastighetsförvaltning,
fastighetsvärdering och tekniska konsulter som inom stat och
kommun. Flest arbetar i Sverige, men en del också internationellt.
Du får en mångsidig utbildning och din kombination av teknik,
ekonomi och juridik gör dig mycket attraktiv på arbetsmarknaden
när du går vidare i din yrkeskarriär.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och
Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och
Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Civilingenjör i Maskinteknik med
teknisk design
300 HP
tekniskdesign@kansli.lth.se
046-222 84 93
www.mtd.lth.se

Maskinteknik med teknisk design vid Lunds Tekniska Högskola är
en civilingenjörsutbildning som blandar naturvetenskap, teknik
och design. Utbildningen är perfekt för dig som är kreativ, nyﬁken
och intresserad av teknik, matematik och design med nyskapande
produktutveckling.
Individen i dagens samhälle möts i ett allt högre tempo av olika
gränssnitt (interface), mobiltelefoner, datorer, hemelektronik osv.
Vi tror att en förutsättning för en framgångsrik produktutveckling
och ett företagande är att nämnda gränssnitt hanteras på ett
intelligent och kreativt sätt. Utbildningen vill förmedla en
helhetssyn på produktutvecklingsprocessen och på samspelet
mellan människan, produkten och omvärlden.
Du kommer att kunna välja mellan en rad olika spännande
yrken inom olika branscher, i Sverige och utomlands. Du kan
arbeta som bl a produktchef, projektledare, produktutvecklare/
designer, forskare och lärare.
Utbildningen spänner över många olika teknikområden och
inslaget av designrelaterade kurser är stort, vilket ger utbildningen
en unik proﬁl.
I början av utbildningen läser du grundläggande ämnen inom
naturvetenskap och maskinteknik. På våren år ett börjar inslagen
av tekniska designkurser parallellt med andra kurser. Utbildningen

specialiseras under år fyra och fem, parallellt med möjligheter till
fördjupning inom relevanta områden, där du får träna upp din
förmåga att arbeta kreativt och systematiskt med att utveckla
och utforma produkter.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och
Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Civilingenjör i Medicin och teknik

utbildningen är att ge dig goda kunskaper för att identifiera och
bedöma risker, föreslå åtgärder samt arbeta med ledningssystem
för att åstadkomma låga risknivåer.
Utbildningen ska även ge dig god förmåga att kommunicera och samarbeta med många olika aktörer, både tekniker
och icke-tekniker. Med utbildningen som grund har du goda
förutsättningar att arbeta med och leda riskhantering på ett
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt plan, både inom
den privata och inom den offentliga sektorn. Förtydligande av
förkunskapskraven ﬁnns på: www.riskhantering.lth.se

300 HP
medicinochteknik@kansli.lth.se
046-222 08 53
www.medicinochteknik.lth.se

Civilingenjörsprogrammet i Medicin och teknik, vid Lunds Tekniska
Högskola är för dig som har ett tvärvetenskapligt intresse och vill
jobba med framtidens teknik. Det kan handla om att utveckla
mobila lösningar som bidrar till bättre hälsa och livskvalitet såväl
som avancerad teknik för att rädda liv.
De tre första åren får du grundläggande kunskaper där
medicin och teknik ryms tillsammans med bl a biovetenskap,
fysik och matematik – ämnen som tillsammans etablerar det
gränsöverskridande systemtänk som varje civilingenjör inom detta
område behöver. Arbete i projekt går som en röd tråd genom
hela utbildningen och ﬁnns i flera kurser.
De två sista åren väljer du en av tre specialiseringar:
biomedicinsk fysik, biomekanik och rehabilitering, samt signaler,
bilder och e-hälsa. Utbildningen är helt unik i Sverige och har
utvecklats i samarbete med den medicintekniska industrin, hälsooch sjukvården och medicinska fakulteten vid Lunds universitet.
Du kommer t ex att arbeta med produktutveckling och klinisk
prövning på innovationsföretag eller på etablerade storföretag.
Du kan även jobba som sjukhusingenjör eller välja att gå vidare
till en forskarutbildning.
Utbildningen inom medicin och teknik vid LTH motsvaras
internationellt av utbildningar inom området ”biomedical
engineering” som finns vid alla större universitet i världen. Det
ﬁnns därmed goda förutsättningar för utbytesstudier.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och
Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Civilingenjör i Riskhantering
(AVSLUTANDE CIVILINGENJÖRSPROGRAM)
120 HP/ EXAMEN PÅ 300 HP
riskhantering@kansli.lth.se
046-222 14 85
www.riskhantering.lth.se

Risker som kan medföra skador på människor, miljö och egendom
ﬁnns överallt omkring oss. Privata och offentliga aktörer måste
hantera dessa risker för att kunna upprätthålla hög konkurrenskraft
och ett samhälle med hög levnadsstandard.
Samhällstrender som till exempel snabb teknikutveckling,
globalisering, privatisering och ökad komplexitet, gör att riskernas karaktär förändras och de medför även nya typer av risker.
Samtidigt skapar dessa trender nya och förbättrade förutsättningar
för att förebygga och hantera riskerna.
Dessa förändringar ställer krav på att metoder och tekniker för
riskanalys och riskhantering utvecklas och att det ﬁnns personer
med goda kunskaper som kan tillämpa dessa.
Civilingenjörsutbildningen i riskhantering vid Lunds Tekniska
Högskola är den första i sitt slag i Sverige. Målsättningen med

Civilingenjör i Teknisk fysik
300 HP
tekniskfysik@kansli.lth.se
046-222 08 54
www.tekniskfysik.lth.se

Som civilingenjör i Teknisk fysik från Lunds Tekniska Högskola har
du gedigna ämneskunskaper och är en mångsidig problemlösare
som har tillgång till en mycket bred arbetsmarknad.
På Teknisk fysik läser du mycket matematik, fysik, och
teknikämnen som t ex mätteknik, programmering, simulering
och företagande.
Världens och samhällets tekniska utmaningar skiftar snabbt
och utbildningen ger dig mycket goda förutsättningar för att du
ska kunna anpassa dig till nya arbetsuppgifter.
Under senare delen av utbildningen bygger du upp en
specialisering inom modern fysik t ex inom fotonik och nanoteknik
eller mot de nya anläggningarna MAX IV och ESS. Du kan även
specialisera dig mot matematik, t ex bildanalys eller ﬁnansiell
modellering eller mot något mer tvärvetenskapligt som energi- och
miljösystem eller medicinsk teknik. Utöver det stora kursutbudet
på programmet har du tillgång till hela kursutbudet på Lunds
universitet. Du har också möjlighet att läsa delar av utbildningen
utomlands.
Tekniska fysiker arbetar ofta som projektledare eller i
projektform där kommunikations- och samarbetsförmåga är
viktiga. Arbetsgivare är ofta forsknings- och utvecklingsintensiva
företag eller universitet, men många är egna företagare. Våra
färdiga ingenjörer jobbar bland annat med att utveckla nya
solceller, som patentkonsulter, programmerare, medicinska
tekniker eller med ﬁnansanalys.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och
Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Civilingenjör i Teknisk matematik
300 HP
tekniskmatematik@kansli.lth.se
046-222 37 36
www.tekniskmatematik.lth.se

Det ﬁnns stor efterfrågan av personer med hög kompetens inom
matematik och som har förmåga att använda denna på praktiska
och teoretiska problem. Detta gäller inom olika samhällssektorer, som industri, forskning, förvaltning, undervisning, bank
och försäkring och inom skilda områden som system-, bio- och
beräkningsteknik, IT och ekonomi.
Teknisk matematik vid Lunds Tekniska Högskola tillgodoser
dessa behov. Programmet startade 2002, som det första
civilingenjörsprogrammet av sitt slag i Sverige.
Inom utbildningen utvecklar du förmågan att arbeta
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matematiskt även med problem som från början inte är formulerade
i matematiska termer. Datorn är ditt naturliga arbetsredskap när du
löser problem och ska kommunicera resultat. Förutom matematik
så läser du tekniska, naturvetenskapliga och ekonomiska ämnen,
vilket ger dig stor bredd.
Tack vare matematikens användbarhet kommer du efter
examen att ha många möjligheter till intressanta jobb. Du kan
exempelvis arbeta i företag inom teknik, medicin eller ﬁnans. Andra
vägar leder till arbete som forskare och lärare inom universitetet,
till att bedriva konsultverksamhet eller kanske starta ett eget
innovationsföretag.
Förutom en mängd avtal om utlandsstudier vid LTH ﬁnns utbyte
även via nätverket ECMI (European Consortium for Mathematics
in Industry) och ett dubbelexamensavtal med Kaiserslautern.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och
Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Civilingenjör i
Teknisk nanovetenskap
300 HP
teknisknanovetenskap@kansli.lth.se
046-222 08 54
www.teknisknanovetenskap.lth.se

Civilingenjörsutbildningen i teknisk nanovetenskap vid Lunds
Tekniska Högskola är till för dig som vill vara med och ta fram
framtidens material, läkemedel eller elektronik.
Morgondagens teknologi kräver material och komponenter med
nya och unika egenskaper. Den som kan arbeta tvärvetenskapligt
på atomär nivå inom kemi, biologi, fysik och elektronik är väl
rustad för att ligga i framkanten inom all produktutveckling.
Med sådan kompetens ökar möjligheterna att värdera produkters
säkerhet och att på sikt förhindra att skador hos människor och
natur uppkommer.
Teknisk nanovetenskap ger dig både civilingenjörskompetens
med kurser i t ex matematik, programmering, reglerteknik och
hållbar utveckling samt tvärvetenskapliga kunskaper inom
naturvetenskapliga ämnen.
Förmågan att tala med och förstå specialister i olika branscher
och vetenskapsområden tränas under utbildningens fem år. Som
teknisk nanovetare lär du dig redan från första årskursen att
analysera, tolka och bedöma resultat från olika forskningsområden.
Efter examen kan du arbeta som utvecklare eller forskare i
företag inom teknik, biomedicin, elektronik eller material. Du kan
också arbeta som forskare och lärare vid ett universitet alternativt
som t ex konsult eller entreprenör.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och
Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Civilingenjör i
Väg- och vattenbyggnad
300 HP
vagochvattenbyggnad@kansli.lth.se
046-222 92 48
www.v.lth.se

Väg- och vattenbyggare är byggbranschens ingenjörer. På civil
ingenjörsutbildningen Väg- och vattenbyggnad på Lunds Tekniska
Högskola får du gedigna kunskaper inom teknik såväl som

ekonomi, miljö- och energifrågor, vilket krävs för att byggnader
och infrastruktur ska uppfylla nuvarande och framtida krav. De
första tre åren läser du kurser inom exempelvis byggnadsteknik,
anläggningsteknik och vattenresurshantering samt grundläggande
matematiska och naturvetenskapliga ämnen. Därefter läser du
fördjupningskurser inom någon eller några av programmets
specialiseringar.
Beroende på den profil du väljer kan du i framtiden komma
att arbeta inom ﬂera olika områden. Vill du utforma framtidens
bostäder och anläggningar och förvalta de befintliga kan du
fördjupa dig inom materialteknik, energi- och fuktfrågor,
inomhusmiljö och konstruktion.
Du kan även fördjupa dig mot projektledning inom
byggprocessens olika delar. Du som är intresserad av
vattenförsörjning och avloppsteknik kan välja att proﬁlera din
utbildning mot vattenfrågor relaterade till miljö, infrastruktur,
vattenkraft och industriell VA-teknik.
Traﬁk- och samhällsplanering är ett proﬁlområde som leder
till en yrkesverksamhet som bland annat kan omfatta planering
av samhällen och traﬁksystem samt projektering, byggande och
underhåll av vägar.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och
Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

PROGRAM –
ARKITEKT- OCH
INDUSTRIDESIGNUTBILDNING
Arkitektutbildning
300 HP
arkitektur@kansli.lth.se
046-222 71 89
www.arch.lth.se

På arkitektutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola kombineras konstnärligt och akademiskt arbete, vilket gör studierna på
Arkitektskolan till något alldeles unikt.
Under hela studietiden tränas du i att arbeta med rumslig
gestaltning och med teoretiska frågeställningar. Dynamiken mellan
olika arbets- och undervisningsmetoder ger dig en förmåga att
tackla uppgifter från olika vinklar.
Du kommer ofta att arbeta i projekt där komplexa
uppgifter successivt genom analys och tester arbetas fram till
gestaltningsförslag. Genom kritisk reﬂektion av egna och andras
arbeten tillägnar du dig med tiden ett självständigt förhållningssätt
till arkitekturfrågor i vår omvärld.
Vägen dit går genom en mängd kurser där du använder
skisser, ritningar, modeller, bilder och text för att pröva dig
fram i ditt gestaltningsarbete och din förståelse för rummet i
fysisk och kulturell mening. Verktygsträning är viktig både för
skissprocessen och för att kunna presentera och kommunicera
det färdiga resultatet.
För dig som nyexaminerad arkitekt öppnar sig ett brett
arbetsfält i ständig utveckling. Du kan exempelvis arbeta på ett
privat arkitektkontor eller inom kommunal och statlig förvaltning.

Du har även goda möjligheter att verka internationellt.
Utbildningen inleds med ett tre års obligatoriskt grundblock
och avslutas med två års studier på avancerad nivå med ett stort
utbud av valfria projekt och kurser med olika proﬁler.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Matematik 3b eller 3c (eller
Matematik C), Naturkunskap 2* (eller Naturkunskap B), Samhällskunskap
1b eller 1a1 + 1a2 (eller Samhällskunskap A) (Områdesbehörighet A3).
*Naturkunskap 2 kan ersättas med fysik (Fysik 1a, eller Fysik 1b1 +
1b2, eller Fysik A) och kemi (Kemi 1, eller Kemi A). LTH ger sökande till
Arkitektprogrammet generell dispens från krav om biologi som ingår i
Naturkunskap 2.

Industridesignutbildning
180 HP
industridesign@kansli.lth.se
046-222 71 89
www.industrialdesign.lth.se

Industridesignern deltar i hela processen kring produktframtagning, från idé till färdig produkt. Är du intresserade av att utforma,
utveckla eller förbättra så ger industridesignprogrammet dig en
solid plattform. Du tränas i metoder för att identifiera behov
samt gestalta förslag på hur dessa kan tillgodoses både utifrån
estetiska och tekniska aspekter.
Studierna är omväxlande. Teoretiska kurser varvas med kurser
som tränar praktiska färdigheter. Du lär dig industridesignerns
verktyg, övar din förmåga att kritiskt reflektera, fördjupar din
förståelse för människans behov och förbättrar din förmåga att
presentera idéer.
En av styrkorna i denna konstnärliga utbildning är att du får
tekniska kunskaper och en god insikt i hur produktidéer omsätts
i verkligheten. Din kapacitet och kreativitet används maximalt
för att lösa olika projektuppgifter.
Industridesignprogrammet i Lund präglas av en internationell
studiemiljö och förbereder för en globaliserad värld. Vi samarbetar
med flera stora och små företag och organisationer, både i och
utanför Sverige. God industridesign skapar ett ömsesidigt mervärde
för konsumenter och producenter. Du kan bidra till utvecklingen
och användningen av produkter och tjänster ur ett miljömässigt,
socialt och ekonomisk hållbarhetsperspektiv.
Som industridesigner kan du arbeta på företag, som konsult eller
starta eget. Du kan involveras i allt från framtagning av produkter
som tandborstar, möbler eller avancerad läkemedelsutrustning
till tjänster och system.
Behörighet: grundläggande behörighet, godkänt antagningsprov samt
Matematik 3b eller 3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b alternativt
Samhällskunskap 1a1+1a2. (Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2 + Kemi 1
ersätter Naturkunskap 2) (Områdesbehörighet A3).
LTH ger sökande till kandidatutbildning i industridesign generell dispens
från krav på Biologi 1.
Vill du fortsätta din utbildning finns en konstnärlig masterutbildning i
design, huvudområde: industridesign, 120 hp.

PROGRAM –
HÖGSKOLEINGENJÖR
Högskoleingenjör i
Byggteknik med arkitektur
180 HP
Studieort: Helsingborg
infohbg@kansli.lth.se
042-35 67 40

Ett byggprojekt består av många olika faser och en byggnadsingenjör
deltar i hela projektet från start fram till att byggnaden tas i
bruk. Arbetsuppgifterna kan vara mycket varierande. Det kan
handla om planering, konstruktion, produktion, projektledning,
byggnadskontroll, arbetsledning, administration och ekonomi.
Som byggnadsingenjör skall du ha både förståelse för byggprojektet i sin helhet och teknisk kompetens. Du samarbetar med
flera yrkesgrupper som alla har sin roll i byggprocessen: beställare,
byggkonsulter, arkitekter, entreprenörer, materialtillverkare,
myndigheter m fl. Arbetet utförs ofta i projektgrupper i nära
samarbete med arkitekter och andra ingenjörer.
Utbildningens inriktning mot arkitektur innebär att man
utöver sin kompetens som byggnadsingenjör får kunskap inom
områdena byggnaders planering och gestaltning, arkitekturhistoria
och visualiseringsteknik.
Första året på utbildningen innehåller en kombination av
breda introducerande kurser inom byggområdet och grundläggande kurser inom matematik, fysik och CAD. Det andra året
ges framförallt kurser med byggnadsteknisk inriktning och det
tredje avslutande året har projekt – och fördjupningskurser samt
examensarbetet som ofta görs i samarbete med företag.
I utbildningen ingår arbetsplatsförankrad utbildning, gästföreläsningar med yrkesverksamma inom branschen och studiebesök.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och
Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Högskoleingenjör i
Byggteknik – Järnvägsteknik
180 HP
Studieort: Helsingborg
infohbg@kansli.lth.se
042-35 67 40
www.jarnvagsteknik.hbg.lth.se

Järnvägssektorn är i behov av ingenjörer som inte bara är duktiga
tekniker utan som även förstår samspelet mellan olika traﬁkslag.
Lunds Tekniska Högskola utbildar ingenjörer med teknisk bredd
och med intresse att få olika system att passa ihop.
Utbildningen bedrivs i samarbete med Trafikverksskolan i
Ängelholm dit också ﬂera av kurserna är förlagda. Första året
innehåller introducerande kurser inom området samhällsbyggnad
samt grundläggande ingenjörskurser.
Andra året är till viss del förlagt till Trafikverksskolan och
innehåller en blandning av teori och praktik inom det järnvägstekniska området. Fördjupning sker inom områdena banteknik,
elteknik, signal- och teleteknik. Tredje året fokuserar på projektering och nybyggnation av järnvägsanläggningar.
Utbildningen avslutas med ett examensarbete som normalt
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genomförs i samarbete med något företag inom järnvägssektorn.
I programmet ingår tre veckors arbetsplatsförlagd utbildning
under de första tre terminerna.

Högskoleingenjör i Elektroteknik
med automationsteknik

Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och
Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

180 HP

Högskoleingenjör i Byggteknik
– Väg- och traﬁkteknik
180 HP
Studieort: Helsingborg
infohbg@kansli.lth.se
042-35 67 40
www.vagtraﬁkteknik.hbg.lth.se

Framtidens transportsystem kräver en bred kompetens för att
matcha den nya tidens krav på miljöhänsyn och en hållbar
samhällsbyggnadsprocess.
Som väg- och traﬁkingenjör har du, förutom kunskaper i
teknik, även kunskaper om och förståelse för transportsektorns
funktion i samhällsbyggandet.
Utbildningen bedrivs i samarbete med civilingenjörsutbildningen för Väg- och vattenbyggnad vid LTH i Lund. En del av
kurserna i åk 2 och 3 läses i Lund.
Studierna ger dig förutsättningar att verka inom hela vägoch traﬁkområdet. Detta innebär att du får kunskaper inom
samhällsbyggnad, transportsektorns marknad och krav, traﬁkplanering, projektering, byggande samt drift och underhåll av
väganläggningar.
I ditt framtida yrke kommer du ofta att arbeta i projektgrupper
tillsammans med olika specialister för t ex miljökonsekvens
beskrivningar, landskapsanalyser, traﬁkprognoser och samhälls
ekonomiska kalkyler.
I programmet ingår tre veckors arbetsplatsförlagd utbildning
under de första tre terminerna.

Studieort: Helsingborg
infohbg@kansli.lth.se
042-35 67 25
www.elautomation.hbg.lth.se

Utbildningen i elektroteknik med automationsteknik är speciell
eftersom den kombinerar breda elektrotekniska kunskaper med
automationsteknik och datateknik. Hela vårt samhälle är beroende
av säkra elleveranser och hög automatisering men dessvärre
ﬁnns det alldeles för få personer med tillräcklig kompetens för
att driva, underhålla och utveckla systemen.
Elektroteknik och automationssystem ﬁnns överallt runt
omkring oss. Utan fungerande elkraft- och automationssystem
kan hela samhället stanna upp. Elleveranserna kan u
 pphöra
vilket för med sig att hissar och tåg står stilla, internet och mobil
telefoni ligger nere, hus står mörka och ouppvärmda och många
arbetsplatser får stänga.
Som färdig ingenjör kan du arbeta t ex med dimensionering,
projektering och utveckling av el- och automationssystem såväl
inom bostadssektorn som inom industri- och transportsektorerna.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och
Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

PROGRAM – BRANDINGENJÖR
Brandingenjörsutbildning
210 HP

Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och
Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

brandingenjor@kansli.lth.se
046-222 70 31
www.brandingenjor.lth.se

Högskoleingenjör i Datateknik

Är du intresserad av att arbeta inom hela fältet mellan teknik och
människa? Ett datorsystem är sällan en isolerad del, utan ﬁnns i
samverkan med människor och andra system.
Högskoleingenjörer i datateknik har en bred arbetsmarknad
och behövs idag inom alla branscher som exempelvis design,
sjukvård, miljö, ﬁnans, energi, media, tillverkning och många
ﬂer. Det innebär att du kan arbeta i vilken bransch som helst.
Datateknikutbildningen handlar om datorsystem, både programvara och hårdvara samt de tekniska gränssnitten mot den
miljö i vilken datorsystemen skall verka. Du kommer att få goda
kunskaper inom samtliga dessa tre områden men även inom t ex
projekthantering och kravhantering. Som student får du inblick i
arbetslivet genoms studiebesök, gästföreläsare från näringslivet
samt möjlighet att delta i projekt med företag som kunder.

Inom räddningstjänsten arbetar brandingenjören bland annat
med förebyggande brandskydd och utbildning. Dessutom kan
brandingenjören vara räddningsledare.
Inom privata företag, t ex kemiska industrier, konsultföretag
och försäkringsbolag, är arbetsuppgifterna skadeförebyggande
verksamhet som exempelvis riskbedömningar.
Studierna vid brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska
Högskola inleds med en grundläggande teknisk del där du läser
bl a matematik, fysik, kemi och statistik.
Du kommer också att läsa specialkurser inom brandteknik.
De brandtekniska ämnena behandlar bl a bränders uppkomst,
tillväxt och spridning av brand, sprinkler och brandventilation,
släckinsats samt utrymning.
I utbildningen läggs stor vikt vid utrymning och frågor rörande
personsäkerhet. Orsaker, konsekvenser och risker kring olyckor
studeras. Du lär dig dessutom att göra riskanalyser och hur man
inför riskhänsyn i samhällsplaneringsprocessen.
Efter fullgjorda studier erhålls brandingenjörsexamen. Efter tre
år på utbildningen kan du söka till civilingenjör i riskhantering. Vill
du jobba som räddningsledare inom kommunal räddningstjänst
vidareutbildar du dig i ett år på räddningstjänstutbildningen
vid MSB:s (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) skola
i Revinge/Lund.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och
Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och
Matematik (områdesbehörighet A9).

180 HP
Studieort: Helsingborg
infohbg@kansli.lth.se
042-35 67 25
www.datateknik.hbg.lth.se

FÖRBEREDANDE UTBILDNING

LIVSMEDELSTEKNIK

Tekniskt basår

Livsmedelsteknisk
högskoleutbildning

Studieort: Helsingborg
infohbg@kansli.lth.se
042-35 67 25
www.tekniskbasar.hbg.lth.se

Tekniskt basår på Campus Helsingborg vänder sig till dig som
har läst Matematik 2 och som vill studera på teknisk högskola.
Undervisningen är uppdelad i föreläsningar, övningar i mindre
grupper och laborationer.
Följande kurser ingår i basåret: Matematik 3c, Matematik 4,
Fysik 1-2, Kemi 1, Teknisk orienteringskurs och Tillämpad kemi.
Laborationerna i kemi äger rum vid Kemicentrum i Lund, omkring
6-7 tillfällen under läsåret. Resekostnaden får du själv stå för.
I början av utbildningen repeteras viktiga moment från
Matematik 1 och 2. Samtidigt läser man in nya moment så att
alla har samma bakgrund inför Matematik 3c.
Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH Helsingborg samt behörighet att söka
till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar vid LTH Lund.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Matematik 2a, b eller c.

120 HP
livesmedelsteknik@kansli.lth.se
046-222 08 79
www.livsmedel.lth.se

Samhället behöver personer med stort kunnande om mat och
livsmedel. Du som redan jobbar någonstans i livsmedelskedjan
har här möjligheter att utvecklas och förbättra din arbetssituation, samtidigt som du kan bidra till utveckling och förbättring
av framtidens mat.
Utbildningen omfattar fyra terminer. De teoretiska studierna
varvas med laborationer, projektarbeten och studiebesök. Kurser
som ingår i utbildningen är t ex livsmedelskemi, mikrobiologi,
näringslära, animaliska livsmedel, vegetabiliska livsmedel, produktutveckling och livsmedelskedjans förutsättningar.
För att bli antagen till utbildningen krävs grundläggande
behörighet samt två års yrkesverksamhet från livsmedelsindustrin,
livsmedelsbutik, storhushåll eller restaurang.
Som färdig livsmedelstekniker kan du arbeta som exempelvis
produktionsledare, arbetsledare, produktutvecklare, industrikonsulent, kvalitetsledare, hygienansvarig, försäljare, livsmedels
inspektör, livsmedelstekniker, kökschef, kostchef, lärare eller som
egen företagare/konsult.
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En utbildning i
nära samarbete
med flygbolagen
Trafikflyghögskolan, TFHS, utbildar piloter. Trafikflygar
programmet ingår i yrkeshögskolans utbildningsutbud men
arrangeras av TFHS.
Trafikflygarprogrammet bedrivs i nära samarbete med flygmarknaden. Samarbetande flygbolag som Norwegian, Primera
och SAS deltar redan i antagningsprocessen. Från första dagen
i utbildningen blir den studerande knuten till ett flygbolag
och utbildas sedan enligt bolagets företagsregler i vissa delar
av utbildningen. I slutet av programmet gör den studerande
tre månaders praktik som styrman i samma flygbolag och har
vid utbildningens slut ca 250 flygtimmar i Boeing737. Detta
gör att den studerande är anställningsbar som styrman redan
dagen efter sin examen.

Trafikflyghögskolan
Människan har alltid lockats av att flyga. TFHS i Ljungbyhed erbjuder den mest
moderna flygutbildningen i landet. Vi ligger i framkant gällande utveckling och
pedagogik och vill bredda men samtidigt fördjupa rollen för trafikflygare.

JOHANNA ERIKSSON,
PILOT HOS FRITIDSRESOR
– Trafikflygarprogrammet på TFHS gav mig en unik chans att få
en utbildning hela vägen till styrman på ett stort trafikflygplan.
Tack vare erfarenheten från den praktiska delen av utbildningen
fick jag snabbt jobb efter examen som styrman på en privatjet
baserad i London. Idag arbetar jag på ett svenskt charterbolag.
Arbetet som pilot är mycket varierande och utmanande,
ingen dag är den andra lik! Jag har dagligen användning av
den kunskap jag fick på TFHS.
Jag kan verkligen rekommendera trafikflygarprogrammet.
Kombinationen av akademiska studier med praktik som styrman
ger en fantastisk möjlighet till en lång och lyckad karriär inom flyget.

JENS LUNDBERG, STUDERANDE

Läs mer på www.tfhs.lu.se

HAR DU VAD SOM KRÄVS?
Den som ansöker till Trafikflyghögskolan får göra tester som
mäter bland annat rumsuppfattning, perceptuell snabbhet,
minnesförmåga, logiskt förmåga, teknisk/mekanisk förståelse,
stresstålighet och andra resurser och kapaciteter som är viktiga
för att klara utbildningen och yrket.
Konkurrensen om utbildningsplatserna är tuff. Bland hundratals sökande antas 20 personer. Av säkerhetsskäl finns det
även medicinska krav på piloter, därför måste en sökande också
göra speciella medicinska undersökningar.
Läs mer på www.tfhs.lu.se

– Norwegian, here I come!
Redan första dagen var det
beslutat. Jag skulle göra min
avslutande praktik på TFHS
som styrman hos Norwegian.
Grym start på utbildningen, att
tidigt veta vart den slutar och
vart min ingång i arbetslivet
skulle bli. TFHS är en av få
skolor i Europa som erbjuder
denna typ av utbildning, då
den omfattar type rating på
Boeing 737 men även praktik som styrman på SAS, Norwegian
eller Primera.
Som student på TFHS är inte en enda dag den andra lik,
tidigt i läroplanen blandas teori med praktisk flygning. Redan
under första terminen är du förberedd för din första ensamflygning. Att känna hjulen lätta från marken och lyfta vidare
upp jämsides molnen är en riktig frihetskänsla, allt hårt slit har
äntligen lönat sig.
Livet kring studierna är toppen. Alla i klassen bor i
Ljungbyhed på studentboendet Ljunghusen, som en enda
stor familj. Här är vi alla flyg- och flygplanstokiga, vi stöttar
varandra i så väl de teoretiska studierna som förberedelserna
till de olika flygpassen.
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PROGRAM

HUVUDOMRÅDEN / ÄMNEN

Trafikflygarprogrammet

ATP-teori

Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed
Studieort: Ljungbyhed
info@tfhs.lu.se
0435-44 54 00
www.tfhs.lu.se

Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed
Studieort: Ljungbyhed
info@tfhs.lu.se
0435-44 54 00
www.tfhs.lu.se

Pilotyrket passar dig som är strukturerad, teknikintresserad,
samarbetsinriktad och gillar att ta ansvar. Branschen är i konstant
utveckling och omdaning och ditt arbetsfält kan bli över hela
världen.
Trafikflygarutbildningen är en direkt yrkesförberedande
utbildning. Programmet ger i första hand en kvalificerad
yrkeshögskoleexamen men med en påbyggnadsutbildning inom
universitetet leder den till en kandidatexamen. Undervisningen
bedrivs i form av gemensamma teorilektioner, enskilda eller delade
flyglektioner, lektioner i flygsimulator samt praktik. De teoretiska
ämnena handlar till stor del om teknik och naturvetenskap men
också om människan som individ och i samarbete.
Flygmarknaden är starkt engagerad i utbildningen och
det ingår därför både kortare och lite längre praktikperioder
hos olika aktörer i flygbranschen; från tekniskt underhåll till
mjukvaruutvecklare av flygprestanda. Utbildningen avslutas med
en längre praktikperiod som styrman i ett kommersiellt flygbolag.
I antagningen används specialdesignade tester. Av säkerhetsskäl
finns det även medicinska krav på piloter, därför måste en
sökande också göra speciella medicinska undersökningar. Under
utbildningen behövs det också göras en lämplighetsprövning med
utdrag ur belastningsregistret.
Det främsta målet med utbildningen är att den studerande
ska kunna arbeta som styrman i ett kommersiellt flygbolag men
också ha fått kunskaper och erfarenheter som gör att man kan
få jobb i andra delar av flygbranschen.

En flygutbildning kan läsas antingen som ett program – integrerad
utbildning – eller olika steg/behörigheter för sig – så kallad
modulutbildning.
En fristående modul är den högre teoretiska utbildningen,
den så kallade ATP-teorin. Den som valt att ta sitt flygcertifikat
i modulutbildningsmodellen kan läsa modulen ATP-teori hos
Trafikflyghögskolan.
Utbildningen är en distansutbildning och upplagd som
ett kurspaket vilket betyder att man bara behöver ansöka till
paketet för att sedan vara garanterad att få delta i samtliga
kurser som ingår i utbildningen. I paketet ingår bland annat
flygspecifika kurser som meteorologi, navigation, flygplanslära
och flygprestanda. I kurspaketet ingår också en pedagogikkurs
anpassad för flygteoriutbildare. Den största kunskapsinhämtningen
sker på distans men under den 2,5 terminer långa utbildningen
anordnas ett drygt tiotal obligatoriska träffar då skolans lärare
delar med sig av sitt kunnande.

Områdesbehörighet: Svenska 1, Engelska 6, Matematik 3b/3c, Fysik 1,
anpassat flygpsykologiskt lämlighetstest, medicinskt intyg "Medical
Class 1". Behöriga sökande kallas till antagningsprov. Se hemsidan för
mer information.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3, Fysik 1.
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Från FN och
jämställdhet till
kommunikation och
samhällsplanering
Samhällsvetenskapliga utbildningar passar dig som siktar på
en karriär inom FN eller EU, som vill jobba med kommunikation,
bli expert på jämställdhet, arbeta med samhällsplanering eller
som strävar efter att bli ledare inom servicebranschen.
Oavsett vad du är intresserad av får du vid Lunds universitet
en gedigen utbildning vid ett av Sveriges främsta universitet.
Du kan till exempel läsa program i freds- och konfliktvetenskap,
genusvetenskap, strategisk kommunikation, statsvetenskap,
service management eller i utvecklingsstudier.
Du kan också skräddarsy din egen examen genom att läsa
fristående kurser – många kurser i samhällsvetenskapliga ämnen
passar utmärkt att kombinera ihop till en alldeles unik examen.

Samhällsvetenskap

TIPS! Fristående kurser eller program – så väljer du!
Läs mer på www.lu.se/hittautbildning

Samhällsvetare arbetar med frågor som handlar om hur vi människor
organiserar våra liv och våra samhällen. Vi behöver experter på samhället
för att kunna jobba effektivt med frågor som till exempel rör demokrati,
jämställdhet, kommunikation, ledarskap eller politik.

JOSEPH ALSBERG,
läste kandidatprogrammet Service Management,
inriktning retail. Nu är han account strategist på Google.
Entreprenören Joseph Alsberg har drivit egna verksamheter vid
sidan av studierna. Hans driftighet och utbildning till ledare
inom tjänstebranschen har tagit honom till Googles europeiska
huvudkontor i Dublin.
– Det är just onlinemarknadsföring jag vill jobba med. Det är
kopplat till det jag är utbildad för. Vi har lärt oss marknadsföring
och att utveckla strategier för företag.

Läs mer på www.sam.lu.se

Statsvetaralumner
etablerade på
arbetsmarknaden
En alumnundersökning som gjordes av Statsvetenskapliga
institutionen 2014 visar att 89 procent tycker att utbildningen
gett dem behövliga färdigheter i analytiskt arbete i hög eller
mycket hög utsträckning. Undersökningen visar också att de
tycks ha blivit eftertraktade på arbetsmarknaden. Inom tre
månader efter avslutad utbildning hade 86 procent av dem
fått jobb. Av dem som besvarade enkäten var 97 procent
yrkesverksamma. Enkäten gick ut till personer som anslutit sig till
Statsvetenskapliga institutionens alumnnätverk och besvarades
av 329 personer, vilket betydde en svarsfrekvens på 43 procent.

Foto: Orkla

CECILIA SJÖHOLM,
kommunikationsdirektör på Oatly AB, representant
i Advisory Board på Institutionen för strategisk
kommunikation.
– En duktig kommunikatör bidrar med nya perspektiv, har koll på
omvärlden samt identifierar och stödjer de interna och externa
kommunikationsprocesserna. Att kunna bedöma vilken insats
som behövs för att få största effekt är en viktig kompetens hos
en kommunikatör enligt min uppfattning. Kandidatprogrammet
i strategisk kommunikation är ett viktigt bidrag till utvecklingen
av kompetenta kommunikatörer.
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PROGRAM
Equality and Diversity
Management
KANDIDATPROGRAM 180 HP
Genusvetenskapliga institutionen och Institutionen för service
management och tjänstevetenskap
Studieort: Helsingborg och Lund
Studievagledare@genus.lu.se eller Studievagledning@ism.lu.se
046-222 08 01 eller 042-35 66 22
www.ism.lu.se/edm

Programmet riktar sig till dig som vill arbeta nationellt eller
internationellt med genus-, jämställdhets- och mångfaldsfrågor i privata eller offentliga organisationer och verksamheter.
Utbildningen handlar om hur man kan skapa både affärsnytta
för företag och rättvis utveckling för medarbetare och kunder.
Utbildningen är tvärvetenskaplig och du utbildas ibland annat
ledarskap, likabehandling, juridik, organisation, ekonomi, globalisering, mångfalds- och genusvetenskap. Målet är att du, den dag
du är färdig med utbildningen, ska vara redo att via ansvarsfull
management skapa positiv förändring i företag och organisationer.
Inom programmet erbjuds en valbar termin på 30 hp som
ger dig möjlighet att välja mellan fristående kurser, praktik
eller utlandsstudier. Programmet är ett samarbete mellan
Genusvetenskapliga institutionen och Institutionen för service
management och tjänstevetenskap. Efter avslutad utbildning kan
du till exempel arbeta med rekrytering, personalutveckling samt
mångfalds- och jämställdhetsfrågor inom företag, organisationer
och myndigheter.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

Freds- och konfliktvetenskap
KANDIDATPROGRAM 180 HP
Statsvetenskapliga institutionen
Studievagledare@svet.lu.se
046-222 89 50
www.svet.lu.se

Är du intresserad av kris -och konflikthantering, utveckling och
fredsbyggande? Kandidatprogrammet i freds- och konfliktvetenskap
är en treårig flervetenskaplig utbildning som ger dig kunskaper i
klassiska ämnen som statsvetenskap, folkrätt och historia. Genom
programmet skaffar du dig en bred teoretisk verktygslåda, varierade
analysmetoder och en yrkesprofil som du till stor del utformar
själv. Utöver kärnämnet freds- och konfliktvetenskap kan du välja
att fördjupa och komplettera dina kunskaper inom till exempel
historia, ekonomisk historia, statsvetenskap eller socialantropologi.
Programmets valfria praktiktermin kan utgöra en värdefull
språngbräda till kontakter inom arbetsmarknaden men framförallt
kan den ge dig insikter om att de kunskaper och färdigheter du
förvärvat under din studietid är relevanta för ett kommande
kvalificerat yrkesliv.
Du uppmuntras också att utnyttja möjligheter till internationella
erfarenheter genom exempelvis internationellt studentutbyte.
Programmet är en bra plattform för dig som är intresserad av
att arbeta med kvalificerad omvärldsanalys inom till exempel FN,

Utrikesdepartementet, Myndigheten för samhällsberedskap, Sida
eller vid olika organ inom EU.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).

Genusvetenskap
KANDIDATPROGRAM 180 HP
Genusvetenskapliga institutionen
Studievagledare@genus.lu.se
046-222 08 01
www.genus.lu.se

Sveriges enda treåriga universitetsutbildning för genusvetenskap
finns på Lunds universitet! Kandidatprogrammet i genusvetenskap
ger dig kunskap om genusrelationer då och nu, insikt i aktuella frågor inom genusforskningen och verktyg för att hantera
genusrelaterade arbetsuppgifter i yrkeslivets många olika områden.
Utbildningen ger dig kunskaper som kan användas både inom
offentlig och privat sektor. Du läser till exempel genom kursen
Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv (30 hp) som ger
en ingång till juridikens breda fält och du har möjlighet att göra
en praktiktermin för att få praktisk erfarenhet.
Inom genusvetenskapen finns ett speciellt fokus på
sammankopplingen mellan genus, etnicitet, klass och sexualitet,
vilket gör att du får kunskaper i avancerade och nyanserade
analyser av dagens samhälle i ett globalt perspektiv.
Programmet har tre olika inriktningar att välja mellan: Kultur
och media, Jämställdhet, makt och mångfald samt Migration och
globalisering. Hela programmet är 180 hp varav 90 hp består av
huvudämnet genusvetenskap. Utöver det läser du en eller två
terminer i ett annat samhällsvetenskapligt ämne som du väljer
utifrån den inriktning du läser. På så sätt ger programmet dig
stora möjligheter att inom trygga ramar själv forma din utbildning
och profilera dig inom ämnet.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).

Journalistik
KANDIDATPROGRAM, PÅBYGGNAD 90 HP
Institutionen för kommunikation och medier
Studievagledare@kom.lu.se
046-222 40 51
www.kom.lu.se

Tycker du att det är viktigt att kritiskt granska det du läser, hör
och ser? Vill du förmedla din expertkunskap till andra på ett
intresseväckande och trovärdigt vis? Vill du ha ett spännande
yrke med hög puls som förändras i takt med den digitala utvecklingen? Vi erbjuder en påbyggnadsutbildning som leder till en
kandidatexamen med huvudområde journalistik. Utbildningen
är yrkesförberedande för att du ska kunna arbeta som journalist
inom olika medier och genrer.
Journalister måste ha goda förkunskaper i en rad olika frågor.
Därför är det viktigt att journalister kommer från olika akademiska,
yrkesmässiga och sociala bakgrunder.
Hos oss studerar du både praktiska och teoretiska moment där
du lär dig att arbeta i olika redaktionella roller samt producera
och analysera nyhetsjournalistik för digitala kanaler, print och
tv. Du kommer också att producera fördjupande och granskande
journalistiskt material.

Vid Journalistutbildningen diskuterar vi journalistikens villkor på olika platser i världen. Många av våra studenter skriver
reportage, eller sitt examensarbete, utomlands för att fördjupa
dessa kunskaper.
Tack vare en fristående praktikkurs, som du kan söka efter
genomgången kandidatkurs, har du goda möjligheter till
yrkesförberedande praktik vid bland annat tidningsredaktioner,
produktionsbolag och public service i Sverige och utomlands.
Behörighetskrav: avslutade högskolestudier om 90 hp varav minst
fortsättningsnivå i ett ämne.
Se hemsidan för mer information och eventuella förändringar.

Politices Kandidatprogrammet
KANDIDATPROGRAM 180 HP
Statsvetenskapliga institutionen
Studievagledare@svet.lu.se
046-222 89 50
www.svet.lu.se

Politices kandidatprogrammet är utbildningen som fokuserar på
analyser av politiska och ekonomiska händelser på olika nivåer i
samhället – alltifrån det lokala till det globala. Samspelet mellan
ekonomi och politik betonas, tillsammans med politiska och
ekonomiska analyser av statens och den offentliga sektorns roll i
samhället. Den starka gränsen mellan offentlig och privat har på
senare år alltmer luckrats upp. Detsamma gäller skärningspunkten
mellan nationella och internationella frågor. Kunskaper om sådana
samhällsförändringars bakgrund, karaktär och konsekvenser utgör
grunden i programmets inriktning.
Programmet byggs upp kring ämnena statsvetenskap, nationalekonomi, samhällsgeografi, företagsekonomi, handelsrätt
och statistik. För att nå en Politices kandidatexamen ska du ha
fördjupat dig med 90 hp inom något av ämnena nationalekonomi,
statsvetenskap eller samhällsgeografi. Du ska också ha gjort ett
större självständigt arbete. Du tränar din analytiska förmåga
genom praktiska moment som muntliga presentationer, eget
forskningsarbete och uppsatsskrivande.
Personer som läst politices kandidatprogrammet arbetar bland
annat som handläggare, analytiker, konsulter, kommunikatörer, projektledare, diplomater, journalister och i olika typer av
ledningsfunktioner. Programmet ger också en bra grund för
programstudier på avancerad nivå.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik
3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

Samhällsplanering: urban och
regional utveckling
KANDIDATPROGRAM 180 HP
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Studievagledare@keg.lu.se
046-222 84 17
www.keg.lu.se

Vill du vara med och planera en samhällsutbyggnad som tar
hänsyn till både sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter? Sök
då till vårt samhällsplanerarprogram. Globalisering, arbetslivets
omvandling, en förändrad befolkningssammansättning både
åldersmässigt och etniskt, miljöförstöring och klimathot – alla
är faktorer som gör att behovet av planeringsrelevanta analyser

ökar. En samhällsplanerare måste därför ha en bred kunskapsbas
och förmåga att sammanställa kunskap från olika specialområden.
Programmets kärna utgörs av fördjupningsämnena samhälls-geografi och sociologi. Det läggs särskilt stor vikt vid urbana
och regionala förhållanden och hur planering i olika former kan
hantera dessa. I utbildningen ingår ett stort inslag av övningar,
fältstudier och GIS-moment (GIS = geografiska informationssystem)
med direkt yrkesrelevans. Kontakter med potentiella arbetsgivare
upprätthålls genom hela programmet.
Efter studierna blir du samhällsplanerare/samhällsanalytiker
och har en kompetens som är tydlig och direkt användbar på
arbetsmarknaden. Flera arbetsgivare kommer att efterfråga din
kompetens; kommuner, regionala aktörer, statliga myndigheter,
EU-organ, men också intresseorganisationer inom näringsliv och
fack samt privata konsultföretag med planeringsinriktning.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Matematik 1a/1b/1c,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).

Service management
KANDIDATPROGRAM 180 HP
Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Studieort: Helsingborg
Studievagledning@ism.lu.se
042-35 65 77
www.ism.lu.se/servicemanagement

Detta är utbildningen för dig som vill arbeta med att leda,
utveckla och organisera verksamheter där kundrelationer och
servicemöten är centrala. Du får breda kunskaper om ledarskap,
organisation, ekonomi och marknadsföring utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. I kombination med teori lär du dig analysera
innehållet utifrån sociala, kulturella och miljörelaterade perspektiv. Undervisningen är uppbyggd på bland annat föreläsningar,
grupparbeten, workshops, case och PBL (problembaserat lärande).
Under studietiden får du också kontakt med näringslivet genom
bland annat gästföreläsningar och studiebesök.
När du söker till Kandidatprogrammet i service management
väljer du vilken inriktning du vill specialisera dig inom: Health,
Hotel & restaurant, Retail eller Tourism. Varje läsår består av fyra
kurser där en kurs är inriktningsspecifik och övriga tre kurser
läses gemensamt. Även de gemensamma kurserna innehåller
inslag med olika branschperspektiv. Under utbildningens senare
del finns möjlighet till utlandsstudier.
Behörighet: för samtliga inriktningar gäller grundläggande behörighet
samt Matematik 3b/3c och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller motsvarande (områdesbehörighet A4).

Health management
Inriktningen Health management ger dig kunskaper i att driva
och organisera verksamheter på hälsomarknaden. Du studerar
ledarskap och ekonomi med service i fokus. Du lär dig också att
analysera och ta fram nya affärsidéer för företag och organisationer inom hälsobranschen.
Med denna utbildning förbereder du dig för en karriär som till
exempel Health manager eller hälsostrateg inom både näringsliv
och offentlig sektor. Intressanta branscher är till exempel friskvård,
träning, spa, hälso- och sjukvård samt vård och omsorg.

Hotel & restaurant management
På inriktningen Hotel & restaurant management blir du väl insatt
i hur branschen fungerar när det gäller kundrelationer, organisationsstrukturer, personalledning och företagens roll i samhället.
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Du lär dig arbeta kreativt med konceptutveckling och upplevelsedesign, du får en inblick i måltidsproduktion, distribution och
kvalitetsaspekter samt grundläggande kunskap i det juridiska
regelsystemet och handelsrättsliga aspekter.
Efter avslutad utbildning kan du söka ledarbefattningar inom
hotell, arbeta som restaurangchef eller med marknadsföring inom
branschen. Utbildningen ger dig också en möjlighet till att göra
internationell karriär, starta egen verksamhet eller söka arbete
inom andra servicebranscher.

Retail management
Inriktningen Retail management ger dig färdigheter så att du
kan organisera, driva och utveckla företag och organisationer
inom en av de största näringsgrenarna i Sverige, detaljhandeln.
Detaljhandeln innefattar allt från mode och inredning till hemelektronik och dagligvaror. Under utbildningen får du därför
kunskap och verktygen till hur du skapar goda kundrelationer
och utvecklar nya koncept i olika butiksverksamheter såsom
sortiment, upplevelser och utformning.
Efter utbildningen kan du arbeta som marknadsförare, entreprenör, projektledare, butikschef, inköpare, konsult, controller
eller med andra befattningar på retailföretag.

Tourism management
Inriktningen Tourism management riktar sig till dig som vill ha världen som arbetsfält och som gärna arbetar med värdskap, ledarskap
och har ett intresse för besöksnäringen. Under utbildningen blir du
väl insatt i hur turistnäringens nätverk och relationer samverkar.
Du studerar platser och destinationer på olika studieresor, du får
kunskap om upplevelsekonsumtionens drivkrafter och du lär dig
entreprenörskap. Detta förenas med kunskap om organisationer,
ekonomi, marknadsföring och ledning av servicebranschen. Efter
utbildningen kan du arbeta som till exempel turistchef, konsult
inom destinationsutveckling, entreprenör, Operations Manager,
Travel Consultant, Travel Manager eller med andra befattningar
inom rese- och besöksnäringen.

Logistics service management
KANDIDATPROGRAM 180 HP
Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Studieort: Helsingborg
Studievagledning@ism.lu.se
042-35 66 22
www.ism.lu.se/logistics

Detta är programmet för dig som är intresserad av produkt
utveckling och styrning av logistikflöden. Du får lära dig att utveckla innovativa och kostnadseffektiva lösningar som sätter kunden
och service i centrum. Utbildningen är utvecklad i samverkan med
företag och organisationer och under din studietid utvecklar
du en ”verktygslåda” bestående av olika logistikmetoder och
modeller för att kunna förbättra logistiksystem, servicelösningar
och lönsamhet. Under utbildningen finns också en möjlighet till
utlandsstudier.
Det finns ett växande behov av logistiker på arbetsmarknaden
och utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta operationellt,
taktiskt och strategiskt med logistik. Efter avslutad utbildning
kan du arbeta som t ex logistikchef, projektledare, informatör,
inköpare, distributionsansvarig, platschef eller andra befattningar
inom logistik, varuflöden och transportekonomi.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller motsvarande (områdesbehörighet A4).

Strategisk kommunikation
KANDIDATPROGRAM 180 HP
Institutionen för strategisk kommunikation
Studieort: Helsingborg
Studievagledare@isk.lu.se
042-35 66 59
www.isk.lu.se

Vill du arbeta strategiskt med marknadskommunikation och
utveckla organisationers varumärken? Är du intresserad av opinionsbildning och av att påverka politiskt beslutsfattande? Vill du
jobba med intern kommunikation och göra de anställda delaktiga
i det som händer på arbetsplatsen? Då ska du läsa programmet
i strategisk kommunikation.
Programmet är unikt i Sverige och erbjuder en utbildning
med målet att du ska bli en analytisk och praktiskt kunnig
kommunikatör. Du tränas i såväl kommunikationsplanering, politisk
kommunikation och opinionsbildning som webbpublicering.
Under utbildningen kopplas teoretiska kunskaper inom
områdena marknadskommunikation, public relations och
internkommunikation till yrkeslivet. Detta görs bland annat
genom en praktikperiod under utbildningens fjärde termin och
gästföreläsningar av praktiker inom näringslivet och mediekommunikationsbranschen. Du har också möjlighet att sätta din
egen prägel på utbildningen under femte terminen då du kan
läsa valbara kurser i Sverige eller utomlands.
Utbildningen är tvärvetenskaplig och ger dig ett
helhetsperspektiv på organisationers kommunikationsbehov. Du
kommer att möta lärare från flera ämnen som företagsekonomi,
statsvetenskap, retorik och språkvetenskap. I slutet av din
utbildning skriver du ett examensarbete. Delar av utbildningen
ges på engelska.
Efter avslutad utbildning kan du arbeta som till exempel
informatör, marknadskommunikatör, opinionsbildare eller PRoch kommunikationskonsult. Utbildningen förbereder också för
fortsatta studier på avancerad nivå.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik
2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

Strategisk kommunikation
och digitala medier
KANDIDATPROGRAM 180 HP
Institutionen för strategisk kommunikation
Studieort: Helsingborg
Studievagledare@isk.lu.se
042-35 66 59
www.isk.lu.se

Vill du arbeta som kommunikatör med både traditionella och nya
medier? Kan du se dig själv som projektledare för internetbaserade
kommunikationsprojekt? Vill du hjälpa dagens organisationer att
nå sina målgrupper i det digitala landskapet? Då ska du läsa vår
tvärvetenskapliga kandidatutbildning i strategisk kommunikation
och digitala medier.
Programmet ger dig en bred baskompetens som kommunikatör
med en inriktning mot digitala medier. Du lär dig grunderna inom
public relations, marknadskommunikation och internkommunikation.
Därtill läser du kurser som behandlar både strategiska och tillämpade
aspekter av digitala medier såsom webbpublicering, webbdesign,
visuell kommunikation och digital projektledning. Sammantaget
ger dig utbildningen goda förutsättningar att fungera som en

länk mellan IT- och kommunikationsavdelningar i företag och
offentliga organisationer.
Utbildningen varvar teori från områdena strategisk
kommunikation, retorik, språkvetenskap, digital medieproduktion
och ekonomi med praktiska moment och föreläsare från näringslivet.
Du har också möjlighet att sätta din egen prägel på utbildningen
under femte terminen då du kan göra en yrkespraktik. Du har
även möjlighet att ansöka om utlandsstudier under programmet.
I slutet av din utbildning skriver du ett examensarbete. Delar av
utbildningen ges på engelska.
Efter utbildningen kan du arbeta både strategiskt och
operativt med organisationers kommunikation. Som exempelvis
kommunikatör på en kommunikationsavdelning eller i rollen
som konsult eller projektledare kan du ansvara för intern och
extern kommunikationsplanering med speciell inriktning mot
webbstrategier, webbredaktörskap, sociala medier och andra
digitala plattformar. Utbildningen förbereder också för fortsatta
studier på avancerad nivå.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik
2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

Utvecklingsstudier
KANDIDATPROGRAM 180 HP
Undervisningsspråk: Engelska
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Bids@keg.lu.se
046-222 84 17
www.keg.lu.se

Varför är vissa delar av världen utvecklade och andra inte? Hur
kan en miljard människor leva i fattigdom samtidigt som andra
lever i överflöd? Om dessa frågor låter intressanta, då är utvecklingsstudier något för dig! Genom ett samarbete mellan fyra
olika ämnen – ekonomisk historia, samhällsgeografi, sociologi
och statsvetenskap – skapar programmet i utvecklingsstudier en
internationell miljö där utvecklingsproblematik studeras från flera
olika perspektiv. Programmet erbjuder också särskilda kurser för
fördjupning inom de olika ämnena. Undervisningen sker främst
på engelska.
Utbildningen kombinerar den långa erfarenheten av
utvecklingsstudier som finns vid Lunds universitet med en
praktisk inriktning. Du får en möjlighet att komma i kontakt
med u-landsproblematiken och utvecklingsarbetets vardag redan
under utbildningen. Praktikplatser under tredje året öppnar också
dörrar till framtida jobb. Utbildningen riktar sig mot en bred
arbetsmarknad – internationellt och i Sverige, inom den privata
och offentliga sektorn – med utveckling som den gemensamma
nämnaren, till exempel i bistånd, företagsansvar och policyarbete.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).

HUVUDOMRÅDEN / ÄMNEN
INOM VARJE HUVUDOMRÅDE/ÄMNE FINNS ett urval
av fristående kurser att söka. Du kan blanda kurser
mellan de olika områdena. Kurserna hittar du på
www.lu.se/hittautbildning. På sid 34 kan du läsa mer om
hur du skräddarsyr en unik utbildning eller kompletterar
en befintlig utbildning med fristående kurser.

Freds- och konfliktvetenskap
KAN LÄSAS SOM FRISTÅENDE KURS PÅ GRUNDNIVÅ
Statsvetenskapliga institutionen
Studievagledare@svet.lu.se
046-222 89 50
www.svet.lu.se

Ämnet freds- och konfliktvetenskap vänder sig till dig som är intresserad av olika perspektiv på krig, konflikthantering och fredsbyggande.
Du lär dig analysera konflikters ursprung och förlopp och ställa dem
i relation till moderna krig som ofta handlar om identitetskonflikter
och om hur stater ska organiseras. Faktorer som etnicitet, naturresurser, genus och religion spelar till exempel ofta en viktig roll i
utvecklingen av konflikter. En central fråga inom ämnet är hur det
internationella samfundet ska agera vid humanitära katastrofer.
Konfliktlösning diskuteras ingående med utgångspunkt i diplomati,
förhandling och medling. Olika typer av konfliktförebyggande
åtgärder, demokratiserings- och försoningsprocesser studeras.
Freds- och konfliktvetenskap är ett flervetenskapligt ämne
som söker olika perspektiv på krig, konflikthantering och fredsbyggande. Forskar- och lärarlaget består av statsvetare, historiker,
folkrättsjurister, socialantropologer, underrättelseanalytiker och
ekonomisk historiker. Studier i freds- och konfliktvetenskap är
en bra grund för självständigt utredande arbete vid privata och
offentliga organisationer, både på nationell- och internationell nivå.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6). Se hemsidan för förkunskapskrav till fortsättningskurser i ämnet.

Genusvetenskap
KAN LÄSAS TILL OCH MED AVANCERAD NIVÅ
Genusvetenskapliga institutionen
Studievagledare@genus.lu.se
046-222 08 01
www.genus.lu.se

I dagens svenska samhälle ska enligt lagen alla individer ha rätt
att verka på lika villkor – oavsett kön, könsuttryck, etnicitet,
religion, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Men hur
ser det egentligen ut? Och varför?
Genusvetenskapen betonar sammankopplingen mellan genus,
etnicitet, klass och sexualitet. Du lär dig att göra komplexa och
nyanserade analyser av dagens samhälle, både ur ett nationellt
och ett globalt perspektiv. Ämnets fokus på att förstå olika
mönster och maktstrukturer relaterade till kön ger dig en bra
utgångspunkt för att arbeta med liknande frågor inom arbetslivets
olika områden. Genusvetenskap kan studeras upp till 90 hp på
grundnivå och från 90 till 120 hp på avancerad nivå.
Behörighet: grundläggande behörighet. Se hemsidan för
förkunskapskrav till fortsättningskurser i ämnet.

73

74

SAMHÄLLSVETENSKAP

SAMHÄLLSVETENSKAP

Geografi
KAN LÄSAS SOM FRISTÅENDE KURS PÅ AVANCERAD
NIVÅ
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Studievagledare@keg.lu.se
046-222 17 59
www.keg.lu.se

I geografi studerar man hur natur och samhälle samspelar med
varandra. Med miljön i centrum ger kurserna kunskaper om hur
naturbetingade processer påverkar vår livsmiljö och vilken roll
människan spelar i dessa förändringar. Du får träna förmågan
att analysera förändringar i landskap för att förstå landskapet
både som resursbas och som en mänsklig livsmiljö. Fokus ligger
bland annat på klimatets betydelse och hur landformer bildas och
förändras. Problem som uppstår vid olika landskapsutnyttjanden
studeras globalt och regionalt, liksom vilken betydelse landskapet
har för kultur och miljö.
Geografi behandlar också hur tekniska, ekonomiska och
politiska drivkrafter påverkar handel, flyttningar, transporter,
sysselsättning och levnadsvillkor i olika områden och där skapar utveckling och regional framgång respektive tillbakagång.
Studenter som läst geografi arbetar efter studierna. Bland annat
som lärare i geografi, med kultur- och naturmiljöplanering eller
med utvecklingsfrågor och omvärldsanalys.
Behörighet: kontakta studievägledare eller se hemsida.

Humanekologi

Medie- och
kommunikationsvetenskap

Statsvetenskap

Utvecklingsstudier

KAN LÄSAS TILL OCH MED AVANCERAD NIVÅ

KAN LÄSAS TILL OCH MED AVANCERAD NIVÅ

KAN LÄSAS TILL OCH MED AVANCERAD NIVÅ

Statsvetenskapliga institutionen
Studievagledare@svet.lu.se
046-222 89 50
www.svet.lu.se

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Studievagledare@keg.lu.se
046-222 84 17
www.keg.lu.se

Inom statsvetenskapen lär du dig att analysera politiska händelser i en föränderlig värld. Politiskt beslutsfattande på olika
nivåer – lokalt, nationellt och internationellt – har blivit allt mer
sammanflätat och kopplingen mellan politik och ekonomi har
blivit allt tydligare. Klassiska frågor om makt, demokrati, konflikt
och samverkan är de viktigaste utgångspunkterna för statsvetenskaplig analys av politik. I kurserna lär du dig om bland annat
förvaltningspolitik, politiska idéer, styrelseskick i olika politiska
system, partier och andra organisationer samt om massmedia och
politisk opinionsbildning.
Efter den inledande grundkursen har du stor frihet att välja
fördjupning efter ditt intresse – det finns flera olika inriktningar
att välja mellan. Gemensamt för alla är att de ger dig kunskapen att självständigt och kritiskt analysera politiska företeelser.
Omfattande uppsats- och examensarbeten ingår i utbildningen.
Förutom allmänna kurser i ämnet finns det också internetbaserade
kurser på halvfart. Med statsvetenskap som fördjupningsämne
kan du till exempel arbeta som handläggare, analytiker, konsult,
kommunikatör, projektledare, diplomat, journalist och i olika
typer av ledningsfunktioner.

Vilka är den tredje världens dominerande problem? Vad är
utveckling? På vilket sätt är fattiga och rika länder beroende
av varandra? Hur ser globaliseringen konkret ut i olika regioner? Kurserna i utvecklingsstudier rör sig inom denna typ av
frågeställningar. Grundkursen i utvecklingsvetenskap består av
fyra delkurser som behandlar u-ländernas situation idag samt
utvecklingsproblematikens kännetecken, utbredning, framväxt,
orsaker och historiska bakgrund.
Inom ämnet studeras teorier, strategier och metoder för att
stödja utveckling i tredje världen, samt olika former av utvecklingssamarbete. Utveckling i en globaliserad värld gör att nya
och komplicerade frågor hela tider dyker upp – utbildningen är
därför tvärvetenskaplig med bidrag från praktiskt och teoretiskt
erfarna lärare från fyra ledande ämnen på Lunds universitet.
Personer som har läst utvecklingsstudier arbetar bland annat
inom internationella organisationer och biståndsorganisationer med inriktning mot internationell tjänst, upplysnings- och
undervisningsverksamhet.

Institutionen för kommunikation och medier
Studievagledare@kom.lu.se
046-222 40 51
www.kom.lu.se

Medie- och kommunikationsvetenskap i Lund är ämnet för dig som
inte bara vill betrakta din omvärld utan gillar att vetgirigt kasta
dig in både stora och små frågeställningar! Hit söker du som vill
tänka självständigt och som med hjälp av analytiska verktyg vill
lära dig att använda och utveckla dina egna förmågor.
Hos oss får du fundera över medie- och kommunikationsfrågor
utifrån alla möjliga infallsvinklar: vilka konsekvenser har till
exempel mediernas utbud för politiken, för demokratin och för
människors vardagliga liv? Hur påverkar medierna oss och vem
påverkar medierna? Vilken roll spelar företag och offentliga
organisationers kommunikation i samhället? Och hur fungerar
kommunikation inom organisationerna? Vi grundlägger kunskap och analyserar utifrån både traditionella teorier och nya
tankegångar.
Du kan läsa kurser ända upp till en masterexamen. Vi har
dessutom forskarutbildning i ämnet. För dig som vill få med
ytterligare praktiska verktyg innan du ger dig ut i yrkeslivet
finns det också möjlighet att göra praktik inom medie- och
kommunikationsbranschen.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1 +
1a2 (områdesbehörighet A5). Se hemsidan för förkunskapskrav till fortsättningskurser i ämnet.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6). Se hemsidan för förkunskapskrav till fortsättningskurser i ämnet.

KAN LÄSAS TILL OCH MED AVANCERAD NIVÅ
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Studievagledare@hek.lu.se
046-222 17 59
www.keg.lu.se

Samhällsgeografi

En humanekolog studerar förhållandet mellan människa och natur
i olika kulturer, tidsperioder och sociala sammanhang. Genom
studier i ämnet lär du dig att tänka tvärvetenskapligt kring vår
tids största utmaningar – exempelvis klimatförändringar, hållbar
energiförsörjning och globala orättvisor. En grundläggande fråga
är hur människors kulturella föreställningar om naturen påverkar
och påverkas av deras samhälle och försörjningssätt. För att få en
helhetsbild krävs ett perspektiv som överskrider gränserna mellan
humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik. Ämnet
kan utgöra huvudområde i en kandidat- samt masterexamen och
kan även läsas på forskarnivå.
Humanekologi är ett ämne för dig som vill kunna se din
yrkesinriktning i ett större sammanhang, vare sig du exempelvis
vill arbeta med undervisning, journalistik, forskning, miljövård
eller biståndsarbete.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Studievagledare@keg.lu.se
046-222 17 59
www.keg.lu.se

Behörighet: grundläggande högskolebehörighet. Se hemsida för
eventuella förändringar och för förkunskapskrav till fortsättningskurser
i ämnet.

KAN LÄSAS TILL OCH MED AVANCERAD NIVÅ

Samhällsgeografin ställer frågor om hur människan påverkar
och organiserar sin omvärld och varför det ser olika ut på olika
platser. Varför ser städer ut som de gör? Hur förändras landskapet
och vad beror det på? Hur påverkar globaliseringen människor
i olika länder, regioner eller företag? Var etablerar sig nya och
innovativa företag och varför just där? Varför blir en region
ekonomiskt framgångsrik? Samhällsgeografi ger också insikter i
samhällsplanering på olika nivåer.
I och med att samhällsgeografi omfattar många olika ämnen
får du en bra grundläggande omvärldskunskap som passar utmärkt
att kombinera med andra universitetsämnen som till exempel
statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi eller etnologi. Ämnet
kan utgöra huvudområde i en kandidat- samt masterexamen och
kan även läsas på forskarnivå.
Personer som har samhällsgeografi som fördjupningsämne
arbetar bland annat med samhällsplanering, omvärldsanalys,
utredning, utbildning, handläggning, miljöarbete, resurshushållning, u-landsarbete och forskning.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1 +
1a2 (områdesbehörighet A5). Se hemsidan för förkunskapskrav till fortsättningskurser i ämnet.

Strategisk kommunikation
KAN LÄSAS SOM FRISTÅENDE KURS PÅ GRUNDNIVÅ
OCH AVANCERAD NIVÅ
Institutionen för strategisk kommunikation
Studieort: Helsingborg
Studievagledare@isk.lu.se
042-35 66 59
www.isk.lu.se

På Institutionen för strategisk kommunikation utbildas blivande
kommunikatörer, marknadskommunikatörer, PR-konsulter och
kommunikationsstrateger. Inom strategisk kommunikation studeras de formella och informella kommunikationsinsatser som
en organisation gör för att uppnå ett visst mål. Det kan handla
om allt från marknadskommunikation och relationsstärkande
kommunikation med externa grupper, till hur ett företags interna
kommunikation påverkar en verksamhet. Strategisk kommunikation bygger på insikten att organisationers kommunikation inte
går att separera i intern och extern kommunikation; de påverkar
varandra. Exempelvis finns det ett ömsesidigt förhållande mellan en
organisations varumärke och dess identitet som organisation. Ska
organisationers kommunikation förstås behövs ett helhetsgrepp.
Våra utbildningar bygger på ett flervetenskapligt helhetsperspektiv på kommunikation. Teori varvas med praktik – förutom
akademiska studier finns till exempel inslag av praktisk gestaltning
och retorik. Dessutom utvecklas kursernas innehåll i nära samverkan med näringsliv och kommunikationsbranschen, vilket håller
dem moderna och anpassade till vad arbetsmarknaden efterfrågar.
Behörighet: grundläggande behörighet. Se hemsidan för förkunskapskrav till fortsättningskurser i ämnet och eventuella förändringar.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap
1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6). Se hemsida för eventuella förändringar.

75

BETEENDEVETENSKAP

76

Människan i fokus
Som beteendevetare blir du expert på människor – hur
samspelet mellan människor fungerar, hur lärande går till
och hur man leder individer, grupper och organisationer på
bästa sätt. Samspel, utveckling, lärande och kommunikation
är nyckelord inom ämnena pedagogik, psykologi och sociologi.
Med expertkunskaper om hur människor fungerar i sociala
sammanhang kan du till exempel arbeta inom företag och
organisationer med brottsförebyggande frågor, personalfrågor,
hälsofrågor eller med utredningsarbete.
Du läser till din examen via fristående kurser eller ett program. Om du vill bli psykolog eller socionom måste du dock
läsa psykolog- respektive socionomprogrammet.
TIPS! Fristående kurser eller program – så väljer du!
Läs mer på www.lu.se/hittautbildning

STUDENT

LINNEA GARD,
läser programmet i Personal- och arbetslivsfrågor (PA)
– Programmet har en tydlig
koppling till yrkesgruppen
personalv etare, vilket märks i
upplägget och i de frågeställ
ningar som tas upp i kurserna.
Det är den konkreta kopplingen
till arbetet med frågor som rör
människan i arbetslivet som fick
mig att söka till utbildningen.
En stor fördel är att du kan
anpassa programmet efter dina
egna intressen. Dels kan du välja mellan fyra inriktningar, dels
kan du den sjätte terminen välja att läsa en valfri kurs eller
ha praktik.

Beteendevetenskap
Varför gör vi som vi gör när vi älskar, hatar, bor och arbetar? Beteendevetenskapliga utbildningar sätter människan i fokus. Genom att titta
närmare på hur människor fungerar i olika situationer får du mer kunskap
om individer, grupper, organisationer och samhället.
Läs mer på www.sam.lu.se
ALUMN

ANDREA FLACK,
läste Kandidatprogram i kriminologi

Vad är sociologi?
Nyfiken? Kolla in den här filmen
som ger dig en liten introduktion till
sociologin och vad man kan arbeta
med efter studierna!
Du hittar fler filmer om sociologi på
www.soc.lu.se/filmer

– Jag har utvecklats enormt med tanke på hur jag numera
betraktar verkligheten och olika företeelser med mer kritiska
ögon. Det har breddat mina kunskaper och jag har lätt att se
saker på fler än ett sätt. Vi har lärt oss många teorier och på
det sättet har vi fått många olika sätt att förklara saker. Jag
praktiserade vid Lunds tingsrätt och fick sedan jobb där. Det
var även trygghets- och säkerhetsarbetet vid tingsrätten som
blev fokus för mitt examensarbete. Erfarenheten av att ha
praktiserat där gav med andra ord ett steg in i arbetslivet och
väckte dessutom ett intresse som förde in mig på ett område
att titta närmare på.
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PROGRAM
Beteendevetenskap
KANDIDATPROGRAM 180 HP
Institutionen för psykologi
Studievagledare_bvp@psy.lu.se
046-222 87 54
www.psy.lu.se/bvp

Detta är utbildningen för dig som sätter människan i fokus och är
nyfiken på samspel, utveckling, lärande och kommunikation mellan
människor. Programmet leder till en kandidatexamen i beteendevetenskap med inriktning mot antingen pedagogik, psykologi
eller sociologi. Under första året läser du beteendevetenskaplig
grundkurs. Då får du en introduktion till pedagogik, psykologi
och sociologi. Utöver det lär du dig grundläggande vetenskaplig
metod. Under andra året blir det fördjupningskurser i något av
de tre ämnena. Under tredje året har du olika valmöjligheter – du
kan till exempel praktisera på en arbetsplats, studera utomlands
eller läsa ett valfritt ämne. Under sista terminen på programmet
skriver du en uppsats i ditt fördjupningsämne.
Tanken med programmet är att du ska få kunskap om mänskligt
beteende och hur beteende påverkas av kulturella, samhälleliga,
sociala och biologiska faktorer. Det innebär att utbildningen
kommer till nytta inom många olika arbetsområden. Några
exempel är sociala sektorn, företagshälsovård, personalarbete,
utredningsarbete, coachning och vägledning eller kommunikation.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1 +
1a2 (områdesbehörighet 5/A5).

Kriminologi

Personal- och arbetslivsfrågor

Socionomprogrammet

KANDIDATPROGRAM 180 HP

KANDIDATPROGRAM 180 HP

210 HP

Rättssociologiska institutionen och Sociologiska institutionen
Studievagledare@soclaw.lu.se eller Studievagledare@soc.lu.se
046-222 41 55 eller 046-222 88 77
www.soclaw.lu.se/krim

Sociologiska institutionen
Studievagledare_pa@soc.lu.se
046-222 87 38
www.soc.lu.se

Socialhögskolan
Studieort: Lund eller Helsingborg
Studievagledare@soch.lu.se
046-222 94 31
www.soch.lu.se

Är kriminalitet en livsstil? Hur fungerar kriminalvården?
Hur ser samspelet mellan sociala normer och rättsregler ut?
Kandidatprogrammet i kriminologi tar upp och diskuterar kriminologiska och rättssociologiska frågor. Du studerar kriminologiska
teman som våld, brottsoffer och rädsla för brott, kriminella livsstilar, straff- och behandlingsinstitutioner, poliser och polisväsendet.
Utbildningen diskuterar också olika rättssociologiska frågor, till
exempel hur normer och rättsregler fungerar i familjen, i skolan,
på arbetsplatsen och i samhället. Du lär dig också varför nya lagar
stiftas och om lagar får avsedda effekter. I utbildningen ingår både
teoretiska och praktiska moment. En valbar praktikkurs syftar
till att öka anställningsbarheten efter examen. Det finns även
bra möjligheter till utlandsstudier inom ramen för programmet.
Brott och straff är ett ständigt aktuellt ämne i samhälls
debatten och utgör grunden för många yrken i vårt moderna
samhälle. Genom utbildningen får du kompetens att arbeta med
utredningar och utvärderingar med särskilt fokus på lag, rätt,
brott och straff. Detta kan leda till arbeten som handläggare,
projektledare, utredare, sakkunnig eller säkerhetssamordnare.
Tänkbara arbetsplatser kan vara: Kriminalvården, Polisväsendet,
Tullverket, Migrationsverket, Brottsförebyggande rådet eller
privata säkerhetsföretag.

Om du vill vara med och forma morgondagens arbetsliv är det
treåriga kandidatprogrammet för personal- och arbetslivsfrågor
något för dig! Här utbildas du för att självständigt kunna arbeta
med olika former av personal- och arbetslivsfrågor. Under de
tre första terminerna läser du sociologi, pedagogik, psykologi,
arbetsrätt, personalekonomi och grundläggande forsknings
metodik. Därefter väljer du den inriktning du vill ha i din examen:
arbetsmiljö (psykologi), arbetsrätt (handelsrätt), arbetsliv- och
organisation (sociologi) eller personalutveckling (pedagogik).
Kommande två terminer läser du kurser och skriver ditt examensarbete inom din valda inriktning. Du sätter ytterligare profil på
din utbildning genom att under en termin läsa kurser som du
väljer helt fritt. Under den valfria terminen kan du också välja
att studera utomlands genom Lunds universitet.
Förutom anställningar inom företag, förvaltningar och
organisationer blir det allt vanligare att personalvetare jobbar
inom bemanningsföretag, fackliga organisationer och olika
former av konsultverksamheter. Exempel på arbetsuppgifter är
ledar-, personal- och organisationsutveckling, förhandlings- och
utredningsverksamhet, personalsocialt arbete och rekrytering.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1 +
1a2 (områdesbehörighet 5/A5).

Behörighet: grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1 +
1a2 (områdesbehörighet 5/A5).

Psykologprogrammet
300 HP
Institutionen för psykologi
Studievagledare_psp@psy.lu.se
046-222 91 22
www.psy.lu.se

Psykologprogrammet är en yrkesutbildning som omfattar 300
högskolepoäng under fem års heltidsstudier och leder till en
psykologexamen. För psykologlegitimation som utfärdas av
Socialstyrelsen krävs därutöver ett års praktisk tjänstgöring under
handledning av legitimerad psykolog.
Arbetsmarknaden för psykologer är för närvarande god. En
psykologexamen ger dig goda förutsättningar att arbeta för att
förbättra människors liv inom många verksamhetsområden och
genom arbete med både individer, grupper, organisationer och miljöer.
Arbetsmetoderna omfattar kvalificerad bedömning, behandling,
konsultation, handledning, organisationsutveckling och pedagogisk
verksamhet, samt utvärdering och utveckling av olika verksamheter.
Psykologprogrammet löper över tio terminer och ger dig ett
brett perspektiv på människan – biologiskt, psykologiskt, socialt
och kulturellt. Undervisningen präglas av en stor variation i
undervisningen där teoretiska och praktiska inslag hela tiden
samspelar. Efter halva utbildningen gör du nästan en hel termins
verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Genom hela programmet
fördjupas din förståelse för vetenskaplig kunskapsbildning och
vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär i psykologens
arbete. Utbildningen avslutas med ett examensarbete i form av
en masteruppsats.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c,
Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5).

Är du intresserad av samhället, människors livsvillkor och hur du
kan bidra till skapandet av förändringsprocesser? Vill du också ha
tillgång till en bred arbetsmarknad, där det finns etablerade yrken
såsom socialsekreterare, kurator, familjerådgivare samt biståndsbedömare men även ha stora möjligheter att själv utforma din
framtida yrkesbana? Då är Socionomprogrammet något för dig!
Utbildningen är tvärvetenskaplig och berör sociala aspekter i
vid mening. Du läser såväl psykologiska och sociologiska teorier,
socialpolitik som juridik. Undervisningen bygger på en växelverkan
mellan teori och praktik, inklusive övningar i kommunikation
och bemötande samt handledd socionompraktik i Sverige eller
utomlands. Fokus är att förstå människan i hennes sociala
sammanhang, hur sociala processer kan verka inkluderande
respektive exkluderande och hur man kan initiera, utföra och
utvärdera insatser som syftar till förbättring av människors
levnadsmöjligheter. Det handlar om att kunna arbeta med
och hantera samspelet mellan människor, våra livsvillkor och
samhällstrukturer.
Socionomprogrammet är på 3,5 år och leder till en yrkesexamen.
Som socionom kan du arbeta med många olika arbetsuppgifter
inom kommunal, statlig, privat eller frivillig verksamhet.
Utbildningen vid Lunds universitet ges både i Lund och på Campus
Helsingborg. Du kan också välja att studera i tre år, då får du en
kandidatexamen i socialt arbete. Vill du fortsätta dina studier
efter examen finns möjlighet till psykoterapiutbildning och både
master- och forskarutbildning i socialt arbete.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c,
Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet A5).
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BETEENDEVETENSKAP

BETEENDEVETENSKAP

HUVUDOMRÅDEN / ÄMNEN
INOM VARJE HUVUDOMRÅDE/ÄMNE FINNS ett urval
av fristående kurser att söka. Du kan blanda kurser
mellan de olika områdena. Kurserna hittar du på
www.lu.se/hittautbildning. På sid 34 kan du läsa mer om
hur du skräddarsyr en unik utbildning eller kompletterar
en befintlig utbildning med fristående kurser.

forskning och utredning. För att bli legitimerad psykolog krävs
att du läser psykologprogrammet.

Socialt arbete

Sociologi

Behörighet: grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1
+ 1a2 (områdesbehörighet 5/A5). Se hemsidan för förkunskapskrav till
fortsättningskurser i ämnet.

KAN LÄSAS SOM FRISTÅENDE KURS PÅ GRUNDNIVÅ
OCH AVANCERAD NIVÅ

KAN LÄSAS TILL OCH MED AVANCERAD NIVÅ

Rättssociologi
KAN LÄSAS TILL OCH MED AVANCERAD NIVÅ

Pedagogik

Rättssociologiska institutionen
Studievagledare@soclaw.lu.se
046-222 41 55
www.soclaw.lu.se

KAN LÄSAS TILL OCH MED AVANCERAD NIVÅ
Sociologiska institutionen
Studievagledare@soc.lu.se
046-222 87 38
www.soc.lu.se

Vad behöver vi lära oss idag för att kunna möta morgondagens
kunskapsbehov? Vilka är de bästa förutsättningarna för lärande
och kunskapsutveckling för olika individer och olika grupper och i
olika sammanhang? Hur kan man förändra en arbetsorganisation
med hjälp av utbildning? Vad betyder det mångkulturella samhället
för barns och ungdomars utveckling? Kan man lära sig att bli en
bra chef? Varför ska man utvärdera utbildningsinsatser – och hur
gör man egentligen?
Kunskaper i pedagogik är viktiga på nästan alla områden i
arbetslivet – till exempel inom all form av utbildning, i offentlig
förvaltning, näringsliv och i ideella organisationer. Pedagoger
arbetar också med organisations- och kompetensutvecklingsfrågor
både i Sverige och internationellt. Andra arbetsuppgifter för
pedagoger finns på så skiftande områden som folkbildning, vård
och omsorg, media och reklam och läromedelsproduktion. Du
kan läsa pedagogik upp till både kandidat- och masterexamen.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1
+ 1a2 (områdesbehörighet 5/A5). Se hemsidan för förkunskapskrav till
fortsättningskurser i ämnet.

Psykologi
KAN LÄSAS SOM FRISTÅENDE KURS PÅ GRUNDNIVÅ
OCH AVANCERAD NIVÅ
Institutionen för psykologi
Studievagledare_fk@psy.lu.se
046-222 87 54 eller 046-222 80 91
www.psy.lu.se

Hur utvecklas människan psykiskt från vår barndom tills vi blir
gamla? Varför minns vi och varför glömmer vi? Hur beter sig
människor i grupp? Hur påverkar vi varandra? Vad avgör en
individs välmående på en arbetsplats? Vilka funktioner i hjärnan
ligger bakom vårt tänkande och upplevelser?
Psykologi är vetenskapen om beteenden och upplevelser
och ämnet sätter människan i centrum. Kunskaper i ämnet är
användbara och viktiga inom många verksamhetsområden.
Genom att kombinera psykologi med andra ämnen, exempelvis
företagsekonomi, statsvetenskap, pedagogik, sociologi, juridik
eller språk, kan du skräddarsy din egen utbildning beroende på
den inriktning du sedan vill ta i arbetslivet.
Efter avslutade studier på fristående kurser i psykologi kan
du arbeta inom en rad olika områden såsom personalarbete,
information/ kommunikation, hälsovård, vägledning, undervisning,

Inom rättssociologi intresserar vi oss för normers och rättsreglers
funktion i samhället. Vi studerar till exempel vilka förhållanden
i samhället som leder till att nya lagar stiftas eller att nuvarande
lagar förändras. Genom rättssociologi får du en förståelse för
rättens möjligheter och begränsningar och även rättens beroende
av det omgivande samhället. Du får också lära dig att utreda,
utvärdera och vetenskapligt analysera sociala normer och rättsregler. Ämnet rättssociologi är väldigt brett och återfinns inom
många delar av vårt samhälle, till exempel domstolar, polisen,
skolan, kriminalvården, migration, brottförebyggande arbete,
socialt arbete, mänskliga rättigheter, sociala medier, internet och
organisationsfrågor. Du kan läsa rättssociologi på både grundoch avancerad nivå.
Studenter som har läst rättssociologi arbetar bland annat som
utredare, utvärderare eller handläggare inom statlig eller offentlig
sektor samt inom det privata näringslivet. Exempel på arbetsplatser
är Migrationsverket, kriminalvården, Skatte- och Polismyndigheten,
Socialförvaltningen, Skolinspektionen, försäkringsbolag, tull,
säkerhetsföretag, kommuner eller på privata företag.
Behörighet: grundläggande behörighet. Se hemsidan för förkunskapskrav
till fortsättningskurser i ämnet.

Socialantropologi
KAN LÄSAS TILL OCH MED AVANCERAD NIVÅ
Sociologiska institutionen
Studievagledare@soc.lu.se
046-222 40 36
www.soc.lu.se

I socialantropologi studeras människans samhälle, kultur och
religion. Exempel på aktuella frågor är mångfald och integration
i dagens samhälle, olika synsätt på hälsa och ohälsa, globalisering, etnicitet, konflikter och sociala identiteter. Antropologer
beger sig oftast ut i fält, det vill säga vistas en längre tid hos
den befolkningsgrupp som studeras – det kan röra sig om samer
eller indianer, likaväl som invånarna i ett villasamhälle eller i en
förort. Antropologer ställer människors vardag i förhållande till
fenomen som globalisering och ekonomiska upp- och nergångar.
Arbetssättet sammanfaller ibland med sociologernas, historikernas
och ekonomernas.
Personer med examen i socialantropologi arbetar bland
annat med forskning, information, utredning, utbildning och
administration i biståndsorganisationer, FN, inom statliga
myndigheter och utbildningsväsendet. Med socialantropologisk
bakgrund kan man även söka sig till museer och kulturjournalistik.
Behörighet: grundläggande behörighet. Se hemsidan för förkunskapskrav
till fortsättningskurser i ämnet.

Socialhögskolan
Studievagledare@soch.lu.se
046-222 94 31
www.soch.lu.se

Socialt arbete är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om frågor
om sociala problem, dess uppkomst, orsaker och lösningar. Ämnet
omfattar även organisations- och professionsforskning – det vill
säga studier kring hur det sociala arbetet organiseras och utförs.
Utbildningen är bred och generell och ger kunskaper om
människor, deras levnadsvillkor samt om samhällets resurser.
Socialhögskolan vid Lunds universitet har en stark forskningsmiljö
i socialt arbete med många erkända forskare. Socialhögskolan
ger förutom socionomprogrammet också internetbaserade distanskurser i socialt arbete upp till 60 högskolepoäng. Övriga
fristående kurser i socialt arbete är inriktade på fortbildning inom
området, grundläggande utbildning i psykoterapi, magister och
masterprogram samt forskarutbildning i socialt arbete.
Socialt arbete omfattar många områden inom det sociala fältet.
Gemensamt för arbetsfältet är att du arbetar direkt eller indirekt
med människor i olika skeden av livet. Efter tre års utbildning är
det möjligt att ta ut en kandidatexamen i socialt arbete. För att
kunna arbeta som socionom behöver du dock en socionomexamen.
Behörighet: grundläggande behörighet. Se hemsidan för förkunskapskrav
till fortsättningskurser i ämnet.

Sociologiska institutionen
Studievagledare@soc.lu.se
046-222 40 36 eller 046-222 88 77
www.soc.lu.se

I stort sett allt som handlar om mänskliga relationer och samhället
kan rymmas inom sociologin – både det som sker nära i tid och
rum och det som sker i andra kulturer och i andra delar av världen.
Som sociologistudent lär du dig att se världen med nya ögon. Du
lär dig att undersöka och utreda, att kritiskt granska, analysera
och att skapa underlag för förändringsarbete.
Ämnet diskuterar bland annat frågor om identitet, deltagande, gemenskap, marginalisering och makt. Man studerar och
analyserar samhällskonflikter, kriminella beteenden, orättvisor,
ungdomskulturer, familjeliv och mycket annat.
En utbildning som inkluderar sociologi utgör en bra bas för
många yrken och arbetsområden. Du kan exempelvis arbeta med
utredning och utvärdering, information, marknadsföring, journalistik, organisationsutveckling, personalfrågor, biståndsarbete,
forskning, inom kriminalvården eller inom den sociala sektorn.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Matematik 1a/1b/1c,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Se hemsidan för
förkunskapskrav till fortsättningskurser i ämnet.
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Juridik har betydelse för enskilda människors liv, för offentlig
verksamhet och företagande, för brott och straff. Den bestämmer hur landet ska styras, sätter gränser för hur vi får utnyttja
miljön och avgör hur nationer får agera.
Juridiska fakulteten vid Lunds universitet erbjuder en av
landets sex juristutbildningar och ett flertal fristående kurser.
All undervisning bygger på verkliga fall och stor vikt läggs vid
att du ska lära dig att självständigt analysera stora mängder
information och lösa problem.
Juristprogrammet ger behörighet att arbeta som domare,
åklagare och advokat. Förutom dessa traditionella yrken kan du
arbeta med mänskliga rättigheter, biståndsarbete, inom privata
näringslivet eller med offentlig förvaltning inom till exempel
kommuner och departement. Juridik öppnar vägar till många
yrken. Flertalet av våra fristående kurser ges på deltid och är
upplagda så att du kan läsa andra kurser eller arbeta samtidigt.

Juridik

Jurister behövs
överallt i samhället

Är du intresserad av samhällsfrågor och tycker om att argumentera?
Vill du ha ett yrke med mycket ansvar och möjligheter att
påverka? Studier i juridik ger dig breda kunskaper om hur
samhället fungerar och verktyg för att logiskt och metodiskt lösa
komplicerade problem.
Läs mer på www.jur.lu.se

Läs juridik på distans!
Våra fristående kurser i juridik, tillhör universitetets mest
populära kurser. Några är av mer allmän juridisk karaktär medan
andra är inriktade på speciella rättsområden som förvaltningsrätt, boenderätt och arbetsrätt. De flesta är nätbaserade distanskurser som du kan läsa hemifrån på tider som passar dig.
Läs mer på www.jur.lu.se/natkurser

Juridiken finns i allt. Varje dag, hela livet påverkas vi av juridik
– i familjen och på arbetet, i det offentliga och det privata.
– Juridikens variation kan kanske förvåna en del studenter,
berättar Elsa Trolle Önnerfors, universitetslektor på Juridicum.
Många kommer till oss med de traditionella juristyrkena som
domare, åklagare eller advokat som mål men arbetsmarknaden
är så mycket större. Jurister behövs överallt i samhället, både
i Sverige och internationellt. Elsa undervisar på halvtid medan
resten av tiden ägnas åt forskning inom rättshistoria.
– För mig är det den perfekta mixen. Våra studenter är
mycket motiverade och intresserade av samhället och samtiden.
De uppskattar rättshistoria och inser vilken betydelse den har
för hur det ser ut idag. Diskussionerna blir många och givande.
Språket är juristens främsta arbetsredskap. Elsa möter
studenterna i olika faser av utbildningen och kan följa deras
utveckling.
– Som jurist måste du behärska språket, verkligen kunna
få fram det du vill säga i text. Ett stort intresse för människor
är också viktigt. För juridiken handlar till stor del om mänskligt
samspel, ju bättre du förstår andra människor, desto lättare
kommer du förstå juridiken.
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JURIDIK

PROGRAM

ÄMNE

Juristprogrammet

Utvidgad juridisk
introduktionskurs, UJIK

270 HP
Juridiska fakulteten
studievagledningen@jur.lu.se
www.jur.lu.se

På Juridicum i Lund läser du juristprogrammet som är en yrkesutbildning på nio terminer, indelad i grundnivå och avancerad
nivå. De första sex terminerna ger dig grundläggande kunskap
inom alla viktiga rättsområden. Därefter fördjupar du dig inom
ett eller flera områden de tre avslutande terminerna. Den sista
terminen skriver du ett examensarbete. Efter utbildningen på
grundnivå kan du ta ut en examen i rättsvetenskap.
Programmet ges som heltidsstudier på dagtid och undervisningen bygger på verkliga fall. Under den senare delen av utbildningen
finns det möjlighet att studera utomlands under en termin eller
ett läsår. Vi har utbytesavtal med flera partneruniversitet i Europa,
Kanada, USA, Kina och Japan. Väljer du att stanna i Lund kan
du ge utbildningen en internationell karaktär genom att läsa
någon av våra engelskspråkiga fördjupningskurser tillsammans
med internationella juriststudenter.
På grundutbildningen ingår en kortare obligatorisk praktik under
den femte terminen då du läser straffrätt och straffprocessrätt.
Det finns även möjlighet att tillgodoräkna sig en längre praktik
inom utbildningen – kanske från ett advokatkontor, en ambassad
någonstans i världen eller från FN?
Juristernas arbetsmarknad är bred och jurister efterfrågas i allt
större utsträckning inom både det privata näringslivet och inom
den offentliga förvaltningen, där de arbetar med allt från rent
juridiska uppdrag till ekonomiska och administrativa uppgifter.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2 samt
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.

15 HP
Juridiska fakulteten
Nätbaserad kurs
ujik@jur.lu.se
www.jur.lu.se/ujik

Utvidgad juridisk introduktionskurs, UJIK, är en nätbaserad kurs
för alla som vill läsa juridik. Gymnasiebetyg eller resultat på
högskoleprovet spelar ingen roll – alla som har grundläggande
behörighet får en plats på kursen.
UJIK passar i första hand dig som vill testa hur det är att läsa en
krävande universitetskurs. Du behöver vara mycket motiverad för
studietempot är högt med mycket litteratur direkt från start och
efter de första två veckorna hålls ett spärrprov som du måste klara
för att få fortsätta. Men klarar du studietakten på denna kurs, så
klarar du också att läsa ett långt, krävande universitetsprogram.
Kursen ger dig inblick i hur juridiken fungerar i verkligheten
och praktiskt användbara kunskaper inom de flesta juridiska
områden. Det kan vara allt från vad som gäller om du blir uppsagd
från jobbet till vad som krävs för att du ska få lämna tillbaka en
mobiltelefon som inte fungerar.
Undervisningen är helt nätbaserad. Du lär dig de olika ämnes
områdena genom att lyssna på inspelade föreläsningar, läsa
kursböckerna och lösa praktiska juridiska problem. Föreläsningarna
och olika typer av uppgifter finns tillgängliga dygnet runt på
kursens hemsida och våra coacher hjälper dig om du har frågor.
Tentamen skriver du på plats i Lund eller Stockholm.
UJIK ger dig också en chans att fortsätta läsa juridik. Efter
varje termin erbjuds de 20 bästa studenterna på kursen en plats
på juristprogrammet i Lund.
Behörighet: grundläggande behörighet.

VI GER ÄVEN ETT ANTAL FRISTÅENDE juridiska kurser,
som på olika sätt ger en inblick i juridiken. Några är av
mer allmän juridisk karaktär medan andra är inriktade
på ett speciellt rättsområde. Bland annat ger vi nät
baserade distanskurser inom förvaltningsrätt, boenderätt
och arbetsrätt vid sidan av den mer allmänna juridiska
introduktionskursen. Läs mer på www.jur.lu.se/natkurser
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ARBETSLIVSANPASSAT

Praktik – en självklar
del av utbildningen!
På programmen får du tidigt och sedan genom hela utbildningen
prova på den kommande yrkesrollen genom verksamhetsförlagd
utbildning, VFU. Under VFUn får du träffa patienter och omsätta
dina teoretiska kunskaper i praktiska färdigheter. Ju längre fram
i utbildningen du kommer desto fler arbetsmoment får du göra
på egen hand med stöd av en erfaren handledare.

FRAMTID

God arbetsmarknad

Medicin och vård

Arbetsmarknaden är god inom medicin och vård. Många av
våra utbildningar leder dessutom fram till yrken som det enligt
prognoser även i framtiden kommer att vara stor efterfrågan på.

LOUISE WERTHER,
Audionom
– Hörseln är viktigare för livskvaliteten än vad man kanske
tror och som audionom bidrar du till att förbättra människors
livskvalitet genom att öka deras förmåga till kommunikation
trots hörselnedsättning. Då utbildningen är tvärvetenskaplig läser
man utöver hörsel även en del medicin, teknik och psykologi.
Beroende vad man är intresserad av kan man arbeta med olika
saker, allt från att diagnostisera och rehabilitera hörselskador
till att förebygga hörselskador i samhället eller vara med och
utveckla morgondagens hörapparater.
Utbildningen i Lund har goda möjligheter till utbytesstudier.
Dessutom är en del föreläsare forskningsanknutna, vilket
betyder att studenterna i många fall kan ta del av den allra
senaste forskningen.

Är du nyfiken på varför vi blir sjuka och hur kroppen reagerar när
den blir sjuk? Vill du jobba med att förhindra att människor blir sjuka
eller skadade? Eller vill du arbeta med att hjälpa personer att hitta nya
vägar tillbaka till ett välfungerande liv efter sjukdom eller skada?
Våra utbildningar rustar dig med kunskap och färdigheter som
behövs för att kunna arbeta med att förbättra hälsa och livskvalitet för
människor världen över.
Läs mer på www.med.lu.se

STELLA HEDLUND,
läser på Sjuksköterskeprogrammet
MÖJLIGHETER

Forska under
studietiden!
Alla studenter vid Medicinska fakulteten kan söka
sommarstipendium för att forska under sommaren. Det innebär
en möjlighet för dig som student att mot ersättning prova på att
forska i en forskargrupp.

– Jag är intresserad av humanitära frågor och då passar ett
yrke som sjuksköterska mig perfekt. Jag ser fram emot möten
och ögonblick som man annars aldrig skulle fått tillgång till.
Dessutom får man en stor valfrihet. Man kan arbeta inom
väldigt många olika områden, i hela världen, och kan hela tiden
utvecklas, både personligt och yrkesmässigt. Programmet i Lund
har många internationella kontakter och man är oerhört mån
om att vi studenter ska få en gedigen utbildning.
Det är bra att det finns så många valmöjligheter efter examen.
Själv vill jag läsa till barnmorska, en av tio specialistutbildningar.
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PROGRAM
Arbetsterapeutprogrammet
KANDIDATUTBILDNING 180 HP
Undervisningsspråk: Svenska, men hela eller delar av kurser inom
programmet kan ges på engelska.
Medicinska fakulteten
Studievägledning: 046-222 71 32
www.med.lu.se/utbildning

Alla människor har rätt att vara delaktiga i samhället. Som arbets
terapeut arbetar du med människor i alla åldrar med eller utan
funktionsnedsättningar som är i behov av insatser för att leva
ett aktivt och hälsosamt liv. Genom att förebygga, förbättra
eller kompensera för nedsatt förmåga skapar arbetsterapeuten
tillsammans med enskilda individer eller grupper möjlighet till
deltagande i aktiviteter som individen vill eller behöver kunna
utföra. Det kan innebära att träna fysiska eller psykiska förmågor,
att förändra strategier, förskriva hjälpmedel och/eller göra anpassningar i miljön. Som arbetsterapeut behöver du vara kreativ
och fokusera på att hitta lösningar som fungerar optimalt för den
enskilda individen eller gruppen.
Under utbildningen får du kunskap om sambandet mellan
aktivitet och hälsa samt om människans aktivitetsmönster under
olika perioder i livet. Du läser arbetsterapi men även medicinska,
samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. Under utbildningen
praktiserar du inom olika traditionella arbetsterapeutiska verksamhetsområden men får även möjlighet att söka dig till nya
arenor. Under studietiden har du även möjlighet att studera vid
arbetsterapeututbildningar i andra länder. Om du vill vidareutbilda dig kan du specialisera dig inom flera områden, och/eller
fortsätta med master- eller forskarstudier. Arbetsterapeuter är
verksamma inom rehabilitering, förebyggande arbete samt i
forsknings- och utvecklingsarbete inom landsting, kommun samt
statlig och privat verksamhet.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt. 2b alt.
2c, Samhällskunskap 1b alt. 1a1+1a2, Naturkunskap 2, (Biologi 1 +
Kemi 1 + Fysik 1a [eller Fysik 1b1+1b2]) (områdesbehörighet A14).

psykologi och medicin. Direkt efter utbildningen kan du skaffa
dig en dubbel kompetens genom att under ett år studera vidare
till en magisterexamen med inriktning audiologi.
Audionomer arbetar förebyggande i riskmiljöer, inom klinisk
och patientnära verksamhet på sjukhus, vid privata audiologiska mottagningar och skolor. Audionomer arbetar även med
forsknings- och utvecklingsarbete inom industri, privata företag,
landsting och universitet.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt. 2b alt.
2c, Samhällskunskap 1b alt. 1a1+1a2, Naturkunskap 2, (Biologi 1 +
Kemi 1 + Fysik 1a [eller Fysik 1b1+1b2]) (områdesbehörighet A14).

Biomedicinprogrammet
KANDIDATUTBILDNING 180 HP
Medicinska fakulteten
Studievägledning: 046-222 19 66
www.med.lu.se/utbildning

Är du nyfiken på hur människokroppen fungerar och varför man
ibland blir sjuk? Då kan biomedicin vara något för dig. Du får ta del
av de senaste framstegen inom biomedicinsk forskning, exempelvis
om hjärnan, stamcellerna och immunförsvaret. Utbildningen är
redan från början inriktad på forskning och utveckling och sker
i en aktiv forskningsmiljö.
Utgångspunkten är den kunskap vi har om hur människan
fungerar – från molekyler och celler till helheten. Kurser i cellbiologi, kemi, biokemi, immunologi, fysiologi och molekylär medicin
ger dig förståelse på djupet. Du ges möjlighet att göra en hel
termins projektarbete på ett laboratorium i en forskargrupp och du
kan få internationell erfarenhet genom att åka på utbytesstudier.
Efter kandidatexamen kan du skaffa dig ytterligare kompetens
genom att studera vidare till en masterexamen i biomedicin. Efter
avslutad utbildning kan du som biomedicinare arbeta inom många
olika områden och länder. De flesta biomedicinare arbetar med
forskning på universitet eller läkemedelsföretag. Du kan även
jobba med bland annat patentfrågor, klinisk prövning av läkemedel eller som produktspecialist på ett biomedicinskt företag.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Matematik 4, Biologi 2,
Kemi 2, Fysik 2 (områdesbehörighet A13).

Audionomprogrammet

Fysioterapeutprogrammet

KANDIDATUTBILDNING 180 HP

KANDIDATUTBILDNING 180 HP

Medicinska fakulteten
Studievägledning: 046-222 71 32
www.med.lu.se/utbildning

Medicinska fakulteten
Studievägledning: 046-222 71 32
www.med.lu.se/utbildning

Hörseln har stor betydelse för kommunikationen oss människor
emellan. Som audionom arbetar du med att underlätta vardagen
för barn och vuxna med nedsatt hörsel eller som riskerar att få
hörselskador. Du diagnostiserar, gör behovsutredningar, hjälpmedelsutprovningar och utvärderar insatser. Genom att identifiera
tekniska och pedagogiska lösningar kan du hjälpa hörselskadade
till ett bättre hörande. Du kan också arbeta förebyggande exempelvis med att förbättra ljudmiljön i samhället.
Under utbildningen får du träna på din kommande yrkesroll
genom att gå bredvid en yrkesverksam audionom, genomföra
laborationer och studiebesök. Med stöd av en handledare får du
genomföra patientbehandlingar såväl inom utbildningen som
ute på kliniker och företag.
Utbildningens huvudområde är audiologi – läran om hörseln.
Du studerar även akustik, signalbehandling, teknik, lingvistik,

Om du tycker om att arbeta självständigt men ändå med och
nära människor och om du är intresserad av fysiskt aktivitet och
hur kroppen fungerar så är fysioterapeututbildningen ett bra val
för dig. Fysioterapeuten har kroppsfunktion och kroppsrörelse
i fokus och arbetar med att hjälpa människor att återfå eller
bibehålla funktioner det vill säga kondition, rörlighet, styrka,
balans och koordination i samband med sjukdom eller skada.
Tålamod, engagemang, pedagogisk förmåga och kreativitet är
viktiga egenskaper för en fysioterapeut.
Utbildningen är uppbyggd kring huvudområdet fysioterapi
och tar sin utgångspunkt i begreppen kroppsrörelse och kroppsfunktion. Du fördjupar dig i humanbiologi genom anatomi och
fysiologi i kombination med bredd och djup i medicinska ämnen och sjukdomslära. Även samhällsvetenskapliga ämnesområden är invävda i utbildningen. Under utbildningen betonas
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ett vetenskapligt förhållningssätt. Du får även en bred praktik
inom såväl sjukhus som vårdcentraler. Programmet ger möjlighet
till internationella studier.
Arbetsfältet för en fysioterapeut är brett; du kan arbeta till
exempel på vårdcentral, sjukhus, inom företagshälsovården eller
privat verksamhet.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt. 2b
alt. 2c, Samhällskunskap 1b alt. 1a1+1a2, Naturkunskap 2, (Biologi 1 +
Kemi 1 + Fysik 1a [eller Fysik 1b1+1b2]), Idrott och hälsa 1
(områdesbehörighet A15).

Logopedprogrammet
240 HP
Medicinska fakulteten
Studievägledning: 046-222 71 32
www.med.lu.se/utbildning

Förmågan att kommunicera är av avgörande betydelse för
människans välbefinnande och möjligheter att delta i samhället.
Som logoped arbetar du med att utreda, diagnostisera och
behandla nedsatt kommunikativ förmåga till följd av språk-,
tal- eller röststörning. I logopedens ansvarsområde ingår även
diagnostik och behandling av ät- och sväljsvårigheter.
Logopedprogrammet är en mångfacetterad och utmanande
utbildning som kräver att studenten kan kommunicera teoretiska
kunskaper på ett empatiskt och pedagogiskt sätt till personer med
olika bakgrund och förmågor. För att utveckla djupa kunskaper om
mänsklig kommunikation fördjupar du dig som logopedstudent
i lingvistik, fonetik, psykologi och medicin samt huvudämnet

logopedi. Teoretiska kurser kombineras med verksamhetsförlagd utbildning där du under handledning av yrkesverksamma
logopeder ges möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper
i praktiskt logopediskt arbete med barn, vuxna och äldre. Under
logopedprogrammet tränas även dina generiska färdigheter i
exempelvis vetenskapligt tänkande, egen kommunikativ förmåga
i tal och skrift, samt terapeutiskt förhållningssätt.
Utbildningens innehåll syftar till att förbereda dig för
arbetsmarknadens utmaningar och ett omväxlande arbetsliv
som yrkesverksam logoped. Det logopediska arbetsfältet omfattar
offentlig och privat sektor, inom såväl hälso- och sjukvård som
skola. Logopeder återfinns även inom högskoleutbildning och
forskning samt på administrativa uppdrag där kommunikativ
förmåga och kunskap om mellanmänskligt samspel värderas.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt. 2b alt.
2c, Samhällskunskap 1b alt. 1a1+1a2, Naturkunskap 2, (Biologi 1 +
Kemi 1 + Fysik 1a [eller Fysik 1b1+1b2]) (områdesbehörighet A14).

Läkarprogrammet
330 HP
Medicinska fakulteten
Studieort: Lund och Malmö
Studievägledning: 046-222 72 17
www.med.lu.se/utbildning

För att bli en bra läkare behöver du skaffa dig en bred kompetens
som omfattar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som
bidrar till hälsa.
Du ska lära dig mycket om människan, både biologisk/medicinsk

kunskap och humanistisk kunskap. Du behöver också tillägna
dig ett vetenskapligt, kritiskt förhållningssätt till kunskap och
förstå hälso- och sjukvårdens roll i samhället, lokalt och globalt.
Det krävs att läkaren inte uppträder diskrimerande mot någon.
Läkaryrket innebär många olika arbetsuppgifter. Man tänker
ofta först på att diagnosticera sjukdomar och behandla dem, men
en stor del av läkararbetet handlar om att ge information, arbeta
förebyggande, ge stöd och tröst vid kroniska eller livshotande
sjukdomar, dokumentera arbetet, handleda yngre kolleger och
att leda arbete.
Utbildningens innehåll kan delas in i tre områden – kunskap
om den friska människan, kunskap om sjukdomar samt hur man
diagnostiserar och behandlar sjukdomar och skador. Parallellt med
att du ökar din kunskap tränas du i färdigheter som att undersöka
och samtala med patienter och samarbeta i sjukvårdens team
arbete. Du tränas också i viktiga frågor som rör förhållningssätt,
som etik och likarätt. Redan tidigt under utbildningen får du
möta patienter på sjukhus och vårdcentraler.
Efter elva terminer kan du ta ut läkarexamen. För att bli legitimerad läkare krävs 18 månaders obligatorisk allmän tjänstgöring,
så kallad AT. Du arbetar då under handledning som underläkare
på sjukhus och vårdcentraler. Därefter kan du specialisera dig
inom något medicinskt ämne.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Matematik 4, Biologi 2,
Kemi 2, Fysik 2 (områdesbehörighet A13).

Röntgensjuksköterskeprogrammet
KANDIDATUTBILDNING 180 HP
Medicinska fakulteten
Studievägledning: 046-222 18 77
www.med.lu.se/utbildning

Röntgensjuksköterska är ett yrke för dig som vill arbeta med
modern teknik i nära kontakt med människor. Du arbetar självständigt eller tillsammans med andra med att genomföra röntgenundersökningar och behandlingar. Säkra röntgendiagnoser
är nödvändiga för att kunna fastställa frakturer, sjukdomar och
olika behandlingars effekt. Vid korta möten ska du som röntgensjuksköterska få patienterna att känna sig trygga, kunna
förklara vad som ska hända och svara på både patienters och
närståendes frågor. I arbetsuppgifterna ingår att planera och
genomföra undersökningar på ett för patienterna tryggt sätt
samt att utvärdera undersökningar och behandlingar.
På programmet läser du radiografi, omvårdnad, medicin,
diagnostisk radiologi och teknik. Med ett humanistiskt och
vetenskapligt förhållningssätt får du en helhetsbild av människan
och lär dig framställa bilder så att säkra diagnoser kan ställas.
Teori och praktik är integrerade, vilket innebär att du praktiserar
ett antal veckor inom olika delar av vården. Möjlighet finns att
förlägga delar av studierna utomlands.
Röntgensjuksköterskor arbetar på röntgenkliniker vid sjukhus
men även på vårdcentraler och läkarhus. Om du vill vidareutbilda
dig finns möjlighet till master- och forskarstudier.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt. 2b alt.
2c, Samhällskunskap 1b alt. 1a1+1a2, Naturkunskap 2, (Biologi 1 +
Kemi 1 + Fysik 1a [eller Fysik 1b1+1b2]) (områdesbehörighet A14).

Sjuksköterskeprogrammet
KANDIDATUTBILDNING 180 HP
Medicinska fakulteten
Studievägledning: 046-222 18 77
www.med.lu.se/utbildning

Sjuksköterskeyrket passar dig som vill arbeta i nära kontakt
med människor i livets alla skeden. Som sjuksköterska har du en
arbetsledande ställning inom hälso- och sjukvården och ansvarar
för att patienten får god och säker vård. I arbetet ingår allt från
avancerad sjukvård till enklare omvårdnadsåtgärder. Du planerar,
genomför och utvärderar omvårdsinsatserna tillsammans med
patient och närstående. Som sjuksköterska ska du få patienterna
att känna sig trygga, kunna förklara vad som ska hända och svara
på både patienters och närståendes frågor.
På programmet läser du omvårdnad och medicin. Du får en
helhetsbild av människan och utvecklar din förmåga till goda
relationer med patienter och deras närstående. Teori och praktik
är integrerade, vilket innebär att du praktiserar ett antal veckor
inom olika delar av vården. Möjlighet finns att förlägga delar av
studierna utomlands.
Efter utbildningen kan du arbeta på sjukhus, vårdcentraler eller
i hemmiljö. Om du vill vidareutbilda dig kan du specialisera dig till
barnmorska eller specialistsjuksköterska inom flera områden, och/
eller fortsätta med master- eller forskarstudier. Det finns 10 olika
sjukvårdsinriktningar inom Specialistsjuksköterskeprogrammet:
akut, ambulans, anestesi, barn, distriktsköterska, intensiv, onkologi,
operation, psykiatri och vård av äldre.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt. 2b alt.
2c, Samhällskunskap 1b alt. 1a1+1a2, Naturkunskap 2, (Biologi 1 + Kemi 1 +
Fysik 1a [eller Fysik 1b1+1b2]) (områdesbehörighet A14).
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SOL erbjuder fristående kurser i över 30 olika ämnen
och flera av våra kurser, t ex jiddisch och rumänska, är unika
utbildningar. Därtill erbjuder vi bland annat en författarskola
och en översättarutbildning, den senare på masternivå. Vi
har också flera andra programutbildningar i språkvetenskap,
litteraturvetenskap, filmproduktion och europastudier. För
oss är studenternas anställningsbarhet viktig och flera av våra
utbildningar erbjuder möjligheter till utbyte och praktik både
i Sverige och utomlands.
På SOL står både vetenskap och studentinflytande i fokus
och vår framstående forskning inom språk, litteratur och
områdesstudier kommer självklart studenterna till godo genom
högkvalitativ undervisning. Inom SOL:s väggar ryms också
Lunds största studentbibliotek och ett innovativt humanistlabb.

Språk och litteratur
Språk- och litteraturcentrum (SOL) på Lunds universitet är Sveriges
största samlade forsknings- och undervisningsmiljö inom språk, litteratur,
film och områdesstudier som t ex Mellanösternkunskap och Öst- och
Centraleuropakunskap.
Läs mer på www.ht.lu.se

”Studier i språk och
litteratur är en värdefull
tillgång i arbetslivet.”

KARRIÄR

Christofer skriver
manus och regisserar
– i dataspelsvärlden
Christofer Emgård drömde om att bli romanförfattare, men
efter studier i engelska och författarskolan öppnades dörrarna
till en ny karriär som speldesigner. Nu skapar han dataspel – så
bra att han har nominerats till spelvärldens Oscar ”Writers
Guild” för bästa spelmanus 2011.
– Jag hade inte tänkt att det var det här jag skulle jobba
med, men nu har det nästan blivit ett drömjobb, säger Christofer
Emgård som jobbar som narrative director på spelföretaget Dice.
Efter gymnasiet satsade Christofer på att bli filmregissör,
men när han läste drama-teater-film och fick arbeta med manus
blev han ännu mer intresserad av att skriva. Författare blev
det nya drömyrket. Han ville också kunna skriva riktigt bra på
engelska. Han kombinerade ihop sin egen utbildning och läste
engelska, japanska och gick på universitetets författarskola.
Parallellt med intresset för skrivande, språk och dramatik har
Christofer alltid älskat att spela dataspel. Men när han sökte
jobb som testspelare hos ett spelföretag blev svaret nej.
– De ville hellre att jag skulle söka jobbet som speldesigner.
Nu får jag styra över regi, skådespel och skrivande när ett
datorspel skapas. På engelska förstås. Det är väldigt spännande.
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PROGRAM
Arabiska Studier
KANDIDATPROGRAM, 180 HP
Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 77 66
www.sol.lu.se

Mellanöstern är en region som sträcker sig från Nordafrika
i väst till Kinas gränser i öst. Genom studier i arabiska och
Mellanösternkunskap får du en fascinerande inblick i både kultur
och historia som bidrar till förståelse för den mångfacetterade
verklighet som präglar området.
Programmet för arabiska studier (PAS) erbjuder studenter goda
kunskaper i modern standardarabiska samt en bred orientering
om den historisk-politiska utvecklingen i Mellanöstern sedan
uppkomsten av islam fram till idag.
Syftet med programmet är delvis att ge dig en god språklig
förmåga, där fokus läggs vid de praktiska språkfärdigheterna, och
delvis att ge dig kunskap om de nutida samhällena i Mellanöstern
med särskild tyngdpunkt på utvecklingen i arabländerna. Vidare
studeras de kulturella förhållandena i området inklusive religiösa,
sociala och litterära förhållanden. Studierna är under en termin
utlokaliserade till ett arabiskt universitet för studenter med
språklig inriktning, och vid ett europeiskt eller arabiskt universitet
för studenter med icke-språklig inriktning.
Yrkesområden för dig som läst programmet kan vara handel,
turism, arbete för internationella organisationer, medling och
fredsarbete, flykting- och migrationsfrågor, utrikespolitisk analys,
säkerhetsfrågor, skönlitterär och facköversättning samt arbete
inom kultursektorn och undervisning.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap
1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6). Se hemsidan för eventuella förändringar.

Europastudier med
humanistisk profil
KANDIDATPROGRAM, 180 HP
Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 77 66
www.sol.lu.se

Är du intresserad av frågor som rör internationell kommunikation, integration, migration, demokrati och religion?
Kandidatprogrammet i Europastudier innebär tre års studier i
just dessa frågor och aspekter med Europa i fokus. Du tillägnar
dig både ett övergripande europeiskt perspektiv och får även
specialisera dig i en viss europeisk region, vilket innebär fördjupade
studier i dess språkliga, geografiska och kulturella kontext. Du
har också möjlighet att studera eller praktisera utomlands – en
viktig merit när du söker jobb.
Europastudier är ett snabbt växande ämnesfält i vilket man
arbetar tvärvetenskapligt med såväl humanistiska som samhällsvetenskapliga perspektiv. Tvärvetenskapliga ansatser behövs i frågor
som rör internationell kommunikation, historiska och kulturella
värderingar, identiteter m m, där bland annat språk spelar en viktig
roll. Med fokus på humaniora och språk är kandidatprogrammet
i Europastudier unikt i Sverige.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1). Se hemsidan för mer
information och eventuella förändringar.

Japanska
KANDIDATPROGRAM, 180 HP
Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 34 48
www.sol.lu.se/japanska

Japan är en av världens största nationella ekonomier. I landets mångfacetterade kultursfär hittar du allt från karaoke till
hypermodern arkitektur.
Kandidatprogrammet omfattar 180 högskolepoäng, varav
120 hp i japanska inklusive examensuppsats på 15 hp. Därutöver
läser du 15 hp Japans historia, 15 hp Kinas historia och ett valfritt
ämne om 30 hp.
Programmets mål är att ge goda kunskaper i det japanska
språket (såväl praktiska som teoretiska), en inblick i Öst- och
Sydöstasiens historia och tankevärld, samt kunskaper om de nutida
samhällenas politiska, ekonomiska och kulturella förhållanden.
Kännedom om den japanska kulturen och det japanska språket
är en nyckelkompetens som företag, myndigheter och internationella organisationer efterfrågar och kan ha stor nytta av.
Behörighet: grundläggande behörighet. Se hemsidan för eventuella
förändringar.

Journalistik
KANDIDATPROGRAM, PÅBYGGNAD 90 HP
Institutionen för kommunikation och medier
Studievägledning: studievagledare@kom.lu.se
www.kom.lu.se

Tycker du att det är viktigt att kritiskt granska det du läser, hör
och ser? Vill du förmedla din expertkunskap till andra på ett
intresseväckande och trovärdigt vis? Vill du ha ett spännande yrke
med hög puls som förändras i takt med den digitala utvecklingen?
Vi erbjuder en påbyggnadsutbildning som leder till en kandidatexamen med huvudområde journalistik. Utbildningen är
yrkesförberedande för att du ska kunna arbeta som journalist
inom olika medier och genrer.
Journalister måste ha goda förkunskaper i en rad olika frågor.
Därför är det viktigt att journalister kommer från olika akademiska,
yrkesmässiga och sociala bakgrunder.
Hos oss studerar du både praktiska och teoretiska moment där
du lär dig att arbeta i olika redaktionella roller samt producera
och analysera nyhetsjournalistik för digitala kanaler, print och
tv. Du kommer också att producera fördjupande och granskande
journalistiskt material.
Vid Journalistutbildningen diskuterar vi journalistikens villkor på olika platser i världen. Många av våra studenter skriver
reportage eller sitt examensarbete utomlands för att fördjupa
dessa kunskaper.
Tack vare en fristående praktikkurs, som du kan söka efter
genomgången kandidatkurs, har du goda möjligheter till
yrkesförberedande praktik vid bland annat tidningsredaktioner,
produktionsbolag och public service i Sverige och utomlands.
Behörighet: Avslutade högskolestudier om 90 hp varav minst fortsättningsnivå i ett ämne. Se hemsidan för mer information och eventuella
förändringar.
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Språkkonsultprogrammet
KANDIDATPROGRAM, 180 HP
Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 86 99
www.sol.lu.se/sprakkonsult

Vi lever i ett informationssamhälle där det skrivs mer än någonsin.
Men det är få som är utbildade skribenter och många har behov
av professionell hjälp. Det är där språkkonsulten kommer in. En
språkkonsult kan antingen driva egen textbyrå eller arbeta som
anställd på företag eller myndigheter. Arbetsuppgifterna kan
vara såväl textredigering, textgranskning och korrekturläsning
som framställning av informationsmaterial, språkliga utredningar
och policyfrågor. Konsten att skriva, granska och redigera texter
är central i Språkkonsultprogrammet. Kurserna ger förståelse
för svenskans struktur, variation och bruk. En språkkonsult får
ofta hålla i kurser och därför finns också inslag av pedagogik,
retorik och muntlig framställning. Under praktikinslagen kan
studenterna utveckla sin yrkesroll och skapa viktiga kontakter
för framtida yrkesverksamhet.
Språkkonsultutbildningen vid Lunds universitet är den enda i
landet med en valbar termin som ger studenterna möjlighet att
spetsa sin utbildning med till exempel juridik, marknadsföring eller
projektledning. För dem som utöver språkkonsultutbildningen har
läst språk erbjuds ett skräddarsytt år på översättarutbildningen.
Programmet startar varannan höst; se hemsidan för mer
information.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap
1b eller 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6) och godkänt antagningsprov.

HUVUDOMRÅDEN / ÄMNEN
INOM VARJE HUVUDOMRÅDE/ÄMNE FINNS ett urval
av fristående kurser att söka. Du kan blanda kurser
mellan de olika områdena. Kurserna hittar du på
www.lu.se/hittautbildning. På sid 34 kan du läsa mer om
hur du skräddarsyr en unik utbildning eller kompletterar
en befintlig utbildning med fristående kurser.

Arabiska
KAN LÄSAS FRÅN NYBÖRJARNIVÅ TILL OCH MED
AVANCERAD NIVÅ
Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 97 47
www.sol.lu.se/arabiska

Arabiska är ett betydande världsspråk. Det officiella språket
talas i 22 arabländer, med en sammanlagd befolkning på över
300 miljoner. I Sverige är arabiska modersmål för 23 000 barn.
Arabiska är dessutom det religiösa språket för en miljard muslimer.
Undervisningen börjar på nybörjarnivå i modern standardarabiska, utan krav på förkunskaper. Språket studeras intensivt för
att på kort tid ge en gedigen kännedom om det skrivna språkets
grammatik och praktiska muntliga och skriftliga färdigheter
anpassade för olika sammanhang. I kursen tittar vi även på den
moderna arabiska litteraturen, som ständigt utvecklas i nya spännande riktningar och ger en unik inblick i de känslor, drömmar
och visioner som präglar den unga arabisktalande generationen.
Kurserna i arabiska språket kan tillsammans med kurser i
Mellanösternkunskap utgöra en examen i Programmet för arabiska
studier, PAS. Yrkesområden för dig som läst arabiska kan vara t ex
handel, turism, arbete för internationella organisationer, medling
och fredsarbete, flykting- och migrationsfrågor, utrikespolitisk
analys, säkerhetsfrågor samt skönlitterär och facköversättning,
arbete inom kultursektorn och undervisning.
Behörighet: grundläggande behörighet för inledande kurser på nybörjarnivå (1–30; 1–15; 1–7,5 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Barnlitteratur
KAN LÄSAS TILL OCH MED KANDIDATNIVÅ
Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 84 65
www.sol.lu.se/utbildning/kursutbud/barnlitteratur

Barnlitteratur har gått från att vara en angelägenhet för fåtalet
till att bli en integrerad del i flertalet barns uppväxt. När du läser
barnlitteratur kommer du i kontakt med barnlitteraturen genom
tiderna. Barns läsning sätts också in i ett vidare sammanhang där
barnkultur och barns allmänna villkor diskuteras. Du får också
kunskaper om barnlitteraturens utveckling och ställning i det
moderna mediesamhället. Nya former som exempelvis serier och
massmarknadslitteratur tas upp. Du lär dig analysera och kritiskt
tolka litterära texter, argumentera muntligt och skriftligt samt
skriva vetenskaplig text.
Barnlitteratur är ett bra ämne för dig som vill jobba med barn

eller barnkultur på något sätt. Lärare, bibliotekarie, journalist och
förlagsredaktör är exempel på yrken som kan passa dig.

Europastudier

Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) för inledande kurs på
grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till
andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

KAN LÄSAS TILL OCH MED AVANCERAD NIVÅ

Danska

I samband med den pågående europeiska integrationsprocessen,
inklusive EU:s östutvidgning under det senaste decenniet, har
frågor kring internationell kommunikation, migration, integration
och demokrati i Europa blivit allt viktigare.
Europastudier med humanistisk profil är ett snabbt växande
ämne som behandlar dessa och liknande frågor utifrån flera
ämnestraditioner: idé- och kulturhistoria, filmstudier, politiska
studier samt språkvetenskap. Som Europastudent får du möjlighet
att tillägna dig ett antal relevanta metoder som kan användas i
analysen av den Europeiska Unionens kulturpolitik. Europastudier
bidrar till att fördjupa kunskapen om kommunikation över språk
och kulturgränser, något som i sin tur främjar en öppen debatt
om Europas framtid.
Europastudier med humanistisk profil förbereder studenten
för yrken som exempelvis konsult på en översättningsbyrå eller ett
bokförlag, organisatör av ett kulturprojekt inom EU, Europavetare
inom media eller som projektledare inom en europeisk institution.

KAN LÄSAS TILL OCH MED KANDIDATNIVÅ
Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 86 99
www.sol.lu.se/nordiska

Det gränsöverskridande Öresundssamarbetet skapar nya behov
av kunskaper i danska och om Danmark. Danmark och Sverige
ligger naturligtvis nära varandra både språkligt och kulturellt,
men med vissa viktiga skillnader. Kurserna i danska ger dig bättre
förutsättningar att förstå både talad och skriven danska och du
får öva dig på att uttrycka dig skriftligt och muntligt på danska.
De ger goda kunskaper om det danska språket och inblickar i
dansk litteratur, kultur och historia.
För dig som tänker dig studier eller en framtida yrkesverksamhet i Öresundsregionen i allmänhet och Danmark i synnerhet är
kurserna av stort värde.
Behörighet: grundläggande behörighet för inledande kurs på grundnivå
(1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser
i ämnet och eventuella förändringar.

Engelska
KAN LÄSAS TILL OCH MED AVANCERAD NIVÅ
Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 75 41
www.sol.lu.se/engelska

Engelska talas idag över hela världen. Över 400 miljoner människor
har engelska som förstaspråk och minst lika många har det som
officiellt andraspråk. Det är ledande kommunikationsspråk världen över och dagligen möts vi av engelska TV-program, texter,
musik och filmer.
Målet med våra kurser är att utveckla dina färdigheter i språket och att förmedla kunskaper om språket och språkområdet.
Genom bland annat textstudier tränas och befästs exempelvis
ordkunskap, grammatik och skriftlig framställning som tillsammans
ger förutsättningar för goda färdigheter. Därtill studerar du de
engelskspråkiga ländernas rika skatt av litteratur och kultur samt
engelsk språkvetenskap. Efter ett års studier har du möjlighet
att bedriva utlandsstudier vid något av våra partneruniversitet.
Många företag har engelska som koncernspråk och det blir allt
viktigare att kunna kommunicera på korrekt engelska både i det
professionella livet och i det sociala.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6 (områdesbehörighet A2) för inledande kurs på grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se
hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och eventuella
förändringar.

Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 77 66
www.sol.lu.se/europastudier

Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) för inledande kurs på
grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till
andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Filmvetenskap
KAN LÄSAS TILL OCH MED AVANCERAD NIVÅ
Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 84 65
www.sol.lu.se/filmvetenskap

Vår värld är fylld av rörliga bilder som vi får genom TV och video,
Internet, spelkonsoler och naturligtvis biografer. Länge var just
biograffilmen den dominerande typen av rörlig bild. Det var
kanske 1900-talets viktigaste massmedium. Som ett försök att
förstå filmen och skriva dess historia skapades filmvetenskapen.
Filmvetenskap är det vetenskapliga studiet av filmen – men
inte bara den klassiska biograffilmen, utan även andra former
av modernt bildberättande ryms här. Du läser filmhistoria och
bekantar dig med filmens ekonomiska och tekniska villkor. Ämnet
har en tydlig kärna av filmhistoria och filmanalys, men det finns
utrymme för individuella val och intressen inom teorikurser och
uppsatsarbeten. Rörlig bild är en kommunikationsform med global
spridning och erbjuder en väg att förstå samhället, kulturen och
människan.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) för inledande kurs på
grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till
andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.
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Franska

Hebreiska

Italienska

Jiddisch

KAN LÄSAS FRÅN NYBÖRJARNIVÅ TILL OCH MED
AVANCERAD NIVÅ

KAN LÄSAS PÅ NYBÖRJARNIVÅ

KAN LÄSAS FRÅN NYBÖRJARNIVÅ TILL OCH MED
AVANCERAD NIVÅ

KAN LÄSAS FRÅN NYBÖRJARNIVÅ TILL OCH MED
KANDIDATNIVÅ

Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 97 47
www.sol.lu.se/italienska

Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 77 66
www.sol.lu.se/jiddisch

Är italiensk fotboll, mat och mode något för dig? Älskar du opera?
Eller är du kanske fascinerad av Leonardo da Vinci? Vill du veta
mer om det italienska språket och dess kultur?
När du läser italienska ägnar du dig inte bara åt själva språket,
utan får också spännande inblickar i det italienska samhället,
dess kultur, litteratur och mycket mer. Du utvecklar tal och skrift
genom konversation och eget skrivande. De flesta av våra kurser
ges både på heltid och deltid, på campus eller som nätbaserade
distanskurser. Du kan läsa italienska på nybörjarnivå, grundnivå,
fortsättningsnivå, kandidatnivå och avancerad nivå. Efter fortsättningskursen kan du åka och läsa som utbytesstudent upp till
ett år vid något av våra kontaktuniversitet i Italien.
Italienska ingår som språkinriktning i lärarutbildningen samt
i kandidatprogrammet i Europastudier vid Lunds universitet, och
är också ett av de språk som är knutna till översättarprogrammet.
Detta är bara två exempel på hur du kan få användning för dina
studier i italienska i arbetslivet.

Jiddisch är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk. Som levande
talspråk för det idag en tynande tillvaro, men genom jiddischkulturen är det alltjämt en integrerad del i svensk judendom.
Undervisningen består dels av språkundervisning på nybörjarnivå utan krav på förkunskaper, dels av kurser som lyfter
fram kompletterande delar av jiddischkulturen och svensk-judisk
historia. Avsikten är att du som student ska tillgodogöra dig det
skrivna språkets grammatik, få aktiva muntliga och skriftliga
färdigheter samt bekanta dig med olika kulturella uttryck. De
olika delkurserna kan läsas fristående, men kan också med fördel
kombineras med tyska, hebreiska, slaviska språk, lingvistik, historia,
judaistik och religionsvetenskap i allmänhet. Kunskaper i jiddisch
är värdefulla för dig som vill tränga in i jiddischkulturen, arbeta
med språkförståelse och/eller bedriva forskning i den uppsjö av
skrifter och primärmaterial som aldrig hunnit bearbetats eller
översättas.

Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 75 41
www.sol.lu.se/franska

Franska talas av ca 120 miljoner människor. Det är världens nionde
största språk och det enda jämte engelska som används som
förstaspråk på samtliga kontinenter. Franska är därtill ett viktigt
kulturspråk och ett nödvändigt redskap för att förstå vår europeiska historia inom filosofi, litteratur och konst.
Genom universitetets kurser i franska får du som student
ingående träning i att tala och skriva franska men också kunskaper
om franskspråkig kultur, litteratur och samhälleliga förhållanden i
många fransktalande länder. Efter ett års studier har du möjlighet
att bedriva utlandsstudier vid något av våra partneruniversitet.
Franska är ett av EU:s två viktigaste arbetsspråk och därför ett
oumbärligt verktyg för dig som tänker dig en karriär inom EU.
Franska är vidare det ena av FN:s två arbetsspråk och Afrikanska
unionens huvudspråk. Fördjupade kunskaper i franska är mycket
meriterande på arbetsmarknaden.
Behörighet: grundläggande behörighet för nybörjarnivå (1–15 högskolepoäng), grundläggande behörighet samt Engelska 6, Franska språk 3
(områdesbehörighet A2) för inledande kurs på grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och
eventuella förändringar.

Grekiska
KAN LÄSAS FRÅN NYBÖRJARNIVÅ TILL OCH MED
AVANCERAD NIVÅ
Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 97 47
www.sol.lu.se/grekiska

Grekiska är ett språk med lång historia där de äldsta bevarade
texterna skrevs för mer än tre tusen år sedan. Men den antika
grekiskan och dagens nygrekiska skiljer sig åt så mycket att de på
universitetet representerar två olika ämnen: det vi kallar grekiska
avser den antika, klassiska grekiskan; den nutida grekiskan kallas
nygrekiska.
Under antiken skapade grekerna en högkultur med bland
annat konst, filosofi, retorik, drama och poesi, som i hög grad
präglat Europas gemensamma kulturarv. Den grekiska kulturen
spreds dels genom de tidiga grekiska kolonierna i Syditalien och
Mindre Asien, dels genom Alexander den stores erövringar i slutet
av 300-talet f. Kr. Den grekiska kulturen och det grekiska språket
kom under antiken att dominera det östra Medelhavsområdet.
Fram till Konstantinopels fall år 1453 bevarades det grekiska arvet
inom det bysantinska kejsardömet.
Kurserna i grekiska syftar i första hand till att ge kunskaper
och färdigheter i språket, men de ger också en inblick i den
antika grekiska kulturen genom studiet av gamla bevarade texter.
Exempelvis historiker, kulturvetare, arkeologer, litteraturvetare,
lärare, språkforskare och teologer kan ha glädje av att studera
grekiska.
Behörighet: grundläggande behörighet för nybörjarkurs (1–15 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och
eventuella förändringar.

Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 97 47
www.sol.lu.se/hebreiska

Mellanöstern är en smältdegel, där ett stort antal folkslag, språk,
seder och religioner möts i en färgstark blandning. Studier i
modern hebreiska bidrar till förståelse för den mångfacetterade verklighet som präglar området. Undervisningen i modern
hebreiska börjar på nybörjarnivå, utan krav på förkunskaper.
Språket studeras intensivt med kommunikativ inriktning för att
på kort tid ge både en gedigen kännedom om det skrivna språkets
grammatik och aktiva muntliga och skriftliga färdigheter. Kurserna
i modern hebreiska kan kombineras med t ex kurser i judaistik
och jiddisch, andra semitiska språk som t ex arabiska eller inom
ämnet Mellanösternkunskap.
Kunskaper i modern hebreiska kan vara av värde för dig
som vill arbeta med media och kommunikation. Andra viktiga yrkesområden är handel, turism, arbete för internationella
organisationer, medling och fredsarbete, museer och kulturarv,
skönlitterär och facköversättning, kyrkligt arbete, religiös dialog
och utrikespolitisk analys.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6) för nybörjarkurs (1–15 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet
och eventuella förändringar.

Behörighet: grundläggande behörighet för nybörjarnivå (1–15 högskolepoäng), grundläggande behörighet samt Engelska 6, Italienska språk 3
(områdesbehörighet A2) för inledande kurs på grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och
eventuella förändringar.

Isländska
KAN LÄSAS PÅ NYBÖRJARNIVÅ
Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 86 99
www.sol.lu.se/nordiska

Av de nordiska språken intar isländskan (tillsammans med
färöiskan) en särställning. Isländskan har bevarat stora delar
av det böjningssystem som försvunnit i andra nordiska språk
samtidigt som språket helt och hållet anpassats till ett modernt
samhälles krav. Vid första anblicken verkar isländskan främmande,
men om man ser närmare efter upptäcker man likheterna med
de övriga nordiska språken.
I kurserna får du, utöver att lära dig språket, läsa om den
isländska litteraturen, i synnerhet de fornisländska sagorna och
poesin. Språkliga företeelser, som den isländska språkpurismen,
tas upp liksom samhälleliga aspekter, som sociala grupper och
hederskultur i det fornisländska samhället. Ämnet kan med fördel
kombineras med andra språk och med ämnen såsom historia,
etnologi eller arkeologi.
Behörighet: grundläggande behörighet för nybörjarkurs (1–30
högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i
ämnet och eventuella förändringar.

Japanska
KAN LÄSAS FRÅN NYBÖRJARNIVÅ TILL OCH MED
AVANCERAD NIVÅ
Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 34 48
www.sol.lu.se/japanska

Har du vuxit upp med japanska TV-spel och kampsporter? Kanske
tilltalas du av estetiken i japansk skrivkonst eller av teknologisk
och ekonomisk utveckling. Japans framgångar inom teknologi
och näringsliv är välkända och japanska talas idag av ca 127
miljoner människor.
Japanska skrivs med tre olika sorters skriftsystem som u
 tvecklats
ur de kinesiska skrivtecknen. Studierna i språket ger grundläggande kunskaper främst i modern japanska, men du får också
en inblick i Japans samhälle och kultur. Undervisningen och de
praktiska övningarna bedrivs på japanska av mycket erfarna
lärare med japanska som modersmål. Vissa moment kompletteras
också med förklaringar på svenska. Dessutom ges undervisning
i japansk språkvetenskap på alla kursnivåer av en lärare med
svenska som modersmål.
Våra kurser vänder sig till dig som genom din nuvarande
eller framtida yrkesverksamhet har eller kommer att ha kontakt
med Japan.
Behörighet: grundläggande behörighet för nybörjarkurs (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och
eventuella förändringar.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6) för nybörjarkurs (1–15 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet
och eventuella förändringar.

Kinesiska
KAN LÄSAS FRÅN NYBÖRJARNIVÅ TILL OCH MED
AVANCERAD NIVÅ
Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 34 48
www.sol.lu.se/kinesiska

Kinesiska talas av drygt 1,3 miljarder människor, det är världens
största språk och ett av få moderna språk som finns dokumenterat
så långt tillbaka som det andra årtusendet före vår tideräknings
början. Kinas fascinerande och mångfacetterade kultur samt
dess politiska och sociala omvandling efter andra världskriget
har tilldragit sig mycket intresse.
Undervisningen i kinesiska vid Lunds universitet ger grundläggande kunskaper i såväl muntlig som skriftlig kinesiska samt
allmänna kunskaper om Kinas litteratur, historia, kultur, ekonomi
och samhälle. Undervisningen är under de första terminerna framför allt inriktad på att ge dig som student praktiskt användbara
kunskaper i modern kinesiska. Är du intresserad av klassisk och
äldre kinesiska kan du läsa vidare på avancerad nivå.
Kunskaper i det kinesiska språket samt kännedom om den
kinesiska kulturen är av stor betydelse på den internationella
arbetsmarknaden och är en kompetens som olika företag, organisationer och myndigheter kan ha stor nytta av.
Behörighet: grundläggande behörighet för nybörjarkurs (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och
eventuella förändringar.
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KAN LÄSAS TILL OCH MED AVANCERAD NIVÅ

Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 84 65
www.sol.lu.se/litteraturvetenskap

Institutionen för kommunikation och medier
Studievägledning: studievagledare@kom.lu.se
www.kom.lu.se

KAN LÄSAS FRÅN NYBÖRJARNIVÅ TILL OCH MED
AVANCERAD NIVÅ

Böcker publiceras som aldrig förr, samtidigt som gamla såväl som
nya berättelser och texter omger och påverkar oss.
Genom att läsa litteraturvetenskap fördjupar du dig och skaffar
dig perspektiv på din egen läsning. Några genomgående frågor
som vi arbetar med är hur olika sorters litteratur fungerar eller
är utformad och varför läsare kan ha så olika uppfattningar om
vad som är det viktiga i ett och samma verk. I historiska kurser
studerar vi centrala litterära verk inom främst den västerländska
litteraturen och koncentrerar oss då på de förvandlingar som
litteraturen genomgått.
Litteraturvetenskap är inte bara ett ämne för dig som vill
arbeta på bibliotek, som lärare eller på bokförlag. Ämnet hjälper
dig också att utveckla egenskaper som att kritiskt hantera stora
mängder text och att analysera och sortera information. Det är
egenskaper som många arbetsgivare har nytta av.

Pressen och etermedierna fyller en viktig funktion i människors
liv. Vi uppfattar ofta världen såsom medierna återger den. Ämnet
mediehistoria speglar och granskar både äldre och nyare massmedier utifrån ett humanvetenskapligt perspektiv.
Frågor du som student i mediehistoria söker svar på kan vara
vad, varför eller hur massmedierna berättar. Till din hjälp har
du de verktyg för medieanalys som lärs ut under utbildningen.
Ämnet syftar till att fördjupa dina kunskaper om massmedier och
deras uttrycksformer genom att förstå dem i ett historiskt och
samhälleligt sammanhang. Examinationen utförs till stor del i form
av mindre forskningsrapporter, projektarbeten och textanalyser,
vilket utvecklar din skriftliga förmåga samt förmågan att kritiskt
granska olika former av medieinnehåll.
De förmågor du utvecklar under utbildningens gång är av
nytta i många sammanhang och i många olika yrken. Ämnet
är ett lämpligt komplement till olika utbildningar inom journalistik, information och kommunikation, samhällsvetenskap,
kulturförmedling mm.

Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 97 47
www.sol.lu.se/latin

Ur ett historiskt perspektiv har latinet spelat en mycket viktig
roll i Europa. Inget annat språk har använts lika mycket under
så många århundraden, i så många länder och inom så många
olika områden i samhället. Genom Roms expansion spreds latinet
med kraft, och under antiken kom man att tala latin i stora delar
av det västra Romarriket. I de olika provinserna utvecklades så
småningom de romanska språken, exempelvis franskan, italienskan och spanskan. Under Roms storhetstid för drygt två tusen
år sedan fanns många stora författare, och vi kan än idag läsa
Ciceros prosa och Vergilius poesi. De och många andra klassiska
författare har allt sedan dess inspirerat andra och i hög grad
tjänat som litterära förebilder.
Våra kurser i latin ger dig de kunskaper och färdigheter som
behövs för att kunna tolka latinska texter från skilda tider, främst
från antiken. Genom studiet av texterna får du viss kännedom
om antik romersk historia och kultur, men tyngdpunkten ligger
på det latinska språket och grammatiken. Yrkeskategorier som
kan ha glädje av latinet är t ex lärare, språkforskare, historiker,
bibliotekarier, läkare och arkivarier.
Behörighet: grundläggande behörighet för nybörjarkurs (1–15 högskole
poäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och
eventuella förändringar.

Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) för inledande kurs på
grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till
andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Litterärt skapande:
Författarskolan

Lingvistik

KAN LÄSAS UPP TILL 150 HP

KAN LÄSAS TILL OCH MED AVANCERAD NIVÅ

Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 77 66
www.sol.lu.se/forfattarskolan

Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 86 99
www.sol.lu.se/lingvistik

Språket är det som tydligast särskiljer människan från andra arter,
och det mänskliga språket är den yttersta förutsättningen för så
gott som all mänsklig aktivitet.
Lingvistik, med inriktningarna allmän språkvetenskap, fonetik
och kognitiv semiotik, studerar språkets struktur och roll i mänsklig
kommunikation och kognition. I allmän språkvetenskap undersöker
man hur olika språks ljud, ord och grammatik ordnas och används
för att överföra olika typer av betydelse. Inom fonetikämnet görs
mer specifika studier i språkets ljudstruktur.
Utbildningen är användbar för den som arbetar som t ex
språklärare, översättare, journalist, datalog, logoped, audiolog,
talpedagog, språkcoach eller kognitiv psykolog. Andra områden
där lingvistik tillämpas är språkteknologi och rättsfonetik.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6 (områdesbehörighet A2) för inledande kurs på grundnivå (1–30 högskolepoäng).
Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och eventuella
förändringar.

Kan man utbilda sig till författare? Författarskolan i Lund är en
utbildning i skönlitterärt skapande och riktar sig till den som
vill utveckla sitt skrivande. Utbildningen motsvarar den typ av
ämne som i den engelskspråkiga världen går under benämningen
”creative writing”.
Författarskolan omfattar fyra, med möjlighet till fem, terminer
och du har under hela utbildningsförloppet en handledare vars
uppgift är att ge stöd och råd i det egna skrivandet. Utbildningen
avslutas med att du har skrivit ett eget litterärt verk (t ex en
roman, diktsamling, reseskildring). Vid sidan av skrivandet vidgas
din skriftliga förmåga i olika genrer och texttyper och du får
kunskaper i litteraturhistoria och om den svenska bokmarknaden.
De flesta författare arbetar på frilansbasis och kombinerar sitt
skrivande med andra verksamheter som t ex kulturjournalistik,
manusskrivande för film och TV-dramatik samt undervisning.
Behörighet: grundläggande behörighet samt 60 högskolepoäng eller
minst 5 års arbetslivserfarenhet. Se hemsidan för förkunskapskrav till
andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Behörighet: grundläggande behörighet för inledande kurs på grundnivå
(1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser
i ämnet och eventuella förändringar.

Mellanösternkunskap
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Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 97 47
www.sol.lu.se/nygrekiska

Nygrekiska är den idag talade grekiskan, utvecklad ur den klassiska
grekiskan. Den talas för närvarande av ca 13 miljoner personer;
dels av befolkningen i själva Grekland och på Cypern, dels av
grekiska minoriteter världen över.
Våra kurser ger dig i första hand en grund i att skriva, tala
och översätta till och från nygrekiska. Du studerar även grekisk
litteratur från 1000-talet fram till idag. Vid sidan av det moderna
grekiska språket och litteraturen får du också kunskaper om
Greklands historia, samhälle och kultur. Även relationerna mellan
Sverige och Grekland studeras kulturellt, historiskt och ekonomiskt. Efter fortsättningskursen har du möjlighet att åka som
utbytesstudent och läsa upp till ett år vid något av våra kontaktuniversitet i Grekland.
Att ha nygrekiska i sin examen kan vara bra för t ex språkvetare, kulturvetare, översättare, tolkar, guider, etnologer och
socialantropologer. I övrigt är det bra för alla som i sitt arbete
kommer i kontakt med greker, Grekland eller grekisk kultur,
exempelvis genom anställning inom EU.
Behörighet: grundläggande behörighet för nybörjarkurserna (1–15 och
1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser
i ämnet och eventuella förändringar.

Retorik

KAN LÄSAS TILL OCH MED AVANCERAD NIVÅ
Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 97 47
www.sol.lu.se/arabiska

KAN LÄSAS TILL OCH MED AVANCERAD NIVÅ
Institutionen för kommunikation och medier
Studievägledning: studievagledare@kom.lu.se
www.kom.lu.se

Mellanöstern är en region som sträcker sig från Nordafrika i väst
till Kinas gränser i öst. Mellanösternkunskap tar upp Mellanösterns
och Nordafrikas geografi, historia, religioner och kulturer samt
de nutida staternas tillkomst, statsskick, ekonomi och näringsliv.
Fokus ligger främst på de arabisktalande delarna av regionen.
Kurserna i Mellanösternkunskap ges dessutom tillsammans
med kurser i arabiska språket i Programmet för arabiska studier,
PAS. Studier i Mellanösternkunskap kan också utgöra en kompletterande regionalt ämnesinriktad fördjupning för dig som
läser historia och journalistik eller statsvetenskap, ekonomi och
andra samhällsvetenskapliga ämnen.
Yrkesområden för dig som läst Mellanösternkunskap kan vara
handel, turism, arbete för internationella organisationer, medling
och fredsarbete, flykting- och migrationsfrågor, utrikespolitisk
analys, säkerhetsfrågor samt arbete inom kultursektorn och
undervisning.

I ämnet retorik skiljer man på att övertala och att övertyga.
Övertalning är en tvingande process medan övertygande är
en retorisk. I våra kurser får du träna konsten att övertyga i tal
och skrift. Det innebär såväl muntliga som skriftliga övningar.
Exempelvis lär du dig att på ett intresseväckande sätt inleda ett
tal, att hålla lovtal och försvarstal samt att argumentera för och
emot en fråga.
Du arbetar fram dina tal och texter med hjälp av respons från
kurskamrater eller lärare. Med hjälp av den klassiska retorikens
begrepp studerar du olika sätt att använda disposition, språk,
stil och framträdande.
Ämnet ger också en introduktion till moderna retoriska m
 etoder
och teorier. Etiska frågor kring retorik belyses, och du lär dig att kritiskt analysera budskap som vill påverka och manipulera. Kunskap
i retorik är ovärderlig för alla som arbetar med kommunikation.

Behörighet: grundläggande behörighet för grundkurserna (7,5 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och
eventuella förändringar.

Behörighet: grundläggande behörighet för inledande kurs på grundnivå
(1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser
i ämnet och eventuella förändringar.
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Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 97 47
www.sol.lu.se/rumanska

Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 75 41
www.sol.lu.se/spanska

Som många andra språk i södra Europa härstammar rumänskan
från latinet. En skillnad är att Rumänien har isolerats från andra
romanska språkgrupper och nästan helt omges av slaviska språk.
Lunds universitet kan som enda universitet i Skandinavien
erbjuda kurser i rumänska. Undervisningen är helt nätbaserad och
ges på både hel- och halvfart. När du studerar rumänska är det
inte bara själva språket som studeras, utan intressanta inblickar
ges också i rumänska samhällsförhållanden och i rumänsk kultur
och litteratur. Efter att ha läst ämnet i tre terminer kan du åka
som utbytesstudent och studera upp till ett läsår vid ett av våra
rumänska kontaktuniversitet: Bukarest, Cluj och Iasi.
Förbindelserna med det nya, öppna Rumänien intensifieras,
särskilt som Rumänien numera ingår i EU. Detta innebär att det
kommer att finnas ett ökat behov av översättare, men också av
rumänskkunniga ekonomer, jurister, samhällsvetare och tekniker.
Man kan även räkna med en växande turistsektor.

Spanskan är idag världens fjärde största språk. Det talas av närmare
400 miljoner människor, främst i Spanien och Latinamerika, men
även i USA där språket blir allt viktigare.
På våra kurser studerar du skönlitteratur, sakprosa och film. Du
får träning i att tala, skriva och förstå spanska, men du får också
kunskaper om språkets struktur och om spansktalande länders historia och samhällsförhållanden. Efter ett års studier har du möjlighet
att bedriva utlandsstudier vid något av våra partneruniversitet.
Goda kunskaper i spanska är en värdefull merit, inte minst i
företag och organisationer som arbetar internationellt. Många
latinamerikanska länder upplever ett ekonomiskt uppsving, och
allting tyder på att utbytet med länder där man talar spanska
kommer att fortsätta växa.

Behörighet: grundläggande behörighet för nybörjarkurs (1–30 högskole
poäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och
eventuella förändringar.

Ryska
KAN LÄSAS FRÅN NYBÖRJARNIVÅ TILL OCH MED
AVANCERAD NIVÅ
Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 77 66
www.sol.lu.se/ryska

Ryskan är modersmål för ca 170 miljoner människor. Ryska är
dessutom ett gemensamt språk för alla de länder som tidigare
tillhörde Sovjetunionen. Idag växer utbytet, både inom den
privata sfären och inom den offentliga sektorn, med länder där
man talar ryska.
Genom att kombinera studier i ryska med ämnet Öst- och
Centraleuropakunskap får du gedigen kunskap om Rysslands
historia, samhälle och kultur, vilket kan vara ett bra komplement
för dig som läser t ex journalistik, ekonomi eller statsvetenskap. För
dig som vill vara verksam inom kultursektorn öppnar kunskaper i
ryska dörren till den ryska litteraturens skattkammare.
De kunskaper du får när du läser kurserna i rysk litteraturhistoria ger dig en kompetens som kan vara användbar i arbete på
bibliotek, förlag och andra kulturinstitutioner. Genom att välja
ryska som en del av din universitetsutbildning profilerar du dig
även för arbetsgivare som arbetar internationellt.
Behörighet: grundläggande behörighet för nybörjarkurserna (1–15 och
1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser
i ämnet och eventuella förändringar.

Behörighet: grundläggande behörighet för nybörjarnivå (1–15 högskole
poäng), grundläggande behörighet samt Engelska 6, Spanska språk 3
(områdesbehörighet A2) för inledande kurs på grundnivå (1–30 högskole
poäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och
eventuella förändringar.

Svenska
KAN LÄSAS TILL OCH MED AVANCERAD NIVÅ
Språk- och litteraturcentrum
Studievägledning: 046-222 86 99
www.sol.lu.se/nordiska

Vill du få orden och texterna i din makt? Behöver du få analysen
och retoriken på plats och grammatiken och genrerna på din sida i
studier och arbetsliv? Är du intresserad av det språkliga perspektivet
på samhälle, genus och etnicitet?
Inom ämnet svenska studeras det svenska språket ur alla möjliga
aspekter. Du ser på språksystemet och på hur det kan beskrivas.
Du undersöker språkets förhållande till individen, identiteten och
samhället, och studerar hur språket varierar och förändras över tid.
Du analyserar texter, både skriftliga och muntliga, för att förstå
hur språket kan användas som ett verktyg, t ex för att övertyga
eller manipulera.
Personer med förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift och
förmåga att anpassa texter för olika syften och sammanhang är till
stor nytta för många arbetsgivare. Gedigna kunskaper om svenska
språket är oumbärliga i alla yrken där man har språket som främsta
arbetsredskap.
Behörighet: grundläggande behörighet för inledande kurs på grundnivå
(1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i
ämnet och eventuella förändringar.

Språk- och litteraturcentrum
Studievägledning: 046-222 86 99
www.sol.lu.se/nordiska

Vad innebär det att lära sig svenska om man inte har svenska
som modersmål? Vilka delar av språket är extra svåra att lära sig?
Varför har vissa lättare att lära sig svenska än andra? Sverige är
ett mångkulturellt och flerspråkigt samhälle, vilket gör frågor om
hur flera språk samspelar både hos individen och i samhället mer
aktuella och intressanta än någonsin. Hur tar man tillvara alla de
olika modersmål som finns? Vad innebär det att kodväxla mellan
olika språk? Varför har vi så svårt att släppa enspråkighetsnormen?
Kurserna i svenska som andraspråk riktar sig såväl till andraspråksintresserade som till lärare och blivande lärare i svenska som
andraspråk, sfi och övriga ämnen. För lärarlegitimation i svenska
som andraspråk och sfi krävs lärarexamen utöver ämneskunskap
i svenska som andraspråk.
Behörighet: grundläggande behörighet för inledande kurs på grundnivå
(1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser
i ämnet och eventuella förändringar.

Teaterns teori och praktik
KAN LÄSAS TILL OCH MED KANDIDATNIVÅ
Språk- och litteraturcentrum SOL / Teaterhögskolan i Malmö
Studievägledning: 046-222 84 65
www.sol.lu.se/teater

I samarbete med Teaterhögskolan i Malmö ger Språk- och litteraturcentrum en ny typ av utbildning i teatervetenskap. Målsättningen
är att förena teaterns praktik med teoretiska och historiska
perspektiv på scenkonsten. Det är inte fråga om någon skådespelarutbildning, men det konkreta arbetet med teater ska stå i
centrum. Förutom att få goda kunskaper om hur du analyserar
och tolkar dramatiska texter kommer du att få grundläggande
insikter i skådespelarens, regissörens och dramaturgens verksamhet. Du kommer även att bli förtrogen med teaterns historia och
samhälleliga produktionsvillkor. Dessutom kommer du att utveckla
en förmåga att kritiskt granska teater genom att i skriftlig form
presentera och diskutera teateruppsättningar.
Utbildningen vänder sig främst till dig som har en del teatererfarenhet och i framtiden vill bli kritiker, producent, regissör,
dramaturg eller skådespelare, men den kan givetvis vara till nytta
för alla som intresserar sig för teaterns roll i samhället.
Behörighet: grundläggande behörighet samt antingen 2 års arbetslivserfarenhet eller 30 högskolepoäng. Se hemsidan för förkunskapskrav till
andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.
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Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 75 41
www.sol.lu.se/tyska

Tyska är det största språket inom EU med ca 100 miljoner tysk
talande främst i Tyskland, Österrike och Schweiz men även
nationella minoriteter i flera andra länder. Tyska är också ett
viktigt kontaktspråk i Östeuropa. Tyskland är en ekonomisk
stormakt och de tyskspråkiga länderna är Sveriges största handelspartner. Kunskaper i tyska är av stor vikt om du vill arbeta inom
internationell handel. Sverige är ett stort turistland för tyskarna.
Målet med våra kurser är att du som student ska uppnå goda
muntliga och skriftliga språkfärdigheter. Dessutom studerar du
de tyskspråkiga ländernas kultur, samhälle och litteratur. Efter ett
års studier har du möjlighet att bedriva utlandsstudier vid något
av våra partneruniversitet.
Som ett stort språk kan tyska vara av nytta på många arbetsplatser inom exempelvis medier, turistbranschen, Utrikesdepartementet
eller EU.
Behörighet: grundläggande behörighet för nybörjarnivå (1–15 högskole
poäng), grundläggande behörighet samt Engelska 6, Tyska språk 3 (områdesbehörighet A2) för inledande kurs på grundnivå (1–30 högskole
poäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och
eventuella förändringar.

Öst- och Centraleuropakunskap
KAN LÄSAS TILL OCH MED KANDIDATNIVÅ
Språk- och litteraturcentrum SOL
Studievägledning: 046-222 77 66
www.sol.lu.se/ioc

Utvecklingen i Öst- och Centraleuropa är inne i ett dynamiskt
skede, såväl ekonomiskt som politiskt. Flera av de forna östblocks
länderna är idag medlemmar i EU, och länderna spelar en viktig
roll även i andra internationella sammanhang.
Ämnet Öst- och Centraleuropakunskap täcker såväl EU:s medlemsstater i Centraleuropa som Sovjetunionens efterföljarstater
och den sydosteuropeiska Balkanregionen. Ämnet ger fördjupade
insikter om områden som identitet, etnicitet, myter, symboler
och kulturöverföring.
Med tanke på att utbytet mellan länderna i Öst- och
Centraleuropa och den övriga världen, inte minst Skandinavien,
ökar både inom privat och offentlig sektor, finns ett ökat behov
av såväl ekonomer och företagare som journalister, jurister och
biståndsarbetare med specifik kompetens i Öst- och Centraleuropas
kultur.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) för inledande kurs
på grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav
till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.
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Historia,
filosofi och kultur
Inom humaniora sätts människan och kulturen i centrum. När du
läser ämnen med historisk, filosofisk eller kulturell prägel öppnar det
för ett livslångt lärande där du lär dig konsten att kommunicera på
olika nivåer, i olika kulturer och på olika sätt.
Läs mer på www.ht.lu.se
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Inom ämnena historia, filosofi och kultur lär du dig mer
om utmaningar som människan utsätts för och förstår bättre
hur vi fungerar i samspel med vår omgivning. Detta bidrar inte
enbart till att du ser individen i ett större sammanhang utan
bidrar också till en ökad förståelse för olika miljöer som du med
stor sannolikhet kommer i kontakt med i ditt framtida yrkesliv.

Efter studierna – vad
kan man jobba med?
Våra före detta studenter arbetar på en mängd olika arbetsplatser, både i offentlig sektor, i näringslivet och som egen
företagare. Möt några av dem här!

HISTORIKER KÄMPAR FÖR
MEDBORGARDEMOKRATI
Under sina universitetsstudier i
historia engagerade sig Edward
Andersson också i miljörörelsen. Ett engagemang han sedan
utvecklade till kampen för medborgardemokrati via jobb på en
tankesmedja och genom ett eget
företag där han erbjuder sina
tjänster som dialogspecialist. Det
blir mycket tid framför datorn
men också arbetsresor till Stockholm, Köpenhamn och Turkiet.
Något Edward är stolt över att ha varit delaktig i skapandet av
stadsodlingar i Malmö, där studenter och andra intresserade fått
vara med om att skapa odlingslotter för blommor och grönsaker.
Även om hans yrken vid en första anblick inte tycks ha så
mycket med historia att göra så har hans kunskaper i historia
haft en avgörande roll.
– Studierna i historia har gjort att jag har fått en vidare
förståelse för hur saker ligger till bortom klyschorna. Det gör
att jag kan se de större sammanhangen i mitt arbete, säger
Edward Andersson.

”Kunskap om var vi en
gång har varit, gör det
lättare att förstå vart vi
är på väg.”

KULTURPEDAGOG BRINNER
FÖR HEMBYGD
Sara Lind arbetar som kulturpedagog på Skånes
Hembygdsförbund. Hon började som guide på Hovdala slott
efter en magisterexamen i historisk arkeologi. Via en rad
projektanställningar fick hon fast jobb som kulturpedagog.
Nu sprider Sara kunskap om Skånes historia genom temaresor,
lärarfortbildningar och skolguidningar. Hon får också vara
arkeolog i vissa projekt.
Saras tips till blivande studenter som vill satsa på en karriär
inom ett smalt ämne är att våga satsa.
– Hitta vad du brinner för – om det så är medeltida tegeltillverkning, bronsyxor, eller post-postmoderna teorier. Strunta i om
det verkar vara ”rätt” för stunden eller inte. Det är passionen
och glädjen i det vi gör som är det viktiga, som gör att man vill
fortsätta även när man står och jobbar på något café i brist på
annat. Och vägen till drömjobbet kanske inte tar den logiska,
raka vägen utan kan mycket väl gå genom just det där caféet.

KLARA ARBETAR FÖR
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
När Klara Jamison Gromark
volontärarbetade i Centralamerika
såg hon fattigdomen och orättvisorna
på nära håll och bestämde sig för
att hon ville arbeta med internationella frågor. Efter kandidatexamen i
mänskliga rättigheter, utlandspraktik
och en lyckad kandidatuppsats fick
hon arbete på biståndsorganisationen
Individuell Människohjälp.
Klara har själv designat sin utbildning genom att kombinera
statsvetenskap, folkrätt, ekonomisk historia och mänskliga
rättigheter. Idag är hon metodutvecklare och handläggare för
Europa och Mellanöstern.
– Det är ett privilegium att man kan läsa olika ämnen på
universitetet och i princip skräddarsy sin utbildning. Det passade
inte mig att gå en snitslad bana. Samtidigt är det väldigt bra att
det finns ett treårigt kandidatprogram i mänskliga rättigheter
med praktik och möjlighet till utbytesstudier, för dem som
föredrar det.
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PROGRAM
Digitala kulturer

utredare inom kommun och stat.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1). Se hemsidan för
eventuella förändringar.

KANDIDATPROGRAM 180 HP

Modevetenskap

Institutionen för kulturvetenskaper
Studievägledning: studievagledare@kultur.lu.se
www.kultur.lu.se

KANDIDATPROGRAM 180 HP

Digitala och nätbaserade miljöer dominerar idag stora delar
av vardagslivet och vår kultur. Därför är det viktigt att förstå
handlingsmönster och föreställningsvärldar som uppstår när
vi relaterar till varandra, till samhället, till konsumtion och
kulturproduktion genom digitala och nätbaserade teknologier.
När nu humanistiska ämnen har blivit allt mer efterfrågade för
att kunna problematisera och analysera situationen är det också
avgörande att kunna behärska de digitala verktygen för att delta
i utvecklingen. Dessutom behövs kompetenta humanister som
kan kommunicera med olika grupper som har skilda kunskaper
om digitala kulturer.
Kandidatprogrammet förenar teoretiska ämneskunskaper
och analytiska samt kommunikativa färdigheter med färdigheter
i digital produktion. Det har tillkommit i ljuset av arbetslivets
önskemål om kultur- och samhällsanalytiker med både generella
och specifika kunskaper.
Programmets anknytning till arbetslivet framhävs genom en
verksamhetsförlagd kurs och ett flertal projektkurser. Det ingår en
valbar termin som ger din utbildning en unik profil. Du som har läst
programmet kan bland annat arbeta med digitala strategier och
kulturförmedling, inom webbredaktioner, på kommunikations- och
webbyråer, som researcher i digitala produktionssammanhang,
som webbanalytiker och som projektledare i digitaliseringsprojekt.
Behörighet: grundläggande behörighet. Se hemsidan för eventuella
förändringar.

Historia
KANDIDATPROGRAM 180 HP
Historiska institutionen
Studievägledning: studievagledare@hist.lu.se
www.hist.lu.se

Historiker studerar människors levnadsvillkor i olika tider. Du får
en bred kunskap i historia och förståelse för varför saker händer
i världshistorien. Du får också kunskap om olika världsbilder och
föreställningar i samhällen och kulturer.
I programmet läser du historia under fyra terminer. Programmet
är dessutom tvärvetenskapligt med platsförtur till utvalda ämnen
som arkeologi, etnologi, konsthistoria, freds- och konfliktvetenskap, samhällsgeografi, statsvetenskap och religionshistoria. Här
väljer du om du vill arbeta med historia som kultur eller historia
som politik. Under en termin kan du välja att studera utomlands.
Förutom att du lär dig mycket historia tränas du i att granska
och värdera källor till historien. Programmet har en historie
didaktisk profil. Det betyder att du får kompetens att förmedla
historia och kan undersöka andra människors historieanvändning.
En termin ägnas åt projektledning för historiker. Här får du verktyg att omsätta dina historiekunskaper i praktiken. Programmet
betonar textproduktion, kommunikation och kunskapsspridning.
Du diskuterar problem och lösningar i dialog med olika grupper,
både muntligt och skriftligt. Då får du goda förutsättningar att
arbeta inom kultursektorn, med förvaltningsfrågor och som

Institutionen för kulturvetenskaper
Studieort: Helsingborg
Studievägledning: studievagledare@kultur.lu.se
www.kultur.lu.se

Inom kandidatprogrammet i modevetenskap skaffar du dig redskap
att tolka vår tids mode och trender. För detta krävs kunskaper
om mode som visuellt uttryck, som kulturarv och materiell kultur
liksom om textila material och tekniker. Det behövs en inblick
i modebranschens organisation liksom i modets marknad och
mekanismer.
Programmet fokuserar på mode i beklädnad och kropp,
exempelvis i kläder, skor, accessoarer, frisyrer, tatueringar och
kroppsliga förändringar, men mode som fenomen studeras även
inom andra estetiska och livsstilsrelaterade uttryck, exempelvis
inom konst- och designhistoria. Syftet med programmet är att ge
dig verktyg att insiktsfullt tolka och analysera modets roll, dess
uttryck och praktiker i historiska, kulturella, ekonomiska och
sociala processer. Genom projektarbeten, verksamhetsförlagd
utbildning och kurser i entreprenörskap och projektledning får
du tidigt kontakt med arbetslivet och möjlighet att omsätta dina
kunskaper i praktiken. Efter utbildningen kan du t ex arbeta
med trendanalys, som skribent inom kultur och mode, inom
detaljhandel och branschorganisationer mm.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1). Se hemsidan för
eventuella förändringar.

Mänskliga rättigheter
KANDIDATPROGRAM 180 HP
Mänskliga rättigheter/Historiska institutionen
Studievägledning: studievagledare@mrs.lu.se
www.hist.lu.se

Mänskliga rättigheter har blivit ett dominerande språk i politiken,
såväl i Sverige som internationellt, och uttrycks i ett omfattande
juridiskt regelverk. Biståndsorganisationer arbetar med rättigheter som mål. Stora företag skriver in dem i sina etiska riktlinjer.
Militära interventioner genomförs i deras namn.
Mänskliga rättigheter är uppenbarligen ett fenomen att räkna
med, men vad är det och vad kan det åstadkomma?
Med fokus på folkrätt, historia och filosofi studerar och
analyserar vi mänskliga rättigheter i all deras komplexitet. Vi
behandlar teman såsom likabehandling, icke-diskriminering, våld
och ansvarsutkrävande. Vi förankrar undervisningen i aktuella
frågor och studerar mänskliga rättigheter som både idé och
praktik. Vi erbjuder breda ämneskunskaper, fördjupning och
individuell specialisering.
Som student utvecklar du egenskaper som du har nytta av i
både studier och arbete så som kunskapshantering, analytiskt
tänkande, samt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga.
Inom ramen för kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter finns
utrymme för utlandsstudier eller praktik i Sverige eller utomlands.

Du får en bred, samhällsrelevant utbildning med möjlighet till
praktik och med goda karriärutsikter.
Allt fler inser vikten av att kunskap i området mänskliga rättigheter genomsyrar verksamhet på flera håll i samhället – såväl på
kommun, landsting och företag som på statlig och internationell
nivå. Som människorättsvetare har du en unik omfattande kompetens. Du kan arbeta med en rad olika frågor, främst beroende
på hur du själv valt att inrikta dina studier under uppsatsarbete,
perspektivstudier och praktik.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1). Se hemsidan
för eventuella förändringar.

Praktisk filosofi, politik och
ekonomi (PPE)
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HUVUDOMRÅDEN / ÄMNEN
INOM VARJE HUVUDOMRÅDE/ÄMNE FINNS ett urval
av fristående kurser att söka. Du kan blanda kurser
mellan de olika områdena. Kurserna hittar du på
www.lu.se/hittautbildning. På sid 34 kan du läsa mer om
hur du skräddarsyr en unik utbildning eller kompletterar
en befintlig utbildning med fristående kurser.

Antikens kultur och samhällsliv
KAN LÄSAS TILL OCH MED AVANCERAD NIVÅ
Institutionen för arkeologi och antikens historia
Studievägledning: studievagledare@ark.lu.se
www.ark.lu.se

KANDIDATPROGRAM 180 HP
Filosofiska institutionen
Studievägledning: studievagledare@fil.lu.se
www.fil.lu.se

Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi
vänder sig framför allt till dig som är politiskt intresserad och vill
arbeta inom politiska partier eller intresseorganisationer, eller
med politiska frågor inom medier, myndigheter eller företag.
Men det är också en bred utbildning som förbereder för arbeten
som till exempel utredare eller analytiker. Programmets unika
profil kombinerar studier i praktisk filosofi, statsvetenskap och
nationalekonomi, och ger en examen med ett av dessa ämnen
som huvudområde.
Utbildningens speciella inriktning gör dig särskilt förberedd
för sammanhang där det efterfrågas inte bara snävt tekniska
kunskaper utan även en bredare förmåga till kritiskt tänkande och
analys som också tar hänsyn till värdeaspekter. Din utbildning ger
dig de verktyg du behöver för att ta ett helhetsgrepp på komplexa
samhällsfrågor, analysera beslutssituationer och argumentera
för olika ståndpunkter. PPE-examen, ”Philosophy, Politics and
Economics”, är dessutom etablerad och gångbar internationellt.
Se en.wikipedia.org/wiki/Philosophy,_Politics_and_Economics
Programmet är förberedande för studier på masternivå inom
praktisk filosofi, statsvetenskap eller nationalekonomi beroende
på vilket som varit ditt huvudämne i PPE-examen.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3b/3c,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4). Se hemsidan för
eventuella förändringar.

Hur växte demokratin fram i antikens Athen? Vad gjorde Rom till
ett världsvälde? Vad vet egentligen vi om Alexander den Store,
Caesar, Sapfo eller Sokrates? Hos oss lär du känna de antika kulturerna runt Medelhavet. Du får närmre studera de lämningar som
finns (städer, religiösa platser och tempel, gravfynd, skulpturer
osv), och du kommer förflutet liv nära genom att läsa grekiska
och latinska texter, i översättning. Du tränas i att tolka olika
kategorier av klassiska källmaterial, och får inblick i hur modern
teknologi öppnar nya vägar mot kunskap om människan och
hennes livsmiljö i antiken. Du lär dig förstå historiska skeenden
och hur de samverkat till olika samhällsformer. På det sättet kan du
bättre tolka det som hände igår och det som sker idag och imorgon.
Förutom att utbilda i antikvetenskap kompletterar och fördjupar vi de flesta human- och samhällsvetenskapliga studier. Våra
studenter återfinns inom olika yrken, inom kultursektor, musei-,
forsknings- och statsförvaltning, skolvärlden och näringslivet.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) för inledande
kurs på grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Arkeologi
KAN LÄSAS TILL OCH MED AVANCERAD NIVÅ
Institutionen för arkeologi och antikens historia
Studievägledning: studievagledare@ark.lu.se
www.ark.lu.se

Hur kan vi förstå människan och de omvälvande förändringar
som skett i hennes livsmiljö genom tiotusentals år? Vad kan
teknologiska innovationer och sociala förändringar genom tiderna
berätta om oss själva?
Genom studier i arkeologi lär du dig att identifiera, beskriva
och datera olika former av arkeologiskt källmaterial. Du lär dig att
diskutera olika teoretiska synsätt och tolkningar av arkeologiska
spår och kulturella sammanhang. Du får prova på att utföra
inventeringar, landskapsanalyser och arkeologiska utgrävningar.
Du lär dig att använda samlingar och arkivmaterial för att få
fram kunskap om det förflutna. Du lär dig att hantera och förstå
alltifrån landskapet som omger människan till de föremål som
hon använder. Denna kunskap är central i frågor om arkeologins
och humanioras roll i dagens samhälle.
Studier i arkeologi är av nytta för dig som vill arbeta som
arkeolog inom t ex kulturmiljövård på länsstyrelser och inom
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uppdragsarkeologin. Arkeologistudier ger dig kompetens att
arbeta inom arkiv- och museibranschen liksom med undervisning
och forskning. Du kan använda din kunskap inom informationsoch turismbranschen, som lärare, journalist och författare liksom
inom yrken där det krävs både ett systematiskt och analytiskt
kunnande och en reflekterande förmåga.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) för inledande kurs
på grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav
till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Arkivvetenskap
KAN LÄSAS SOM FRISTÅENDE KURS PÅ GRUNDNIVÅ
SAMT INOM MASTERPROGRAM I ABM
Institutionen för kulturvetenskaper
Studievägledning: studievagledare@kultur.lu.se
www.kultur.lu.se

I arkivlagen beskrivs nyttan med arkivering av allmänna handlingar
i form av rätten att ta del av dessa handlingar, men också behovet
av bevarad information för rättskipning, förvaltning och forskning.
För företag och privata organisationer kan nyttoperspektiven sägas
vara liknande, även om behoven är interna snarare än offentliga.
Ämnet arkivvetenskap tar upp terminologi och central teoribildning kring arkiv. Du får som student lära dig om olika typer av
arkiv, deras uppgifter och förutsättningar, olika slags arkivmaterial
och hur detta hanteras. Arkiv arbetar med såväl fysiskt som digitalt
material och arkiven i dagens samhälle fokuserar allt mer på att
bevara den mängd digital information som skapats och som även
ska bevaras digitalt. Arkivvetenskap behandlar även former för
arkivens kunskapsförmedling.
Arkivvetenskap vänder sig till dig som är intresserad av en
framtida yrkesroll som arkivarie. Efter kandidatexamen i valfritt
huvudområde kan ämnet studeras inom Masterprogram i ABM
(se under masterprogram).
Behörighet: grundläggande behörighet samt 30 högskolepoäng i
valfritt ämne eller motsvarande för kurs på grundnivå. Se hemsidan för
förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Biblioteks- och
informationsvetenskap
KAN LÄSAS SOM FRISTÅENDE KURS PÅ GRUNDNIVÅ
SAMT INOM MASTERPROGRAM I ABM
Institutionen för kulturvetenskaper
Studievägledning: studievagledare@kultur.lu.se
www.kultur.lu.se

Hur cirkuleras information i samhället och vad betyder det för
kultur, utbildning och forskning? Inom biblioteks- och informationsvetenskap studeras processer, sammanhang och institutioner där information och kunskap organiseras, förmedlas och
används. På grundnivå kan man studera hur webben kan utnyttjas
för såväl informationssökning som publicering. Du får lära dig
mer om strategier vid informationssökning, inklusive källkritik.
Därtill introduceras relevanta delar av ämnets terminologi och
teoretiska utgångspunkter. Andra frågor som studeras rör informationspolitiska aspekter av nätverkssamhället – vem äger och
har tillgång till information? Ämnet vänder sig inte bara till dig
som vill bli bibliotekarie, utan också till dig som vill arbeta med
informationstjänster eller informationsförmedling i stort. Efter

kandidatexamen i valfritt huvudområde kan ämnet studeras inom
Masterprogram i ABM (se under masterprogram).
Behörighet: grundläggande behörighet för inledande kurs på grundnivå.
Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och eventuella
förändringar.

Bokhistoria
KAN LÄSAS TILL OCH MED KANDIDATNIVÅ
Institutionen för kulturvetenskaper
Studievägledning: studievagledare@kultur.lu.se
www.kultur.lu.se

Sedan sex tusen år tillbaka har människan använt sig av grafiska
meddelanden för att kommunicera med varandra, alltså texter
och bilder fästa på t ex sten, pergament eller papper. I bokhistoria
får du studera skriftkulturens dokument och de processer genom
vilka sådana framställs, sprids och utnyttjas, allt i ett historiskt
perspektiv. Ämnesområdet är den grafiska kommunikationens
historia, och här ingår inte bara böcker, utan alla typer av handskrivna, tryckta och elektroniskt fixerade dokument.
Boken och den grafiska kommunikationen har alltid spelat en
nyckelroll i kultur- och samhällsutveckling. Bokhistoria vänder sig
till dig som är intresserad av boken ur ett kulturellt, historiskt
och samhälleligt perspektiv. Bokhistoria ger dig även fördjupade
kunskaper i de formgivningsmässiga och tekniska sidorna av boken.
Förmågan att analysera och tänka kritiskt kring samspelet mellan
kommunikation och samhälle har man nytta av inom en rad yrken,
t ex inom bokmarknaden, utbildningssektorn, journalistiken samt
inom arkiv, museer och bibliotek. De flesta kurserna i bokhistoria
ges som distanskurser.
Behörighet: grundläggande behörighet för inledande kurs på grundnivå.
Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och eventuella
förändringar.

Etnologi
KAN LÄSAS TILL OCH MED KANDIDATNIVÅ SAMT
PÅ AVANCERAD NIVÅ INOM MASTER OF APPLIED
CULTURAL ANALYSIS
Institutionen för kulturvetenskaper
Studievägledning: studievagledare@kultur.lu.se
www.kultur.lu.se

Överallt i alla samhällen där människor möts formas gemensamma
vanor, värderingar och synsätt. Det är detta kulturbygge etnologer
studerar. Våra sätt att tala, klä oss, inreda våra hem och tillbringa
fritiden avslöjar vår kulturella hemvist. Ofta skapas konflikter om
vems sätt att leva som är rätt och riktigt. Kulturmöten och konfrontationer mellan olika grupper är ett viktigt tema att studera
för att förstå hur det även i miljöer som kan te sig homogena
skapas små, men viktiga, kulturella skillnader. Arbetsfältet är ofta
Sverige men i stigande grad även världen utanför.
Utbildningen i etnologi har visat sig mycket användbar för
personer verksamma inom den offentliga och privata kultursektorn, i museivärlden, inom journalistik och medier, turism,
skolvärlden vård- och omsorgssektorn. Denna bredd gör att det
är ditt framtida yrkesval som avgör vilka ämnen som är bra att
kombinera med.
Behörighet: grundläggande behörighet för inledande kurs på grundnivå
(1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser
i ämnet och eventuella förändringar.

Förlags- och
bokmarknadskunskap

Historisk arkeologi

KAN LÄSAS TILL OCH MED KANDIDATNIVÅ

Institutionen för arkeologi och antikens historia
Studievägledning: studievagledare@ark.lu.se
www.ark.lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper
Studievägledning: studievagledare@kultur.lu.se
www.kultur.lu.se

Drömmer du om att jobba på ett bokförlag? Böcker publiceras
som aldrig förr – detta trots pessimistiska röster som med jämna
mellanrum hävdar att boken skulle vara hotad av nya medieformer.
När du studerar förlags- och bokmarknadskunskap får du en
inblick i såväl branschens utveckling genom historien som i det
praktiska arbetet inom dagens förlags- och bokbransch. Mycket
av innehållet är allsidigt och praktiskt orienterat och man belyser
de olika roller som finns inom ett förlag. Redaktionella verksamheter som manusgranskning och korrekturläsning tas upp, liksom
grafisk formgivning och text- och bildbehandlingsprogram. Du får
inom ämnet grundläggande kunskaper inom juridik för bokbranschen samt ekonomi, marknadsföring och distribution. Utöver de
praktiska momenten ingår mediehistorik och kulturteori. Om du
studerar upp till kandidatnivå kommer du att få göra praktik på
en arbetsplats inom förlags- eller bokbranschen. Ämnet vänder
sig till dig som är intresserad av förlags- och bokbranschen som
yrkesområde.
Behörighet: grundläggande behörighet samt 60 hp i valfritt ämne eller
motsvarande för kurs på grundnivå. Se hemsidan för förkunskapskrav till
andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

KAN LÄSAS TILL OCH MED AVANCERAD NIVÅ

Hur levde medeltidens människor i staden och på landsbygden?
Hur kan vi förstå den europeiska expansionen till den Nya Världen
och mötet med Nordamerikas indiankulturer, och hur skiljer det
sig från övrig utomeuropeisk kolonisation?
Att studera historisk arkeologi innebär att du får arbeta med
arkeologiskt material och med skriftliga källor från en mängd
tidsepoker. Under studiernas gång tränas du i att tolka de källmaterial vi har och i att belysa en tidsperiod genom de texter, bilder
och ting som finns bevarade. Du får närma dig medeltida kyrkor
och borgar genom byggnadsarkeologisk analys. Du får även fördjupade och användbara insikter om kulturmöten genom tiderna.
Historisk arkeologi studerar du som vill arbeta som arkeolog
inom uppdragsarkeologin, vid byggnadsarkeologiska enheter,
länsstyrelser samt antikvariska enheter som sysslar med byggnadsinventering och -konservering.
Ämnet lämpar sig väl för arbete inom hela museivärlden
där man tar sig an föremål och lämningar från medeltiden och
tidigmodern tid.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1) för inledande
kurs på grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Historia

Historisk osteologi

KAN LÄSAS TILL OCH MED AVANCERAD NIVÅ

KAN LÄSAS TILL OCH MED AVANCERAD NIVÅ

Historiska institutionen
Studievägledning: studievagledare@hist.lu.se
www.hist.lu.se

Alla berörs av historien, och vi möts ständigt av referenser till
det förflutna. Ämnet historia handlar om vad som har hänt, men
också om varför det hände och vilka följder det fick. Du får genom
dina studier i ämnet lära dig att beskriva, förklara och förstå hur
människors livsvillkor har förändrats. På våra kurser möter du
lärare som är engagerade i både undervisning och forskning.
Tillsammans söker vi svar på frågor om varför vår värld såg och ser
ut som den gör. Varför var det annorlunda förr? Du fördjupar dig
i olika teman – genus, social förändring, religioners och politiska
ideologiers inverkan, hur historien används och mycket mer.
Studier i historia lär dig att ställa vetenskapligt intressanta
frågor, att kritiskt analysera källor från olika tider, att hitta det
viktigaste i en stor mängd information och att arbeta självständigt
med att bedöma påståenden om historia, samt att förmedla
kunskap om historia. Dessa kompetenser är användbara inom
många områden i arbetslivet.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) för inledande kurs
på grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav
till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.
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Institutionen för arkeologi och antikens historia
Studievägledning: studievagledare@ark.lu.se
www.ark.lu.se

Hur gestaltade sig livet för människor och djur under förhistorien eller historisk tid? Historisk osteologi är en vetenskap som
rekonstruerar liv utifrån skelett påträffade i arkeologiska fyndsammanhang. Ämnet historisk osteologi omfattar bioarkeologi,
som studerar mänskligt skelettmaterial, samt zooarkeologi, som
omfattar studiet av djurben från t ex boplatser. Bioarkeologin
studerar människoskelett i syfte att få kunskap om t ex livslängd,
kön, kroppslängd, diet, fysisk stress, sjukdomar, trauma som
sammantaget ger en bild av populationens hälsa, från den tidiga
stenålderns jägarsamlare till medeltida stadsbor. Zooarkeologin
studerar ben efter däggdjur, fågel och fisk från boplatser. Dessa ger
kunskap om hur miljön och ekonomin gestaltade sig, hur jakten
gick till och hur djuren utnyttjades. Ämnet är laborativt där du
tränas i att identifiera ben samt får kunskap om naturvetenskapliga
metoder som t ex isotoper och DNA. Via materiella lämningar
och biologiskt material försöker osteologen och arkeologen
tillsammans förstå människor från gångna tider.
Historisk osteologi studerar du som vill arbeta som osteolog
eller som ett komplement till din arkeologutbildning, med en
arbetsmarknad inom uppdragsarkeologin eller museivärlden.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) för inledande kurs
på grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav
till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.
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HISTORIA, FILOSOFI OCH KULTUR

HISTORIA, FILOSOFI OCH KULTUR

Idé- och lärdomshistoria

Konsthistoria och visuella studier

Musikvetenskap

Praktisk filosofi

KAN LÄSAS TILL OCH MED AVANCERAD NIVÅ

KAN LÄSAS TILL OCH MED AVANCERAD NIVÅ

KAN LÄSAS TILL OCH MED KANDIDATNIVÅ

Institutionen för kulturvetenskaper
Studievägledning: studievagledare@kultur.lu.se
www.kultur.lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper
Studievägledning: studievagledare@kultur.lu.se
www.kultur.lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper
Studievägledning: studievagledare@kultur.lu.se
www.kultur.lu.se

KAN LÄSAS TILL OCH MED KANDIDATNIVÅ SAMT
SOM FRISTÅENDE KURSER PÅ AVANCERAD NIVÅ

Hur har saker som Gud, Naturen, Människan, Samhället och
Historien uppfattats genom tiderna? Sådana frågor söker du svar
på när du studerar idé- och lärdomshistoria. Ämnet behandlar
idéernas och vetenskapens historia från antiken till idag och
försöker fånga in det som kännetecknar en viss tidsålder eller en
viss kultur. Som student får du diskutera hur teorier och synsätt
förflyttat sig, mottagits och förvandlats. Särskilda områden som
studeras utöver de filosofiska, religiösa och politiska idéernas
och naturvetenskapernas historia, är medicinens och teknikens
historia, samt könssystemens historia.
Utbildningen hjälper dig att utveckla förmågan att analysera
och tänka kritiskt, vilket du har nytta av inom de flesta yrkesområden. Dessa färdigheter i kombination med historisk förståelse
är viktiga för alla som arbetar med exempelvis kultur frågor,
skola eller media.

Har du upplevt att du vill veta mer om musik än vad du kan läsa
dig till på egen hand? Spelar du ett instrument, men tycker att
du behöver veta mer om hur musik fungerar? Har du undrat över
musikens roll i samhället? Kan man lära sig något av musikhistorien?
Om du har funderat över den här typen av frågor är musikvetenskap ett ämne för dig. När du läser musikvetenskap kan du fördjupa
dig i musiken från olika perspektiv: historia, musikproduktion,
teori, metoder, filmmusik, musiksociologi med mera. Inom ämnet
träffar du på alla möjliga – och en del omöjliga – musikstilar.
Musikvetenskap kombineras bäst med studier i andra ämnen
som är mer yrkesinriktade. En musikvetare kan med rätt examenskombination arbeta som t ex musikbibliotekarie, musikjournalist,
musikjurist, ljuddesigner eller som administratör eller projektledare
inom musikbranschen.

Behörighet: grundläggande behörighet för inledande kurs på grundnivå
(1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser
i ämnet och eventuella förändringar.

Den visuella kulturen är en väsentlig del av vår upplevda verklighet.
Den omfattar bilder och miljöer av olika slag, och det är dem som
konsthistoria och visuella studier handlar om. Inom ämnet ägnar
vi oss åt föremål och visuella fenomen (t ex måleri, skulpturer,
designobjekt, fotografier, byggnader, stadsmiljöer, performance,
video och digitala bilder). Vi ser också på de kulturella miljöer
de hör hemma i. Frågor om när och hur grekisk skulpturkonst
blev normen för det sköna, hur bilder användes av 1400-talets
människor för att kommunicera mångbottnade betydelser, vad
som skedde med städer i Europa när man fick elektrisk belysning
och varför vår samtida konst är så olik traditionella oljemålningar
är exempel som kombinerar ting och tolkning, allt för att skapa
sätt att förstå verkligheten. Förutom orienteringen i konsthistoria
får du genom att studera ämnet redskap för eget utforskande
och analys av olika visuella fenomen.
Ämnet riktar sig till dig som på något sätt ska arbeta med konst,
bilder och synintryck, t ex på museum, inom auktionsbranschen
eller reklambranschen, som journalist, arkitekt eller gallerist.

Intermediala studier

Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) för inledande kurs
på grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav
till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

KAN LÄSAS TILL OCH MED KANDIDATNIVÅ
Institutionen för kulturvetenskaper
Studievägledning: studievagledare@kultur.lu.se
www.kultur.lu.se

Intermediala studier undersöker relationerna mellan de olika
medier som ämnet omfattar: ord, bild och ton. Ämnet behandlar
samspelet mellan olika medier och konstarter för att ta reda på
t ex hur tolkningen av en tavla förändras av att det finns en titel
till bilden eller hur olika vi tolkar beroende på vilka medier som
samspelar med varandra och hur tolkningen förändras om man
tar bort en del av helheten.
Intermediala studier erbjuder perspektiv på och ökad förståelse
för ett stort antal ämnesområden och för hur allt hänger ihop.
Det kan vara av största vikt för t ex lärare med inriktning mot
språk, medier, kommunikation, estetik, litteratur, film och konst,
för områden inom kultursektorn (konsthallar, museer, förlag,
teatrar, bibliotek mm) och för dig med ett journalistiskt yrke.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) för inledande kurs
på grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav
till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Museologi
KAN LÄSAS SOM FRISTÅENDE KURS PÅ GRUNDNIVÅ
SAMT INOM MASTERPROGRAM I ABM
Institutionen för kulturvetenskaper
Studievägledning: studievagledare@kultur.lu.se
www.kultur.lu.se

I ämnet museologi studeras bland annat olika typer av museer
och konsthallar. Som student i ämnet får du t ex studera kunskapsförmedling och utställningspedagogik. Museisektorn, både
nationellt och internationellt, befinner sig i ett skede av förändring.
I museivetenskapen studerar man därför även olika aspekter av
kulturarvsbruk, vilken roll museerna haft i historien, hur de används
idag, samt de framtidstendenser man kan urskilja för museerna
inom turistnäring, kulturpolitik och utbildning.
På museer arbetar man även med insamling, dokumentation
och tolkning av materiella spår av mänsklig verksamhet. Museet
förhåller sig hela tiden till både föremål och publik och de som
arbetar i museerna behöver därför goda kunskaper om olika
sätt att hantera olika artefakter, t ex vård och bevarande, samt
utställningsteknik och scenografi.
För dig som planerar ett framtida arbete inom museisektorn
är studier i museologi passande. Ämnet kan gärna kombineras
med andra ämnesstudier inom t ex etnologi, arkeologi, historia
eller konsthistoria och visuella studier.
Efter kandidatexamen i valfritt huvudområde kan ämnet
studeras inom Masterprogram i ABM (se under masterprogram).
Behörighet: grundläggande behörighet samt 30 hp i valfritt ämne eller
motsvarande för kurs på grundnivå. Se hemsidan för förkunskapskrav till
andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Behörighet: grundläggande behörighet för inledande kurs på grundnivå
(1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser
i ämnet och eventuella förändringar.

Mänskliga rättigheter
KAN LÄSAS TILL OCH MED KANDIDATNIVÅ
Mänskliga rättigheter/Historiska institutionen
Studievägledning: studievagledare@mrs.lu.se
www.hist.lu.se

Är du samhällsengagerad? Intresserad av internationella frågor,
ansvarsutkrävande i konflikter, diskriminering, asyl- och flyktingpolitik? Är du nyfiken på hur samhällsutveckling och internationellt
samarbete kan studeras flervetenskapligt? I så fall är mänskliga
rättigheter något för dig.
Mänskliga rättigheter har blivit ett dominerande språk i
politiken, såväl i Sverige som internationellt, och uttrycks i ett
omfattande juridiskt regelverk. Biståndsorganisationer arbetar
med rättigheter som mål. Stora företag skriver in dem i sina
etiska riktlinjer. Militära interventioner genomförs i deras namn.
Mänskliga rättigheter är uppenbarligen ett fenomen att räkna
med, men vad är det och vad kan det åstadkomma? Med fokus på
folkrätt, historia och filosofi studerar och analyserar vi mänskliga
rättigheter i all deras komplexitet.
I en allt mer globaliserad värld behövs kunskap om vad mänskliga rättigheter är, hur de tillkommit och hur de används. Kunskapen
efterfrågas i företag, statliga myndigheter, frivilligorganisationer
och på kommunal- och landstingsnivå.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) för inledande kurs
på grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav
till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

Filosofiska institutionen
Studievägledning: studievagledare@fil.lu.se
www.fil.lu.se

Praktisk filosofi handlar om värderingar och handlingar. Vad
innebär det att något är moraliskt gott, moraliskt ont, rätt, orätt,
vackert eller fult? Vad innebär rättvisa, jämlikhet och frihet? Vilka
argument kan anföras för och emot religiösa satser som t ex att
Gud existerar, Gud är allsmäktig osv?
När du studerar ämnet praktisk filosofi får du överblick över
hur dessa och andra frågeställningar kan behandlas och har
behandlats, samt träning i självständig och kritisk bedömning
av olika teorier och argumentationer. Ämnet behandlar problem rörande värderingar och normer. Den praktiska filosofins
huvudgrenar är värdeteori, etik, estetik, samhällsfilosofi samt
dessa discipliners historia.
När du studerar praktisk filosofi lär du dig att tänka kritiskt
och utanför ramarna. Du utvecklar din förmåga att lösa problem
och att analysera situationer ur olika perspektiv. Dessa egenskaper
och kunskaper är sådana du har nytta av oavsett vilken yrkesbana
du tänkt dig i framtiden – färdigheter som värderas högt överallt
på arbetsmarknaden.
Behörighet: grundläggande behörighet för inledande kurs på grundnivå
(1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser
i ämnet och eventuella förändringar.

Teoretisk filosofi
KAN LÄSAS TILL OCH MED KANDIDATNIVÅ SAMT
SOM FRISTÅENDE KURSER PÅ AVANCERAD NIVÅ
Filosofiska institutionen
Studievägledning: studievagledare@fil.lu.se
www.fil.lu.se

Teoretisk filosofi handlar om kunskap och förståelse av världen
som sådan. Hur fungerar språket som kommunikationsmedel
och hur förhåller det sig till tanken och verkligheten? Hur avgör
man om ett argument är relevant eller inte? Varifrån kommer
vår kunskap och hur säker är den? Hur är verkligheten ytterst
beskaffad, och i vilket förhållande står det andliga och det materiella till varandra?
Den teoretiska filosofin är en av de allra äldsta vetenskaperna.
Den har sina rötter i den så kallade joniska naturfilosofin på
500-talet före Kristus och har alltsedan dess spelat en central roll i
västerlandets idéutveckling och kulturliv. Traditionellt indelas den
teoretiska filosofin i områdena kunskapsteori, logik, metafysik,
vetenskapsteori och språkfilosofi. Oavsett ämnesområde gäller
för alla filosofistudier att de inte bara bör syfta till att behärska
ett kunskapsstoff, utan lika mycket till att förstå de filosofiska
problemens uppkomst och relevans.
Genom att studera teoretisk filosofi lär du dig att värdera olika
typer av information för att kunna avgöra vad som är relevant
och inte. Samtidigt utvecklas din förmåga att tänka logiskt – en
färdighet som värderas högt överallt på arbetsmarknaden.
Behörighet: grundläggande behörighet för inledande kurs på grundnivå
(1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav till andra kurser
i ämnet och eventuella förändringar.
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Även samhället har under historiens gång på olika sätt
präglats av våra religioner, och än idag påverkar de politik och
internationella relationer. I vårt globala och mångkulturella
samhälle krävs därför kunskap om religionens betydelse för
individ och samhälle. I en tid med ständiga medicinska och
teknologiska framsteg finns det ett behov av att diskutera
etiska frågor.
Detta och mycket annat kan du studera på CTR, Centrum
för teologi och religionsvetenskap, i Lund. Här finns kurser inom
fälten religionshistoria, religionsbeteendevetenskap, islamologi,
judaistik, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier och trosoch livsåskådningsvetenskap.

KARRIÄR
Nina Lind, varför valde du att
studera islamologi?
– Jag har alltid haft ett speciellt
intresse för Turkiet och kände efter
regionstudierna med mycket språk
att jag hade en bra grundkunskap
om landet men ville fördjupa mig
mer. Om man verkligen vill förstå
behövs kunskap om hur religionen
samverkar med politiken.
Vad jobbar du med idag?
– Jag är mottagningshandläggare på Migrationsverket och
jobbar med människor som är utsatta och har det svårt. Jag
måste fatta viktiga beslut vilket är utmanande och stundtals
jobbigt, men väldigt lärorikt och intressant.

Religionsvetenskap
och teologi
I alla tider har religion spelat en viktig roll för oss människor. Vi har
funderat över livets mening, vi har resonerat om livet och döden,
gudomligt och mänskligt, rätt och fel.
Läs mer på www.ctr.lu.se

Valfrihet
Välj din egen sammansättning. Fördjupa dig inom ett
område som passar just dig och kombinera med andra
studieområden – till exempel språk, mellanösternkunskap
eller andra kurser inom humaniora och samhällsvetenskap.
Skapa din egen akademiska profil!

”I en tid med ständiga
medicinska och teknologiska
framsteg finns det ett behov
av att diskutera etiska frågor.”

STUDENTPORTRÄTT
Johannes Witkovsky-Bengtsson,
varför valde du att studera teologi?
– De stora frågorna om liv och död intresserar mig. Jag är
särskilt intresserad av kristen befrielseteologi; lite förenklat kan
man beskriva det som en politisk inriktning inom kristendom
som uppstod i militärdiktaturerna i Latinamerika och Afrika på
mitten av 1900-talet. Ofta förknippas det med marxism och
utgår på ett väldigt radikalt sätt från ”den fattiges” eller ”den
förtrycktas” erfarenhet.
Vad gav dig din SIDA-praktik i Costa Rica?
– Det var en otroligt spännande tid. I det praktiska arbetet i
den lutherska costaricanska kyrkan, kunde jag konkret koppla
ihop det jag hade läst med de människor och livsberättelser
som jag mötte. Får man chansen att skaffa sig internationell
arbetslivserfarenhet eller att studera utomlands så tycker jag
absolut att man ska ta den!
Vad vill du jobba med?
– Jag funderar på att bli präst, men har inte bestämt mig.
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PROGRAM
Religionsvetenskap och teologi
KANDIDATPROGRAM 180 HP
Centrum för teologi och religionsvetenskap
Studievägledning: studievagledare@ctr.lu.se
www.ctr.lu.se

Religion och religiös tro är aktuella och debatterade ämnen i
dagens samhälle. Religion berör allt från världspolitiken och
det sociala livet till individers sökande efter mening. Följer du
nyhetsflödet inser du att religion är något som dagligen finns
i vår närhet. Synen på religion skiftar från tid till tid och från
människa till människa, men den berör något av det mest grundläggande i våra liv.
På CTR studerar du religion och tro på ett vetenskapligt sätt
för att få en bredare och djupare förståelse både för individer
och för samhällen utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv.
Kandidatprogrammet i religionsvetenskap och teologi spänner
över många olika ämnen, och du väljer själv var du vill lägga din
tonvikt. Inom programmet kan du bekanta dig med nya religiösa
rörelser såväl som världsreligionerna och lära mer om deras rötter,
deras utveckling fram till idag och hur de på olika sätt kommer till
uttryck i dagens samhälle. Studierna avslutas med ett självständigt
arbete i form av en uppsats.
Programmet passar dig som är intresserad av religionsvetenskap
och teologi och som ser en yrkeskarriär inom information, kultur,
biståndsarbete, journalistik och utbildning. Utbildningen är också
utbildningsvägen för dig som siktar på att arbeta som präst inom
Svenska kyrkan. Även blivande präster och pastorer inom andra
samfund kan ha god nytta av utbildningen.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1). Se hemsidan för
eventuella förändringar.

HUVUDOMRÅDEN / ÄMNEN
INOM VARJE HUVUDOMRÅDE/ÄMNE FINNS ett urval
av fristående kurser att söka. Du kan blanda kurser
mellan de olika områdena. Kurserna hittar du på
www.lu.se/hittautbildning. På sid 34 kan du läsa mer om
hur du skräddarsyr en unik utbildning eller kompletterar
en befintlig utbildning med fristående kurser.

Religionsvetenskap och teologi
KAN LÄSAS TILL OCH MED AVANCERAD NIVÅ
Centrum för teologi och religionsvetenskap
Studievägledning: studievagledare@ctr.lu.se
www.ctr.lu.se

På CTR kan du studera religionshistoria, islamologi, judaistik,
religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och
missionsstudier och tros- och livsåskådningsvetenskap.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) för inledande kurs
på grundnivå (1–30 högskolepoäng). Se hemsidan för förkunskapskrav
till andra kurser i ämnet och eventuella förändringar.

universitetet, skolan, migrationsverket eller som journalister,
imamer och områdesanalytiker.
Lunds universitet är det enda universitet i hela landet som
erbjuder islamologistudier från grundnivå, via avancerad nivå till
doktorandstudier. Det är även det enda universitetet i Sverige
som har en professor i islamologi.

Judaistik
Judaistik är det ämne vid Lunds universitet där judendomens
och det judiska folkets mångfasetterande historiska, kulturella,
religiösa och litterära uttryck och erfarenheter studeras. Varför
har en del judiska män tinningslockar? Är det skillnad mellan
manlig och kvinnlig judendom? Vad är det för speciellt med judisk
humor? Vad står det egentligen i Talmud?
Att studera judaistik är att tränga in i en fascinerande mångfald,
ofta präglad av att judar levt i en minoritetsställning där mötet
med den Andre fått konsekvenser för judisk identitetspolitik.
För att belysa och förstå denna religiösa och kulturella mångfald
från biblisk tid till våra dagar vilar judaistikens kurser på en
tvärvetenskaplig grund där historia, litteraturvetenskap,
religionsvetenskap och sociologi utgör några av byggstenarna.
Judaistik är ämnet för dig som vill lära mer om vårt samhälle
idag och få nya perspektiv på frågor som rör allt från kulturell
identitet, mångkulturalism, migration och etniska relationer till
populärkultur. Kunskapen kan du använda som kulturvetare, lärare,
journalist och inom andra yrken där det är behov av kunskap om
olika religioner och kulturer.

Religionshistoria
Frågor om religion och tradition är idag högintressanta. Vad är
religion, i vilken relation står religion till samhället, är det skillnad
på andlighet och religion? Varför ägnar sig människan åt riter, är
det skillnad på kvinnors och mäns religionsutövande, finns det
makt i religionsutövandet? Hur tolkas texter och traditioner och
vilken betydelse har detta för dagens samhälle?
Inom religionshistoria fördjupar du dig i religionernas historiska
rötter och nutida utbredning och utveckling. Förutom teorier
om religion, textstudier, ritualer och genus, studeras islam,
judendom, indiska religioner (hinduism, buddhism, jainism,
sikhism), ursprungsbefolkningarnas religion och nya religiösa
strömningar (New Age, nyandlighet).
Hur historien skrivs och vem som skriver den, har aktualiserat
frågor om historiebruk, makt, postkolonialism och genus.
Religionsantropologin svarar på frågor som hur religionen levs i
olika kulturella miljöer. Skälen att studera religionshistoria kan vara
många. Förutom att ämnet är användbart i många utbildningar
ger det viktig kunskap om religionens roll i dagens globaliserade
och mångkulturella värld!

Islamologi
Islam är den mest omdiskuterade religionen i vår tid. Ord som
sharia, islamism, sufism, imam och Koranen är idag en del av
vardagsspråket. Inom islamologi studerar du på djupet om islam
och lär dig om de sammanhang som gör att du kan förstå islams
historia, teologi och dess samtida utveckling.
Genom att skriva en större uppsats har du chansen att profilera
dina studier. Nyligen har studenter skrivit uppsats om bosniska
salafister, islam i Japan, muslimska organisationer i Landskrona,
islamofobi och turkisk Black Metals relation till islam. Många
studenter kombinerar islamologi med sina yrkesutbildningar
till lärare, socialarbetare, jurist och präst. Andra läser islamologi
ihop med arabiska, mellanösternkunskap, sociologi eller andra
humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar. Våra
studenter finns inom många yrken och jobbar inom politiken,

Religionsbeteendevetenskap
Genom att läsa religionsbeteendevetenskap lär du dig mer om
religion i nutida samhällen. Du studerar vilken roll och betydelse
religion i alla dess former kan ha för individer och för samhället,
om hur religiösa grupper konstrueras och hur de förhåller sig till
det övriga samhället.
Fokus ligger på att studera och förklara religiösa förändringar
både hos enskilda individer och olika typer av religiösa organisationer och i samhället i stort.
Bland de övergripande frågor som religionsbeteendevetenskapen försöker besvara kan nämnas samspelet mellan religionen
och andra institutioner i samhället som familj, utbildning, politik
och ekonomi, men även hur man på ett vetenskapligt sätt kan
beskriva och förstå religiösa upplevelser och olika andliga övningars
betydelse för människors välbefinnande.

Bibelvetenskap
Bibelvetenskapen, exegetiken, studerar några av de mest
inflytelserika texter mänskligheten känner. Bibelns berättelser
ligger bakom tre världsreligioner – judendomen, kristendomen
och islam. Referenser till den omger oss överallt. I de två ämnena
Gamla testamentets och Nya testamentets exegetik arbetar vi
med dessa texter på originalspråken – på hebreiska, arameiska
och grekiska – och utforskar deras betydelse, samtidigt som vi
försöker förstå den värld ur vilken de växte fram.
Vi följer texterna genom historien, undersöker hur de uppstått,
omtolkats och använts. Vi studerar språk, historia och mänskliga
relationer i den textsamling som så starkt påverkat världens religion
och kultur. Att gräva ned sig i dess texter är en fascinerande resa;
vi konfronteras med Bibelns författare vid källan och utforskar
deras värld för att förstå deras ord, deras teologiska och filosofiska
tankar och reflektioner kring mänsklig tillvaro. Vi lär oss om
religion, om språk, om historia – och om vår egen värld.

Kyrko- och missionsstudier
Vilken betydelse har kristendomen haft i historien? Vilka utmaningar står nutidens kyrkor inför? Inom kyrko- och missionsstudier
studerar du kristendomen i både historia och nutid. Du undersöker
kyrkornas förhållande till kultur, samhällsliv och politik, vilka
personer och processer som gett dem deras egenart och vad som
händer när de möter andra religiösa traditioner. Hur formulerar
man sin tro och hur organiserar man sig? Hur utformar man sina
kyrkorum och på vilka olika sätt firas gudstjänst?
Kristendomen är den religion som har flest anhängare i världen:
ungefär en tredjedel av jordens befolkning tillhör någon kristen
kyrka, församling eller rörelse. Även om kristendomens ställning
i västvärlden försvagats de senaste 100–150 åren växer den sig
starkare på andra håll, särskilt på södra halvklotet.
Kyrko- och missionsstudier består av inriktningarna
kyrkohistoria, praktisk teologi och missionsvetenskap med
ekumenik.

Tros- och livsåskådningsvetenskap
Har du funderat över livets mening? Vem Gud är? Ondska och
lidande? Då är du i gott sällskap. I tros- och livsåskådningsvetenskap
väjer vi inte för de stora frågorna. Vårt ämnesområde består av
religionsfilosofi, systematisk teologi och etik.
Religionsfilosofin ger dig redskap för att reflektera över teman
som religionsfrihet, religionspluralism och guds existens. Du får
brottas med centrala filosofiska frågor som vad är sanning, vad
kan vi förstå, har vi en fri vilja?
Inom systematisk teologi får du utforska den kristna traditionens
idémässiga utveckling och nutida betydelse. Hur kan vi tolka
traditionella kristna föreställningar som treenighet, uppståndelse
och arvsynd i samtiden?
Etiken konfronterar dig med frågor om rätt och fel, ont och
gott, makt och förtryck. Vad karaktäriserar en god människa? Hur
ska ett gott samhälle se ut? Vem har rätt att leva?
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Som ämneslärarstudent möter du under utbildningen
fantastiska och frågvisa elever och får möjlighet att hela tiden
utvecklas i ditt ämne. Vid vår ämneslärarutbildning kan du välja
mellan inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 eller gymnasiet.
Beroende på inriktning studerar du och fördjupar dig inom två
eller tre undervisningsämnen. Vår ämneslärarutbildning ger dig
möjlighet att växa i rollen som lärare och ger dig kompetens
och trygghet inför ett yrkesliv som lärare.

UTBYTESTERMIN I TYSKLAND
ÄMNESLÄRARUTBILDNING
FÖR GYMNASIET I ÄMNENA
ENGELSKA OCH TYSKA.

Ämneslärare
Vill du engagera, inspirera och lära ut? Då är ämneslärarutbildningen
något för dig. Som lärare kommer du att påverka hur unga människor
formar vår framtid och redan under utbildningen kommer du i
kontakt med din framtida arbetsplats genom praktik.
Läs mer på www.uvet.lu.se

Johanna Wänehag studerar till
ä mneslärare för gymnasiet inom
ämnena engelska och tyska. Utbytes
terminen vid Humbolt-Universität zu
Berlin blev för Johanna en efterlängtad
återvändo till Tyskland, där hon har bott under uppväxten.
– Redan när jag gick i femman ville jag plugga på Humbolt
när jag blev stor, och nu när jag är 25 år så har jag äntligen
gjort det.
Genom att plugga utomlands känner Johanna att hon har
utökat sin kompetens enormt. Hon har alltid velat jobba med
språk, och haft en positiv känsla kring läraryrket.
– Genom utbytesterminen i Tyskland har jag lärt mig mycket
som jag inte skulle ha lärt mig annars. Tidigare visste jag inte
att det fanns något som hette historisk lingvistik, men nu är
det något jag kan tänka mig att syssla med.
Johanna rekommenderar studenter vid ämneslärarutbildningen att ta del av utbytesstudier.
– Det är extremt lärorikt att se hur universitet fungerar i
andra länder.

”Jag vill inspirera andra”
ÄMNESLÄRARUTBILDNING
FÖR GYMNASIESKOLAN MED
INGÅNGSÄMNE MATEMATIK.
Intresset för att lära ut växte fram
under tiden Carolina Ingeson
jobbade extra som privatlärare
samtidigt som hon pluggade på
LTH. Efter två års studier valde hon
att byta utbildning.
– Jag skulle vilja jobba med att inspirera elever och få dem
att hitta glädjen i att lära sig. Jag tror att många elever tappar
intresset när de känner att de inte får den uppskattning eller
den respekt de förtjänar.
Carolina tycker att kurserna känns relevanta för framtiden.
– Det vi läser är konkret. Föreläsningarna och ämnena ger ofta
en inblick i mitt framtida yrke och hur livet som lärare kan vara.

PROGRAM
Ämneslärarutbildning
270–330 HP
Institutionen för utbildningsvetenskap
Studieort: Helsingborg/Lund
Studievägledning: studievagledning@uvet.lu.se
www.uvet.lu.se

Detta är utbildningen för dig som vill arbeta som lärare inom
grundskolans åk 7-9 eller inom gymnasieskolan. Under studietiden
kommer du att få både fördjupade ämneskunskaper och gedigna
ämnesdidaktiska färdigheter, dvs kunnande om hur du lär ut
ett ämne. På programmet varvas teoretiska studier med flera
praktikperioder ute på din framtida arbetsplats, skolan. Du läser
även utbildningsvetenskapliga kurser där du lär dig om yrkesprofessionen och får kunskap i sådant som bedömning, ledarskap
och gruppdynamik. När du söker till utbildningen väljer du ett
ingångsämne. Inför utbildningens andra år väljer du ytterligare ett
eller två ämnen, beroende på inriktning. Ämneslärarutbildningen
samarbetar med flera lärosäten och beroende på dina ämnesval
kan kurser vara förlagda i Helsingborg, Lund och Malmö. Du kan
läsa mer om ämnenas placering på hemsidan.
Behörighet: grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b /
1a1+1a2 (områdesbehörighet 6C). Särskild behörighet för enskilda ämnen förekommer.
Eventuella ändringar av utbildningen kan komma att ske. Se info på
hemsidan.

Kompletterande
pedagogisk utbildning
90 HP
Institutionen för utbildningsvetenskap
Studieort: Helsingborg/Lund
Studievägledning: studievagledning@uvet.lu.se
www.uvet.lu.se/kpu

Vill du arbeta som ämneslärare i språk, matematik eller de
naturvetenskapliga ämnena? Har du redan de ämneskunskaper
som krävs? Då är detta en utbildning för dig! Under tre terminer
studerar du utbildningsvetenskap som ger dig kunskap om skolan
och färdigheter för att kunna undervisa. Förutom att lära dig
att undervisa får du också utveckla färdigheter inom exempelvis
bedömning, gruppdynamik och ledarskap. Teori och praktik
integreras under hela utbildningen. Delar av utbildningen är
förlagda till din framtida arbetsplats, skolan. Där får möjligheten
att undervisa i ditt ämne och att utveckla dina färdigheter som
pedagog, samtidigt som du får reflektera över läraryrket och
dess villkor. Med en ämneslärarexamen får du kompetens att
arbeta antingen i grundskolans årskurs 7-9 eller gymnasieskolan.
Antagning sker endast till vårtermin.
Behörighet: grundläggande behörighet samt särskild behörighet som
anges i förkunskapskraven för respektive inriktning. Antagning sker via
särskild antagningsprocess.
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Förverkliga
dina visioner!
Musikhögskolan i Malmö utbildar musiker, kyrkomusiker,
kompositörer och musiklärare. Här kan du förverkliga dina
visioner och skapa dig en yrkesidentitet.
Med sexhundra studenter under samma tak finns det alltid
någon att spela eller öva tillsammans med, som delar din passion
för t ex orkesterspel, rock, experimentell jazz eller folkmusik.
Resultatet av din tid på Musikhögskolan i Malmö är till stor del
upp till dig. Möjligheterna är oändliga!

Kreativ studiemiljö
Våra utbildningar har en hög konstnärlig nivå och
drivs av en lärarkår med djupa kunskaper om musikliv och
musikutbildning. De flesta är även utövande musiker och aktiva
i det professionella musik- och kulturlivet.
Vi satsar mycket på att studenterna ska få rikligt av den
viktigaste resurs vi har – tid tillsammans med våra engagerade
lärare. Våra kursplaner och timplaner är den yttersta garantin för
att de som studerar hos oss får mycket och kvalificerad undervisning under sin studietid. För att kunna utveckla sina färdigheter
inom musikområdet har man tillgång till Musikhögskolans
lokaler och övningsrum större delen av dygnet.
Musikhögskolan i Malmö ligger mitt i den expansiva
Öresundsregionen. Det rika och gränsöverskridande kulturutbud
och mångfald som finns här präglar så klart även oss och vi har
ett starkt internationellt studieklimat. Vi är en öppen högskola
och har väletablerade samarbeten med renommerade universitet
i Norden och Europa. För dig som är student innebär detta att
du kan studera vissa delar av din utbildning utomlands och
på så sätt skaffa dig nya erfarenheter och få nya perspektiv.

Musikhögskolan
Vi är musikhögskolan för musikern som vill nå högsta möjliga
nivå i sitt konstnärliga uttryck och musikpedagogen som med
sina kunskaper ska inspirera och utveckla människors intresse för
musik till en livslång passion.
Läs mer på www.mhm.lu.se

KONSERTER OCH SAMVERKAN
Musikhögskolans konsertverksamhet med drygt tvåhundra
offentliga konserter om året är en viktig del av regionens
kulturutbud och inkluderar samarbete med bl a Malmö Live
konserthus, Malmö stad, Dunkers kulturhus, Mix Musik
och Jazz i Malmö. Skolan samarbetar med professionella
orkestrar i regionen i bl a orkester- och kompositionsprojekt,
t ex Malmö Symfoniorkester, Malmö Opera och Helsingborgs
Symfoniorkester. Tillsammans med Musik i Syd genomför
Musikhögskolan skolkonsertprojekt, som vänder sig till barn
och ungdom vid regionens skolor.

”Musikhögskolan
har många stipendier
att söka”
IDA RÄNZLÖV, MEZZOSOPRAN
Har tilldelats Stiftelsen John Anderssons
i Anderslöv stipendium.
Ida går sitt tredje och sista år på
Konstnärligt kandidatprogram i
musik, med inriktning klassisk
sång.
– Det känns jätteroligt att bli
tilldelad ett så här stort pris. Juryn
har en bred sammansättning
erfarna musiker och det känns
därför extra roligt, eftersom de
bedömer utifrån ett helhetsperspektiv hur man presterar som musiker och inte bara
utifrån ett sångperspektiv.
I höst ska Ida fortsätta sin utbildning på programmet Advanced
Diploma in Opera vid The Royal College of Music i London.
– Det ska bli väldigt spännande att få bredda sina musikaliska
vyer ytterligare!
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PROGRAM
Musikerutbildning
KANDIDATUTBILDNING 180 HP

kulturlivet i regionen.
Musikhögskolan i Malmö har också en väl utbyggd internationalisering med ett sextiotal samarbetsavtal inom ramen för
Nordplus och Erasmus.
Kandidatutbildningen leder till konstnärlig kandidatexamen
i kyrkomusik. Kantorsutbildningen leder till en högskoleexamen
i kyrkomusik.

Musikhögskolan i Malmö
Studieort: Malmö
040-32 54 50
info@mhm.lu.se
www.mhm.lu.se

Behörighet: särskild behörighet samt godkända antagningsprov.
Anmälan görs på www.antagning.se

Musikerutbildningen förbereder musiker, tonsättare och arrangörer för en professionell verksamhet i orkestrar och ensembler,
samt för en växande frilansmarknad och andra sammanhang.
Programmen ges med följande inriktningar: symfoniorkesterinstrument, piano, sång, gitarr, blockflöjt, jazz/improvisation, folk- och
världsmusik, individuell studiegång, arrangering/komposition,
komposition samt diplom.
Undervisningen bedrivs i form av enskilda och gemensamma
lektioner, seminarier, gästföreläsningar, workshops/master classes
samt enskilt arbete (övning och förberedelser). Förutom enskild
undervisning på huvudinstrumentet/sång ingår musikalisk instudering och interpretation, kammarmusik och orkesterutbildning
(för orkestermusiker). Vissa ämnen är gemensamma för alla, bl a
musikhistoria, gehörslära, satslära och piano. Under studietiden
ges rika möjligheter att delta i det omgivande kulturlivet och
Musikhögskolan har väl fungerande samarbeten med det omgivande kulturlivet i regionen.
Musikhögskolan ingår också i ett stort internationellt nätverk
med ett sextiotal samarbetsavtal med lärosäten runt om i Europa
och Nordamerika.
Utbildningen leder till konstnärlig kandidatexamen i musik.
Vill du fördjupa dina kundkaper ytterligare, kan du studera till
en masterexamen i musik.

300/330 HP

Behörighet: särskild behörighet samt godkända antagningsprov.
Anmälan görs på www.antagning.se

Kyrkomusikerutbildningar
KANDIDATUTBILDNING 180 HP
KANTORSUTBILDNING 120 HP
Musikhögskolan i Malmö
Studieort: Malmö
040-32 54 50
info@mhm.lu.se
www.mhm.lu.se

Kyrkomusikerutbildningarna syftar till att utbilda musiker
med hög konstnärlig, pedagogisk och professionell förmåga. Du
kommer efter genomgången utbildning ha tillräckliga kunskaper
och färdigheter för att kunna verka som musiker i församlingar
inom Svenska kyrkan eller andra trossamfund.
Undervisningen bedrivs i form av enskilda och gemensamma
lektioner, seminarier, gästföreläsningar, workshops/masterclasses
samt enskilt arbete (övning och förberedelser). Under studietiden
ges rika möjligheter att delta i det omgivande kulturlivet och
utbildningen har väl fungerande samarbeten med det omgivande

Ämneslärarutbildning i musik
Musikhögskolan i Malmö
Studieort: Malmö
040-32 54 50
info@mhm.lu.se
www.mhm.lu.se

Utbildningen är en komplett lärarutbildning där musikstudierna
integreras och varvas med Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)
och Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under hela studietiden.
Utbildningen ger dig behörighet och kompetens att undervisa i
musik inom gymnasieskolan och grundskolans årskurs 1–9. Du får
även kompetens för undervisning i kulturskola. Du kan kombinera
din utbildning med ett annat skolämne eller musikestetiska
fördjupningskurser. Kombinationerna är många.
Du kan profilera din utbildning redan från start inom klassisk
musik, folkmusik, jazzmusik, rockmusik, blandad genre eller
singer-songwriting. Du även välja en särskild ämnesfördjupning
inom arrangering/ komposition, körledning eller rytmik. Under
utbildningens gång har du möjlighet att ytterligare profilera dig
genom val av kurser utifrån dina egna förutsättningar och behov.
Utbildningen sker i nära kontakt med skola, musik- och kulturskola och det offentliga musiklivet. Den verksamhetsförlagda
delen av utbildningen förläggs till olika skolformer och arbetsfält
som utbildningen förbereder dig för. Musikhögskolan i Malmö
har en väl utbyggd internationalisering med ett sextiotal samarbetsavtal inom ramen för Nordplus och Erasmus vilket öppnar
för goda möjligheter till utbytesstudier.
Behörighet: Områdesbehörighet 6C/A6C samt godkända antagningsprov.
Anmälan görs på www.antagning.se

FRISTÅENDE KURSER
Musikhögskolan i Malmö erbjuder också ett rikt utbud av
fristående kurser av fortbildningskaraktär för musikutbildade.
Mer information om dessa finns i den kurskatalog, som
Musikhögskolan ger ut i början av mars.
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Förutom utbildningsprogrammen ger Teaterhögskolan
fristående kurser för yrkesutövare verksamma inom teater.
Sedan 2010 finns även den fristående kursen Teaterns teori och
praktik som drivs tillsammans med Språk- och litteraturcentrum
i Lund. Skolan finns i gamla Mazettifabriken i Malmö, vägg i
vägg med den egna scenen Bryggeriteatern. På denna scen
ges uppsättningar som till exempel skådespelar-, master- och
dramatikerstudenternas slutproduktioner vilka är öppna för
allmänheten. Studenterna i lägre årskurser redovisar vanligen sina
rollarbeten och projekt internt eller för särskilt inbjuden publik.
För att bli antagen till programmen måste de sökande
genomgå och klara av praktiska antagningsprov eller lämna
arbetsprov och andra skriftliga arbeten.
Teatern är en kollektiv konstart. Ett av skolans mål är att
studenten ska bli en självständig och solidarisk del av den
gemensamma arbetsprocessen. Aktivt deltagande i under
visningen och samarbetsförmåga har central betydelse.

Teaterhögskolan
På Teaterhögskolan i Malmö finns kandidatprogram i
skådespeleri och sceniskt och dramatiskt författande samt
masterprogram i teater. För att bli antagen krävs både särskild
begåvning och stor motivation. Någon egentlig förutbildning
till programmen på grundnivå finns inte, men många sökande
har gått teater- eller skrivarlinje på folkhögskola eller liknande.

Från chokladfabrik
till teater

Många kallade,
få utvalda

Teaterhögskolans lokaler på 2 500 kvadratmeter ligger
i direkt anslutning till skolans egen teater, Bryggeriteatern,
i kulturkvarteret Mazetti. Den före detta chokladfabriken
har renoverats och anpassats till skolans speciella behov av
studior, undervisningsrum för rörelse, röst, sång, musik samt
kostymateljé, inspelningsstudio mm.

Konkurrensen till Teaterhögskolans utbildningar är stenhård.
Ett exempel är att till skådespelarprogrammets 12 platser söker
cirka 800 personer varje år. Utbildningarna kräver hängivet
arbete fem dagar i veckan och ofta även kvällstid och helger.
Närvaron är obligatorisk vid all undervisning. Efter examen möter
en mycket tuff arbetsmarknad där många arbetar som frilansare.

Läs mer på www.thm.lu.se

PLATS PÅ SCEN!
I de flesta av Teaterhögskolans utbildningar ingår att möta
en publik. Varje år anlitas till exempel regissörer för att göra
programmens slutproduktioner i form av uppsättningar som
spelas offentligt ett flertal gånger.
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PROGRAM
Konstnärligt kandidatprogram i
skådespelarkonst
KANDIDATUTBILDNING 180 HP
Teaterhögskolan i Malmö
Studieort: Malmö
Studievägledare: tel 040-32 55 65, thm@thm.lu.se
www.thm.lu.se

Skådespelare utbildade på Teaterhögskolan i Malmö ser vi dagligen
på film, TV och video. Det händer också att de regisserar, startar fria
teatergrupper, blir teaterchefer, skriver dramatik eller undervisar
vid olika teaterutbildningar. De flesta skådespelare arbetar som
frilansare, vilket bland annat innebär att de måste marknadsföra
sig själva. Det är allmänt känt att det råder en tuff arbetsmarknad
för de skapande yrkena.
Utbildningen omfattar tre års studier och utgörs främst
av scenframställning som till största delen innebär praktiskt
teaterarbete. Andra ämnen som man studerar inom programmet
är rörelse, röst, sång, musik och teaterteori. Stora delar av
undervisningen sker i ämnesintegrerad form. Utöver dessa
ämnen förekommer olika seminarier med speciell inriktning,
t ex genuskunskap. Skolan har en lång tradition av utbyten med
gästlärare från andra länder.
Kurserna inom utbildningsprogrammet redovisas genom aktivt
deltagande i undervisningen, fortlöpande redovisningar, skriftliga
och muntliga tentamina samt föreställningar.
Antagning sker en gång om året. Urval sker genom antagnings
prov som genomförs i två omgångar. Se hemsidan www.thm.lu.se
för ansökningsdatum.

Konstnärligt kandidatprogram
i sceniskt och dramatiskt
författande
KANDIDATUTBILDNING 180 HP
Teaterhögskolan i Malmö
Studieort: Malmö
Studievägledare: tel 040-32 55 65, thm@thm.lu.se
www.thm.lu.se

Utbildningens huvudsakliga syfte är att utbilda dramatiker, men
en omfattande undervisning i dramaturgi förbereder studenterna
också för dramaturgiska uppgifter.
Förutom sceniskt och dramatiskt författande studerar man
teori, som omfattar nyare och äldre dramatik, teaterhistoria, teater
och samhälle samt dramaturgi. Vi fokuserar också på samspelet
mellan den dramatiska texten och skådespelarens arbete, bland
annat genom samverkan med skolans skådespelarutbildning.
Utbildningen har även nära anknytning till den konstnärliga
forskningen vid skolan. Vidare förekommer seminarier med speciell
inriktning på t ex genuskunskap, samverkan mellan konstarter,
kontakter mellan konst och vetenskap.
Teaterhögskolan har en lång tradition av utbyten med
gästlärare från andra länder, framförallt från de nordiska länderna.
Dramatikerutbildningen ingår i ett nätverk med motsvarande
utbildningar i Danmark och Norge.
Kurserna inom utbildningsprogrammet redovisas genom aktivt
deltagande i undervisningen, fortlöpande redovisningar, skriftliga
och muntliga tentamina samt föreställningar.
Antagningen sker vart tredje år. Urval sker genom två antagningsprov som genomförs i två omgångar. Nästa antagning
planerasske under våren 2017. Se hemsidan www.thm.lu.se för
ansökningsdatum.
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Konsthögskolan i Malmö är en av Sveriges fem konsthögskolor
och har funnits sedan 1995. Skolan ger en utbildning i fri konst,
med sammanlagt ett 70-tal platser och ett stort antal sökande
varje år, både från Norden och övriga världen. Man söker
studieplats genom arbetsprover och de allra flesta som kommer
in har gått någon form av förberedande konstutbildning. Mycket
av undervisningen sker på engelska. Konsthögskolans årsbok
publiceras också på engelska. Under utbildningen i fri konst får
studenterna bekanta sig med flera olika synsätt på konsten, både
praktiska och teoretiska. Individuellt arbete i egen konstnärsateljé
är ett av de allra viktigaste inslagen i utbildningen. Studenterna
utvecklar sitt konstnärskap under överseende av erfarna och
ansedda konstnärer och konstteoretiker.

FORSKNING

Konsthögskolan
Konsthögskolan i Malmö ger utbildningar för dig som vill bli
konstnär. Det finns ingen oomtvistlig definition av vad en konstnär
är eller gör, och det finns inget fastslaget program för vad en
utbildning i fri konst ska innehålla. Konstbegreppet utvecklas
ständigt och Konsthögskolan tar alltid hänsyn till studenternas
intresseområden när kursutbudet planeras år från år.
Läs mer på www.khm.lu.se

Konsten som
kunskapsfält
Konsthögskolan i Malmö har också ett fyraårigt
forskningsprogram som är öppet för både konstnärer,
kuratorer och teoretiker. Forskningen är inriktad mot konsten
som kunskapsfält och samspelet mellan konsten och andra
former av vetande och tänkande. Ett långsiktigt syfte är att
forskare i fri konst ska kunna samverka med forskare från
andra områden i gemensamma projekt. Utbildningen var den
första i sitt slag i Sverige och sedan 2006 har Konsthögskolan
i Malmö utexaminerat sju doktorer i Fri Konst.

Konstnärsstipendier
Årligen mottar ett flertal av Konsthögskolans studenter
och alumner något av de konstnärsstipendier som delas ut i
Sverige. Ett exempel är Edstrandska stiftelsen som varje höst
utdelar ett antal stipendier till avgångsstudenter från skolans
masterprogram.

MARTINE FLOR, STUDENT
– Det bästa med min utbildning är att det ges mycket
tid till eget arbete, att det är
fokus på personlig utveckling
genom studio-visits, och att
det finns ett väldigt stort och
bra utbud av kurser att välja
mellan. Allt detta skapar möjligheter till att utvecklas fritt
och individuellt.

PROGRAM
Bachelorprogrammet Fri Konst
KANDIDATUTBILDNING 180 HP
Konsthögskolan i Malmö
Studieort: Malmö
Exp: 040-32 57 01
www.khm.lu.se

Det treåriga bachelorprogrammet består av eget arbete i ateljén,
individuell handledning från professorer och andra lärare samt
schemalagda kurser inom huvudområdena teknik, gestaltning
och teori.
Programmets första år inleds med ett obligatoriskt grundläggande block som huvudsakligen består av moment som behandlar
artistiska tekniker och allmän konstteori. Studenterna väljer
därefter själv från ett givet antal vilka kurser de vill läsa.
BFA-examen, som ger rätt att söka till det tvååriga mastersprogrammet hos oss eller andra konsthögskolor, innebär att
studenten har samlat 180 högskolepoäng genom eget konstnärligt
arbete och deltagande i kurser samt att studenten godkänts för
sin medverkan i en grupputställning i Konsthögskolans galleri
och för en essä. Det är Konsthögskolans egna professorer som
ansvarar för examinationen, men som ett komplement inbjuds
också varje år en extern examinator.
Konsthögskolan i Malmö har utbytesavtal med en rad väl
renommerade konsthögskolor i de andra nordiska länderna och
övriga världen. Våra studenter kan därmed tillbringa en eller ett
par terminer utomlands som en del av en utbildning hos oss. Vi
har även ateljélägenheter i Berlin och Amsterdam och studenterna
kan ansöka om att få åka dit under kortare arbetsperioder.
Behörighet: grundläggande behörighet samt antagningsprov och intervju.
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Teknik, Arkitektur och Design LTH Lunds Tekniska Högskola

Högskolepoäng

Architecture

120 hp

Biotechnology

120 hp

Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation

120 hp

Energy-Efficient and Environmental Building Design

120 hp

Embedded Electronics Engineering

120 hp

Food Technology and Nutrition

120 hp

Industrial Design

120 hp

Logistics and Supply Chain Management

120 hp

Sustainable Urban Design

120 hp

Water Resources Engineering

120 hp

Wireless Communication

120 hp

Inom Erasmus+
Food Innovation and Product Design

120 hp

Fire Safety Engineering

120 hp

För mer info: www.lth.se/english/education/master

Masterutbildningar
Efter din kandidatexamen kan du fortsätta att studera på avancerad
nivå. Här finns ett brett och spännande utbud av program och
fristående kurser som ger dig möjligheter att såväl bredda som
fördjupa dina kunskaper. Och, inte minst, ge din utbildning en
egen, unik profil. På följande sidor listas universitetets magister- och
masterprogram. Vill du istället läsa fristående kurser på avancerad nivå
se alla våra kurser på: www.lu.se/avancerade-kurser.

Ekonomihögskolan
Accounting and Finance

Högskolepoäng

60 hp

Economic Development and Growth

120 hp

Economic Growth, Population and Development

120 hp

Economics

120 hp

Entrepreneurship and Innovation*

60 hp

European and International Tax Law

60 hp

Finance

60 hp

Information Systems

60 hp

Innovation and Spatial Dynamics

120 hp

International Economics with a focus on China

60 hp

International Marketing and Brand Management

60 hp

Master’s in Management (MiM)**

60 hp

Managing People, Knowledge and Change

60 hp

International Strategic Management

60 hp

För mer info: www.lu.se/master/ekonomi

*Utbildningen är öppen för alla typer av kandidatexamen
** Utbildningen är öppen för alla typer av kandidatexamen, dock ej inom ekonomi
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Samhällsvetenskap

Högskolepoäng

Språk och litteratur

Högskolepoäng

Development Studies

120 hp

Masterprogram i Film- och mediaproduktion

120 hp

European Affairs

120 hp

Masterprogram i Litteratur – kultur – medier

120 hp

Genusvetenskap

120 hp

Masterprogram inom Europastudier med humanistisk profil

120 hp

Global Studies

120 hp

Masterprogram i Film- och mediehistoria

120 hp

Human Ecology – Culture, Power and Sustainability

120 hp

Masterprogram i Språk och språkvetenskap

120 hp

Human Geography

120 hp

Masterprogram i Översättning

120 hp

International Development and Management*

120 hp

För mer info: www.lu.se/master/ht

Media and Communication Studies

120 hp

Service Management, Retail

120 hp

Service Management, Supply Chain Management

120 hp

Service Management, Tourism

120 hp

Masterprogram i Arkeologi – teori och praktik

120 hp

Social Studies of Gender

120 hp

Sociology of Law

120 hp

Masterprogram i Arkivvetenskap, biblioteks- och
informationsvetenskap respektive museologi (ABM)*

120 hp

Statsvetenskap

120 hp

Masterprogram i Historiska studier

120 hp

Strategic Communication

120 hp

Masterprogram i Kognitionsvetenskap

120 hp

Welfare Policies and Management

120 hp

Master’s programme in Applied Cultural Analysis

120 hp

Master’s programme in Visual Culture

120 hp

För mer info: www.lu.se/master/sam

Beteendevetenskap

Högskolepoäng

120 hp

Personal- och arbetslivsfrågor

120 hp

Psychology

120 hp

Socialantropologi

120 hp

Socialt arbete

120 hp

Sociologi

120 hp

För mer info: www.lu.se/master/sam

Högskolepoäng

Master’s Programme in European Business Law

120 hp

Master’s Programme in International Human Rights Law

120 hp

För mer info se: www.lu.se/master/juridik

Högskolepoäng

För mer info: www.lu.se/master/ht

Pedagogik

Juridik

Historia, filosofi och kultur

Religionsvetenskap och teologi

Högskolepoäng

Masterprogram i Religionsvetenskap och teologi

120 hp

Masterprogram inom Religious Roots of Europe

120 hp

www.lu.se/master/ht

Musik

Högskolepoäng

Musikerutbildning

120 hp

Musikpedagogik

120 hp

Kyrkomusikerutbildning

120 hp

För mer info: www.mhm.lu.se

Konst

Högskolepoäng

Konstnärligt masterprogram i Fri Konst

120 hp

Konstnärligt masterprogram i Fri Konst med inriktning mot
kritiska och pedagogiska studier

120hp

För mer info: www.khm.lu.se

Teater
Konstnärligt masterprogram i Teater
För mer info: www.thm.lu.se

* Utbildningen är öppen för alla typer av kandidatexamen

* Utbildningen är öppen för alla typer av kandidatexamen

Högskolepoäng

120 hp
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Naturvetenskap

Högskolepoäng

Naturvetenskap, forts

Högskolepoäng

Mer info på: www.lu.se/master/natur

Molekylärbiologi

Bioinformatik
Masterprogram i Bioinformatik

120 hp

Biologi
Masterprogram i Biologi, Allmän inriktning

120 hp

Masterprogram i Biologi, Akvatisk ekologi

120 hp

Masterprogram i Biologi, Naturvård och bevarandebiologi

120 hp

Masterprogram i Biologi, Växtbiologi

120 hp

Masterprogram i Biologi, Zooekologi

120 hp

Fysik och astrofysik

Masterprogram i Molekylärbiologi, Allmän inriktning

120 hp

Masterprogram i Molekylärbiologi, Medicinsk biologi

120 hp

Masterprogram i Molekylärbiologi, Mikrobiologi

120 hp

Masterprogram i Molekylärbiologi, Molekylär genetik och bioteknik

120 hp

Naturgeografi och ekosystemanalys
Masterprogram i Naturgeografi och ekosystemanalys

120 hp

Masterprogram i Geomatik

120 hp

Masterprogram i Atmosfärsvetenskap och biokemiska kretslopp

120 hp

Masterprogram i Geografisk informationsvetenskap*

120 hp

Masterprogram i Geografiska informationssystem och fjärranalys
för modellering och miljöövervakning*

120 hp

Masterprogram i Fysik, Allmän inriktning

120 hp

Masterprogram i Fysik, Biologisk fysik och beräkningsbiologi

120 hp

Masterprogram i Fysik, Fotonik

120 hp

Synkrotronljusbaserad vetenskap

Masterprogram i Fysik, Materialvetenskap

120 hp

Masterprogram i Synkrotronljusbaserad vetenskap

Masterprogram i Fysik, Nanovetenskap

120 hp

Masterprogram i Fysik, Partikelfysik

120 hp

Masterprogram i Fysik, Teoretisk Fysik

120 hp

Masterprogram i Astrofysik

120 hp

Geologi
Masterprogram i Geologi

120 hp

Kemi

Medicin och Vård

120 hp

Högskolepoäng

Audiologi, magisterprogram

60 hp

Biomedicin, masterprogram

120 hp

Folkhälsovetenskap, masterprogram*

120 hp

Medicinsk vetenskap, masterprogram

120 hp

Barnmorskeprogram

90 hp

Akutsjukvård, specialistsjuksköterskeprogram

60 hp

Masterprogram i Kemi

120 hp

Ambulanssjukvård, specialistsjuksköterskeprogram

60 hp

Masterprogram i Nanokemi

120 hp

Anestesisjukvård, specialistsjuksköterskeprogram

60 hp

Masterprogram i Proteinvetenskap

120 hp

Barnsjukvård, specialistsjuksköterskeprogram

60 hp

Distriktssköterska, specialistsjuksköterskeprogram

75 hp

Intensivvård, specialistsjuksköterskeprogram

60 hp

Matematik
Masterprogram i Matematik

120 hp

Onkologisk vård, specialistsjuksköterskeprogram

60 hp

Masterprogram i Matematisk statistik

120 hp

Operationssjukvård, specialistsjuksköterskeprogram

60 hp

Psykiatrisk vård, specialistsjuksköterskeprogram

60 hp

Vård av äldre, specialistsjuksköterskeprogram

60 hp

Miljö- och hälsoskydd
Masterprogram i Miljö- och hälsoskydd

120 hp

För mer info: www.lu.se/master/medicin

Miljövetenskap
Masterprogram i Miljövetenskap, Naturvetenskaplig inriktning

120 hp

Masterprogram i Miljövetenskap, Strategiskt miljöarbete

120 hp

Masterprogram i Tillämpad klimatstrategi*

120 hp

* Utbildningen är öppen för alla typer av kandidatexamen

* utbildningen är öppen för alla typer av kandidatexamen
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Tvärvetenskap
– utbildningarna är öppna för alla typer av kandidatexamen
Entrepreneurship and Innovation

Högskolepoäng

60 hp

Folkhälsovetenskap

120 hp

International Development and Management

120 hp

Masterprogram i Arkivvetenskap, biblioteks- och
informationsvetenskap respektive museologi (ABM)

120 hp

Masterprogram i Geografisk informationsvetenskap

120 hp

Masterprogram i Geografiska informationssystem och fjärranalys
för modellering och miljöövervakning

120 hp

Masterprogram i Tillämpad klimatstrategi

120 hp

Master’s in Management (MiM)
(ej valbar för kandidatexamen inom företagsekonomi)

60 hp

För mer info: www.lu.se/master/tvarvetenskap

Övriga masterutbildningar

Högskolepoäng

Asian Studies

120 hp

Environmental Management and Policy

120 hp

Environmental Studies and Sustainability Science

120 hp

Middle Eastern Studies

120 hp

För mer info: www.lu.se/master/ovrigt

K Rouna
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BRA ATT VETA

Bra att veta
Anmälan
Om du vill börja läsa vid universitetet måste du anmäla dig i
förväg. Du anmäler dig till utbildningarna vid Lunds universitet
på www.antagning.se Via e-post får du en bekräftelse på
att din anmälan är registrerad.
Observera att:
• Du anmäler dig till kurser och program i samma anmälan.
• Det är viktigt hur du rangordnar dina anmälningsalternativ,
eftersom du bara kan bli antagen till max 45 högskolepoäng.
Om du blir antagen till en utbildning, stryks du från lägre
prioriterade alternativ om maxpoäng överskrids.
• Du kan göra ändringar i din webbanmälan fram till sista
anmälningsdag. Efter sista anmälningsdag kan du bara
stryka utbildningar för att få en ny ordning.
• Du anmäler dig till kurs antingen som kurs inom program
eller som fristående kurs.
På www.antagning.se finns uppdaterad information
kring allt som rör antagningsprocessen. Om du har frågor
rörande anmälan och antagning i allmänhet kan du kontakta
Antagningsservice på 0771-550 720 eller via e-postformulär
på www.antagning.se
Om du vill ha en överblick av hela processen från att du
anmäler dig till terminstart se:
www.lu.se/anmalan-antagning-steg-for-steg

Anmälningsperiod
Sista anmälningsdag för att börja studera på hösten är den
15 april, och för att börja studera på våren den 15 oktober.
Anmälningsdatum för magister- och masterprogram (avancerad
nivå) med utbildningsstart på hösten är den 15 januari.
Observera att vissa utbildningar på avancerad nivå även har den
15 april som sista anmälningsdatum. Om sista anmälningsdag
infaller en helgdag så är det närmaste följande arbetsdag
som gäller istället.

Kompletteringar
Din anmälan är inte fullständig förrän du skickat in eventuella
kompletteringar som styrker din behörighet. Kontrollera

vilka av dina meriter som redan finns registrerade på
www.antagning.se genom att logga in på Mina sidor.
Om något saknas måste du ladda upp dina handlingar på
www.antagning.se alternativt skicka kopior på dessa till:
Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund.
Du har rätt att komplettera din anmälan med nya betyg
och intyg som utfärdats efter anmälningstidens slut. Aktuella
datum för kompletteringar finns på www.antagning.se

Registerhantering
Uppgifter som har lämnats i samband med ansökan om
antagning till en utbildning, liksom uppgifter om studier,
kommer att behandlas automatiserat i ett register (Ladok).
Läs mer på www.lu.se/uppgifter-i-anmalan
Har du skyddade personuppgifter och vill ha ett fullt
sekretesskydd ska du inte anmäla dig via internet. För mer
information se: www.antagning.se

Behörighet
Grundläggande behörighet för
utbildning på grundnivå
För att kunna antas till en högskoleutbildning måste du uppfylla
vissa behörighetskrav. Grundläggande behörighet krävs för all
högskoleutbildning och det kan du ha fått på många olika sätt,
bland annat genom gymnasieskola, komvux eller folkhögskola.
Vad grundläggande behörighet innebär kan du läsa mer
om på www.antagning.se samt www.lu.se/behorighet

Grundläggande behörighet för
utbildning på avancerad nivå
Om du vill läsa ett magister- eller masterprogram (avancerad
nivå) krävs att du har en grundexamen om minst 180
högskolepoäng. Om du vill läsa fristående kurser på avancerad
nivå måste du ha minst 90 högskolepoäng på grundnivå för
att vara behörig.

Särskild behörighet
För många utbildningar krävs att du, utöver den grundläggande
behörigheten, också uppfyller särskilda förkunskapskrav.
Kraven på särskild behörighet för utbildning som vänder
sig till nybörjare anges i så kallade områdesbehörigheter.
Mer information om områdesbehörigheter hittar du på
www.antagning.se

Särskild behörighet för fortsättningskurser anges oftast i
högskolepoäng.
Särskild behörighet på avancerad nivå innebär att du ska
ha avslutat vissa specifika högskolekurser, och ibland även
uppfylla andra villkor som är viktiga för utbildningen. Vilka
behörighetskrav som gäller för olika utbildningar hittar du
vid respektive utbildning.

Reell kompetens – behörighet på
annat sätt
Saknar du formell behörighet kan universitetet värdera andra
kunskaper, utöver dina skolkunskaper, som är av betydelse för
den utbildning som du sökt. Med reell kompetens menas din
samlade kompetens, oavsett hur den inhämtats och oavsett
om du har formella betyg eller inte. Mer information om detta
hittar du på: www.lu.se/behorighet

Meriter och urval
Det finns ofta fler behöriga sökande till en utbildning än det
finns lediga platser. Då görs ett urval, där man rangordnar
alla sökande. Om du inte blir antagen i urvalet får du ett
reservplatsnummer. Till vissa utbildningar kan många reserver
erbjudas plats vid återbud – till andra är det få eller inga
reserver som får en plats.
Vilka särskilda urvalskriterier som gäller beskriver vi under
respektive utbildning. Ofta grundar sig urvalet på flera parallella
urvalsgrupper: gymnasiebetyg eller omdöme från folkhögskola,
högskoleprovet samt akademiska poäng. Du kan delta i flera
urvalsgrupper samtidigt. Läs mer på www.lu.se/antagning
Där finns också information om högskoleprovet.

Examen
När du har avslutat din utbildning och uppfyller de examenskrav
som ställs kan du ansöka om en examen. Det finns tre
examensnivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
På grund- och avancerad nivå finns tre kategorier av examina:
generell examen, yrkesexamen och konstnärlig examen. En
generell examen kan du få både genom att läsa ett program
eller genom att skapa din egen utbildning av fristående kurser,
läs mer på sidan 34. En yrkesexamen uppnås genom att läsa
särskilda program som har en tydlig koppling till ett visst
yrkesområde, till exempel sjuksköterskeprogrammet eller
socionomprogrammet. En konstnärlig examen kan du få genom
att läsa en konstnärlig universitets- eller högskoleutbildning.

Kontakt
Allmänna studievägledare på LU:
www.lu.se/studievagledning
Antagningsavdelningen på LU:
www.lu.se/antagning
Antagningsservice
www.antagning.se

Examen på grundnivå
Grundnivån omfattar de första tre årens heltidsstudier och
följande examenstyper finns vid Lunds universitet:
– Högskoleexamen
(gäller endast livsmedelsteknik och kyrkomusik)
– Kandidatexamen
(omfattar 180 hp, varav 90 hp i ett huvudområde)
– Yrkesexamen

Examen på avancerad nivå
För att få en generell examen på avancerad nivå måste du redan
ha en examen från grundnivå om minst 180 hp. Yrkesexamen
som omfattar 240 högskolepoäng eller mer ger examen
tillhörande den avancerade nivån, även om utbildningen
startar på grundnivån. Följande examenstyper finns:
– Magisterexamen (omfattar 60 hp)
– Masterexamen (omfattar 120 hp)
– Yrkesexamen

Examen på forskarnivå
På forskarnivå finns följande examina:
– Licentiatexamen (omfattar 120 hp)
– Doktorsexamen (omfattar 240 hp)

Läs mer:
www.lu.se/examen
www.lu.se/studera/huvudområden
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Ansök senast...

Sökindex
Program (grundnivå):
Arbetsterapeut 89
Arkitektutbildning, LTH 60
Arabiska studier 94
Astronomi och astrofysik 44
Audionom 89
Beteendevetenskap 78
Biologi 44
Biomedicin 89
Bioteknik, LTH 56
Brandingenjör, LTH 62
Byggteknik med arkitektur, LTH 61
Byggteknik – Järnvägsteknik, LTH 61
Byggteknik – Väg- och trafikteknik, LTH 62
Civilingenjör 56-60
Datateknik, LTH 56, 62
Digitala kulturer 106
Ekonomie kandidatprogrammet 52
Elektroteknik, LTH 56
Elektroteknik med automationsteknik, LTH 62
Ekosystemteknik, LTH 56
Europastudier med humanistisk profil 94
Equality and Diversity Management 70
Freds- och konfliktvetenskap 70
Fri konst 127
Fysik 44
Fysioterapeut 89
Genusvetenskap 70
Geologi 45
Health management 71
Historia 106
Hotel & restaurant management 71
Högskoleingenjör 61-62
Industridesign, LTH 61
Industriell ekonomi, LTH 57
Informations- och kommunikationsteknik, LTH 57
International Business, 52
Japanska 94
Journalistik 70, 94
Juristprogrammet 84
Kantor 120
Kemi 45
Kemi/Molekylärbiologi 46
Kemiteknik, LTH 57
Kinainriktningen, LTH 58
Kriminologi 78
Kompletterande pedagogisk utbildning 117
Kyrkomusiker 120
Lantmäteri, LTH 58
Livsmedelsteknik 63
Logistics service management 72
Logopedprogrammet 90
Läkarprogrammet 90
Maskinteknik, LTH 58
Maskinteknik med teknisk design, LTH 58
Matematik 46
Medicin och teknik, LTH 59
Meteorologi och Biogeofysik 46
Miljö- och hälsoskydd 47

15 JAN
15 APR

för master- och magisterprogram med start HT-17

Miljövetenskap 47
Modevetenskap 106
Molekylärbiologi 47
Musikerutbildning 120
Mänskliga rättigheter 106
Naturgeografi och ekosystemanalys 49
Personal- och arbetslivsfrågor 79
Politices kandidatprogrammet 71
Praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE) 107
Psykologprogrammet 79
Religionsvetenskap och teologi 114
Retail management 72
Riskhantering, LTH 59
Röntgensjuksköterska 91
Samhällsplanering – urban och regional
utveckling 71
Sceniskt och dramatiskt författande 124
Service management 71
Sjukhusfysiker 49
Sjuksköterskeprogrammet 91
Skådespelarprogrammet 124
Socionomprogrammet 79
Språkkonsultprogrammet 96
Strategisk kommunikation 72
Strategisk kommunikation – Digitala medier 72
Systemvetenskap 52
Teknisk fysik, LTH 59
Teknisk matematik, LTH 59
Teknisk nanovetenskap, LTH 60
Tekniskt basår, LTH 63
Teoretisk fysik 49
Tourism management 72
Trafikflygare 66
Utvecklingsstudier 73
Väg- och vattenbyggnad, LTH 60
Ämneslärare 117, 120

Huvudområden / ämnen:
Antikens kultur och samhällsliv 107
Arabiska 96
Arkeologi 107
Arkivvetenskap 108
ATP-teori 66
Barnlitteratur 96
Bibelvetenskap 115
Biblioteks- och informationsvetenskap 108
Bokhistoria 108
Danska 97
Ekonomisk historia 53
Engelska 97
Etnologi 108
Europastudier 97
Filmvetenskap 97
Filosofi, praktisk 111
Filosofi, teoretisk 111
Franska 98
Freds- och konfliktvetenskap 73
Företagsekonomi 53
Förlags- och bokmarknadskunskap 109

Genusvetenskap 73
Geografi 74
Grekiska 98
Handelsrätt 53
Hebreiska 98
Historia 109
Historisk arkeologi 109
Historisk osteologi 109
Humanekologi 74
Idé- och lärdomshistoria 110
Informatik 53
Intermediala studier 110
Islamologi 114
Isländska 98
Italienska 99
Japanska 99
Jiddisch 99
Judaistik 115
Kinesiska 99
Konsthistoria och visuella studier 110
Kyrko- och missionsstudier 115
Latin 100
Lingvistik 100
Litteraturvetenskap 100
Litterärt skapande: Författarskolan 100
Mediehistoria 101
Medie- och kommunikationsvetenskap 74
Mellanösternkunskap 101
Museologi 110
Musikvetenskap 111
Mänskliga rättigheter 111
Nationalekonomi 53
Nygrekiska 101
Pedagogik 80
Psykologi 80
Religionsbeteendevetenskap 115
Religionshistoria 114
Religionsvetenskap och teologi 114
Retorik 101
Rumänska 102
Ryska 102
Rättssociologi 80
Samhällsgeografi 74
Socialantropologi 80
Socialt arbete 81
Sociologi 81
Spanska 102
Statistik 53
Statsvetenskap 75
Strategisk kommunikation 75
Svenska 102
Svenska som andra språk 103
Teaterns teori och praktik 103
Tros- och livsåskådningsvetenskap 115
Tyska 103
Utvecklingsstudier 75
Utvidgad juridisk introduktionskurs 84
Öst- och Centraleuropakunskap 103
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ÖPPET HUS
Besök Lunds universitet och få inspiration av studenter! 
Välkommen på Ö
 ppet hus lördag den 18 mars 2017 kl. 10-15.
Läs mer på www.lu.se/oppethus
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