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Ett universitet där 
livet är möjligt

Att studera är mer än att bara utbilda sig. Det är att skaffa nya vänner, bli världsvan, förälska 
sig, bygga en karriär, frysa i krogkön, lära sig ett nytt språk, försöka bli vuxen, glömma 
tvättiden, få perspektiv, skaffa en cykel och bli en del av en gemenskap. Linnéuniversitetet 
i Kalmar och Växjö är en plats för livet. Välj ett universitet där allt är möjligt.
Läs av QR-koden och se filmen!
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Välkommen till 
Linnéuniversitetet
På Linnéuniversitetet erbjuder vi dig en attraktiv utbildning, 
forskning i framkant och tillgång till hela världen i ditt 
klassrum. 33 000 studenter studerar vid Linnéuniversitetet och 
alla har sina egna mål med sina studier. Vi vill ge dig de bästa 
förutsättningarna för att du ska nå dina mål. Den akademiska 
kunskapen är basen för en bättre och rikare värld – du har en 
viktig roll för att göra den möjlig.

Kreativitet, nytänkande och innovation är nödvändiga för att 
bygga en hållbar framtid. Att kunna se möjligheter, använda 
sina kunskaper och utveckla nya idéer är ett steg på vägen till 
att göra skillnad. Vi vill att du utmanar dig själv. Det är inte 
alltid den enklaste vägen som är den bästa. Våga formulera 
dina egna mål och utveckla dem tillsammans med oss på 
Linnéuniversitetet! Du kan nå dit du vill och din kraft behövs 
för att möta samhällsutmaningarna.

Peter Aronsson
Rektor

Har pluggat: Fysikerlinjen, filosofi, historia.
Minns från min studietid: Att skriva en kandidatuppsats  
– fantastiskt att ta fram kunskap som inte fanns tidigare.
Tips till dig som ska välja utbildning: Följ ditt engagemang!
Det bästa med Småland: Så mycket att upptäcka av natur, 
kultur, mat och arbetsliv – Småland är stort.
Musik jag helst spelar: Just nu Christian Kjellvander.
Favoritmat: Grova smålandskringlor – passar alltid!

"På Linnéuniversitetet är Carl von Linné 
en inspirationskälla. Som student formade 
han sin bildningsväg själv. Senare blev han 
en inspirerande lärare med intresse för både 
natur och samhälle. Han utvecklade nya 
undervisningsmetoder som var banbrytande 
för sin tid."

Linnéuniversitetet Välkommen till Linnéuniversitetet
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Livet börjar 
i Småland

Linnéuniversitetet Livet börjar i Småland
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I Småland har vi lärt oss att man 
kan nå vart som helst om man bara 
är envis. Att man får använda de 
resurser som finns och att alltid tro 
att allt är möjligt. Ja, att ingenting är 
omöjligt om man bara vågar och vill. 
Linnéuniversitetet finns i två städer  
– Kalmar och Växjö. 

Både Kalmar och Växjö erbjuder  
ett aktivt studentliv. Börjar du din  
resa i Småland ligger hela världen 
för dina fötter. Du kommer att få 
vänner för livet. Du kommer att få 
nya perspektiv och kunskaper som 
du kommer att ha nytta av hela livet. 
Småland och Linnéuniversitetet är  
en bra början.

Instagram linneuniversitetet Facebook Linnéuniversitetet Twitter linneuni Youtube linneuni

Linnéuniversitetet Livet börjar i Småland
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Kalmar I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. 
Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. 
Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en 
bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill 
bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden 
charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande 
studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Linnéuniversitetet Kalmar
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VäxjöUngefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets 
campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder 
och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, 
ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon.  
I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker 
om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här 
börjar drömmen om framtiden!

Linnéuniversitetet Växjö

7



Service och stöd under din studietid
På Linnéuniversitetet vill vi att studietiden ska bli den bästa tiden i ditt 
liv! Förutom att våra utbildningar ska hålla hög kvalitet är det viktigt 
att kunna var en del av ett händelserikt och roligt studentliv. Det är 
också viktigt att veta att det finns hjälp om du kör fast med dina studier 
eller inte riktigt vet vad som är ditt nästa steg. Här är några bra saker 
att ha koll på från start till mål under din studietid.

Bostad
Kanske är boende det första man vill kunna 
bocka av på listan som ny student? I Växjö kan 
studenter bo på campus med direkt närhet till 
universitetsområdet, men många studenter bor 
i andra delar av Växjö och tar sig snabbt till 
universitetet med cykel eller buss. I Kalmar ligger 
universitetet mitt i centrum och vart du än bor så 
har du nära. Oavsett om du ska studera i Kalmar 
eller Växjö så är det bra att ställa sig i bostadskö 
så fort du skickat in din ansökan, då har du bäst 
förutsättningar att få boende. För dig som ska 
studera i Kalmar finns bostadsgaranti. 

Linnéstudenterna
Studentkåren, Linnéstudenterna, ser till att du 
som student kan vara med och påverka och att 
din utbildning håller hög kvalitet. Studenternas 
röst ska alltid finnas med när det tas viktiga 
beslut. Linnéstudenterna jobbar också med att 
ge alla studenter i Kalmar och Växjö en rolig och 
händelserik studietid. Aktiviteter anordnas ofta 
av utbildningsföreningarna, som är föreningar 
kopplade till den utbildning du läser. 

Studenthälsan
Det finns professionellt stöd att få om du känner 
dig stressad, orolig eller tyngd av något under din 
studietid. Studenthälsan erbjuder kostnadsfria 
samtal och jobbar förebyggande med alkohol och 
psykisk hälsa. De har även kurser i bland annat 
yoga, mindfulness och hur man lär sig att våga tala 
inför större grupper. Om du har funderingar kring 
motion, kost, sömn eller sexuell hälsa kan du snabbt 
få hjälp av Studenthälsan. 

Linnéuniversitetet Service och stöd under din studietid
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Studera på lika villkor
Som student med funktionsnedsättning finns det 
möjlighet att använda pedagogiskt stöd under studietiden. 
Exempel på detta är anteckningshjälp, teckenspråkstolk 
eller förlängd tid vid examinationer. Våra lokaler ska vara 
tillgängliga och flera av dem har hörslingor. Kontakta oss 
i god tid så att vi kan planera ditt stöd så bra som möjligt. 

Studievägledning
Om du har allmänna frågor om studier och karriärval 
inför ditt studieval, kontakta gärna våra centrala 
studievägledare. På varje fakultet finns också 
specialiserade studievägledare som kan svara på 
detaljerade frågor om ditt program eller dina kurser.

Studieverkstad
I Studieverkstaden kan du som är student på grund- 
och avancerad nivå få handledning i frågor som rör 
akademiskt skrivande, muntlig presentationsteknik 
och studieteknik, både på svenska och engelska.

Engagera dig som student
Det finns många olika sätt att engagera sig på vid sidan 
om studierna. Du kan jobba som studentambassadör 
och representera Linnéuniversitetet i olika sammanhang, 
bli mentor åt en internationell student, engagera dig i 
kåren eller i en studentförening. Ditt engagemang kan 
ge dig värdefulla erfarenheter och kontakter men också 
stärka ditt CV.

Juniorledarskapsakademin
Kanske tänker du dig en framtid som ledare, 
eller bara är nyfiken på att veta mer? Genom 

Juniorledarskapsakademin får du möta inspirerande 
ledare, möjlighet att vässa dina egna ledarförmågor 
och bidra till innovation – du får värdefulla kontakter 
och praktiska kunskaper som kan komma till nytta vad 
du än väljer att göra efter dina studier.

MyCareer
Vill du ha koll på arbetsmarknaden när du studerar? 
Genom MyCareer kan du ta första klivet ut i 
arbetslivet och komma i kontakt med arbetsgivare 
inom vald bransch. Du kan söka jobb, nationella och 
internationella praktikplatser, sommarjobb och exjobb 
via karriärportalen.

Karriärvägledning
När det är dags att starta upp jobbsökarprocessen 
kan du ta hjälp av en karriärvägledare. Tillsammans 
kan ni inventera dina personliga kompetenser 
och erfarenheter för att utforma en slagkraftig 
jobbansökan. Karriärvägledningen hjälper också till 
med CV-granskning, håller föreläsningar om hur det  
är att gå på arbetsintervju och mycket mer. 

Alumnverksamhet
När du tar examen och lämnar universitetet blir 
du alumn. Linnéuniversitetets alumnnätverk är 
för dig som vill ha nyheter om vad som händer 
på Linnéuniversitetet, inbjudningar till olika 
alumnaktiviteter och tips om hur du kan engagerade 
dig tillsammans med oss efter dina avslutade studier. 
Vi vill gärna fortsätta hålla kontakten med dig!

Linnéuniversitetet Service och stöd under din studietid
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Internationella 
möjligheter
Vid Linnéuniversitetet ser vi 
internationalisering som en naturlig del av 
vår verksamhet. På de flesta utbildningar 
finns möjlighet till utbytesstudier. Du kan 
också välja att bli mentor åt en internationell 
student eller söka till vår Summer Academy 
– unik i sitt slag i Sverige.

Du som student får tillfälle till interkulturella 
perspektiv på dina studier. Både genom samarbete med 
internationella studenter, gästlärare från andra länder 
och kurslitteratur med internationella synsätt. Det ger 
dig möjlighet att öppna upp din kunskapshorisont för 
fler och nya utmaningar och ett bredare perspektiv på 
såväl dig själv som din omgivning.

Läs vid vår Summer Academy

Linnéuniversitetets Summer Academy 
är ett internationellt, interkulturellt och 
tvärvetenskapligt sommaruniversitet som är 
unikt i sitt slag i Sverige. Samtliga kurser ges på 
engelska och präglas av ett innovativt tänkande. 
En dag i veckan deltar du i tvärvetenskapliga 
föreläsningar och workshoppar. Träffarna är 
även bra tillfällen för att nätverka med det  
lokala näringslivet och träffa studenter från  
hela världen. 

”Jag gillade verkligen Linnaeus University 
Summer Academy. Det är ett kul sätt att skaffa 
sig nya vänner från hela världen samtidigt som 
man skaffar sig ny kunskap.”

Dennis, tidigare student på Summer Academy.

Linnéuniversitetet Internationella möjligheter
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Bli buddy åt en internationell student

Internationella studenter som ska läsa vid 
Linnéuniversitetet kan välja att bli matchad med en 
lokal student som då blir mentor åt den internationella 
studenten. Som mentor får du möjlighet att lära 
känna en annan kultur, hjälpa en student tillrätta, 
öva språk men framförallt lära dig något nytt. 

Världen – studera utomlands 

Våra studenter väljer ofta att läsa en 
eller flera terminer utomlands på något 
av våra 700 partneruniversitet runt om 
i världen. Vi tar också emot studenter 
och forskare från hela världen.  

Genom möten med andra människor 
och andra kulturer får våra studenter 
ett bredare perspektiv och möjligheten 
att utvecklas såväl akademiskt som 
personligt och yrkesmässigt. 

Här finns våra partneruniversitet  
Albanien, Algeriet, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Colombia, Cypern, Danmark, Ecuador, 
Estland, Filippinerna, Finland, Frankrike, Färöarna, Georgien, Grekland, Grönland, Hongkong, Indien, Indonesien, Irland, Island, Italien, 
Japan, Kanada, Kenya, Kina, Kirgistan, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Macao, Makedonien, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya 
Zeeland, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sydafrika, 
Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tjeckien, Tunisien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Usa, Österrike

Linnéuniversitetet Internationella möjligheter
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Studera på universitetet

All utbildning på universitetet är uppbyggd av kurser. 
Kursernas längd mäts i högskolepoäng (hp). Vid 
heltidsstudier är 30 hp en termin och 60 hp ett läsår. 
Program och kurser ges både på hel- och deltid, både 
på plats på universitetet och på distans (utan fysiska 
sammankomster eller med ett fåtal träffar). Du kan bli 
antagen till högst 45 hp per termin. En heltidsutbildning 
räknas som 30 hp och en halvfartsutbildning som 15 hp 
per termin. 

Behörighet
För utbildning på grundnivå delas behörigheterna in 
i grundläggande behörighet och särskild behörighet. 
Den grundläggande behörigheten krävs för all 
universitetsutbildning och består av en avslutad  
utbildning på gymnasienivå eller motsvarande. De 
särskilda behörighetskraven kan vara kunskaper från 
kurser i gymnasieskolan och en eller flera högskolekurser, 
eller andra krav för utbildningen. På samma sätt 
har utbildning på avancerad nivå en grundläggande 
behörighet som består av en avslutad examen på 
högskolenivå, och särskild behörighet på motsvarande  
sätt som ovan.

Högskoleprovet 
Att göra högskoleprovet är ett bra sätt att öka din 
konkurrenskraft. Det är däremot inte obligatoriskt och 
ger dig ingen extra behörighet. Provet arrangeras två 
gånger om året av samtliga universitet och högskolor. 
Kom ihåg att anmäla dig i god tid via Studera.nu.

Besök Lnu.se 
På vår webbplats kan du läsa mer om varje program  
och även hitta våra fristående kurser, information om 
boende, livet som student och vilka möjligheter du har  
till internationella utbyten under din studietid.

Examina
När du har fullgjort dina studier har du rätt att ansöka om 
examen och få ett examensbevis. På Linnéuniversitetet finns 
examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

• Program på grundnivå leder till olika typer av examina. 
Till exempel en högskoleexamen (120 hp, två års heltids-
studier) eller en kandidatexamen (180 hp, tre års heltids-
studier). Med en examen på grundnivå har du möjlighet 
att söka vidare till utbildningar på avancerad nivå.

• Program på avancerad nivå leder till magisterexamen 
(60 hp, ett års heltidsstudier), masterexamen (120 hp, 
två års heltidsstudier).

• En yrkesexamen eller en konstnärlig examen kan ligga 
på antingen grundnivå eller avancerad nivå och varierar 
mellan 60 hp och uppåt.

• På forskarnivå kan du få en licentiatexamen (120 hp på 
forskarnivå, två års heltidsstudier) eller en doktorsexamen 
(240 hp på forskarnivå, fyra års heltidsstudier).

På Antagning.se kan du

• Anmäla dig till program och kurser
• Följa hela din anmälningsprocess
• Svara på antagningsbesked
• Hitta viktiga datum 

På Studera.nu kan du

• Jämföra olika utbildningar
• Hitta behörighet och antagningsstatistik
• Läsa om och anmäla dig till högskoleprovet

Linnéuniversitetet Studera på universitetet
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Program på grundnivå 
hösten 2020
Ett utbildningsprogram är en sammanhållen utbildning som leder till en 
examen. Vissa program innehåller valbara kurser och då kan du välja att 
profilera dig efter intresse. 

Utbildningsprogram ges ofta på heltid under dagtid, men det finns också 
program som till exempel ges på halvfart eller distans. Har du antagits till 
ett program är du oftast garanterad studieplats genom hela programmet 
förutsatt att du klarar de kurser som krävs för att fortsätta till nästa nivå. 

Obs! Vissa utbildningar kan ha sista anmälningsdag den 15 januari,  
eller 15 april.

Vill du läsa mer om varje enskilt program och utbildningarnas innehåll, 
eller se vilka fristående kurser vi erbjuder, besök Lnu.se!

Program på grundnivå Hösten 2020
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Grundnivå Förberedande utbildningar

Förberedande utbildningar
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Grundnivå Förberedande utbildningar

Naturvetenskapligt basår 60 fup

Är du intresserad av en karriär inom naturvetenskap, 
matematik, IT eller teknik, men saknar behörighet? 
Det naturvetenskapliga basåret öppnar dörren till flera 
spännande utbildningar inom dessa områden och är 
dessutom ett smart sätt att komma in i studentlivet. Här 
får du möjlighet att bredda din behörighet för fortsatta 
studier, eller fräscha upp dina gamla kunskaper.

Genom utbildningen erbjuds du garantiplatser på ett 
antal datavetenskapliga, naturvetenskapliga och tekniska 
program på grundnivå vid Linnéuniversitetet påföljande 
hösttermin. Basåret fungerar därmed som ett perfekt 
introduktionsår till dina kommande universitetsstudier 
och är en bra start för att nå dina framtida karriärmål.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Tekniskt/naturvetenskapligt basår 60 fup

Är du intresserad av en karriär inom teknik, IT, 
matematik eller naturvetenskap, men saknar behörighet? 
Det tekniskt/naturvetenskapliga basåret öppnar dörren till 
flera spännande utbildningar inom dessa områden och är 
dessutom ett smart sätt att komma in i studentlivet.

Basåret har två inriktningar: teknik eller naturvetenskap. 
Förutom att lägga en bra akademisk grund, erbjuds 
du garantiplatser på ett antal datavetenskapliga, 
naturvetenskapliga och tekniska program på grundnivå 
vid Linnéuniversitetet påföljande hösttermin. Basåret 
fungerar därmed som ett perfekt introduktionsår till dina 
kommande universitetsstudier och är en bra start för att nå 
dina framtida karriärmål.

Ort: Växjö, studietakt 100 %
Inriktning: Naturvetenskap
Inriktning: Teknik
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Grundnivå Data/IT

Data/IT
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Grundnivå Data/IT

Informationslogistik 180 hp

I den digitaliserade värld vi lever i blir det bara 
viktigare och viktigare med rätt IT-system och 
förmågan att processa stora mängder information. Som 
informationslogistiker är du specialist på att utveckla 
och effektivisera informationsflöden i företag och 
organisationer. Vill du bli en bro mellan avancerad teknik 
och användarna? Då är informationslogistiker rätt karriär.

Du kommer att jobba med produktionsstyrning, 
logistik och projektledning, eller satsa på en karriär 
som verksamhetsutvecklare, affärsstrateg eller 
omvärldsanalytiker. Under femte terminen får du utveckla 
dina kunskaper i skarpt läge ute på ett företag – en bra 
chans att bygga ditt framtida nätverk.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Interaktionsdesigner 180 hp

Som interaktionsdesigner arbetar du inom ett aktuellt och 
snabbt växande område där teknik och användarvänlighet 
alltid är i fokus. Du skapar förutsättningarna för att vi 
människor ska kunna leva och arbeta med tekniken  
i vår vardag.

Under utbildningen lär du dig allt om hur design inte 
bara är visuellt attraktiv, utan också förenklar och 
förstärker användarens upplevelse. Efter utbildningen 
kanske du kommer göra flygets programvaror ännu 
mer användarvänliga, eller utvecklar framtidens sätt att 
konsumera musik? Utbildningen ger dig verktygen för att 
skapa design som tilltalar både ögat och hjärnan.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %
Ort: Kalmar, studietakt 100 %, distans

Interaktiva medier och webbteknologier 180 hp

Vår digitala framtid kräver intressanta produkter och 
tjänster som tar tillvara på den nya teknikens möjligheter. 
Det i sin tur kräver personer med kompetens inom 
digitala medier – i allt från mobilutveckling, 3D-grafik, 
videoproduktion och databasdesign.

Första året på programmet får du teoretiska och praktiska 
grunder i medieteknik, andra året väljer du inriktning 
(interaktiva medier eller webbteknologier) och det tredje 
året får du bland annat använda dina kunskaper hos ett 
företag. Är du intresserad av att skapa tjänsterna som 
tillgängliggör den avancerade teknologin för användare 
runt om i världen är det här utbildningen för dig.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Nätverkssäkerhet 180 hp

Phishing, root kits och andra avancerade IT-intrång – det 
är vardagen på internet idag. För att skydda vår viktigaste 
infrastruktur krävs bred kunskap inom IT-säkerhet på alla 
samhälleliga nivåer. Är du redo att ta dig an uppgiften att 
skapa ett säkrare internet?

En utbildning i nätverkssäkerhet kan ta dig till både små 
och stora företag eller myndigheter. Du kan exempelvis 
jobba som programmerare, nätverksadministratör och 
säkerhetskonsult. Det finns även stora möjligheter till en 
internationell karriär – cyberintrång är ett både lokalt och 
globalt problem. Har du drivkraften att inte bara skydda 
din uppdragsgivare, utan också allmänheten, är detta 
utbildningen för dig.

Ort: Växjö, studietakt 100 %
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Programvaruteknik 180 hp

IT finns överallt i vårt samhälle – i hemmen, inom 
sjukvården och i industrin. Drömmer du om en 
karriär som kan ta dig ända till Silicon Valley? Då är 
programvaruteknik utbildningen för dig.

Programmet inriktar sig framför allt på programvaran i 
IT-system, som finns i allt från mobiltelefoner och spel 
till bilar och industrirobotar. Du får dig gedigen kunskap 
i programmering och i konsten att designa och utveckla 
IT-system. Efter utbildningen kommer ditt första jobb 
antagligen vara som programmerare inom en större 
organisation. Du kan sedan gå vidare och arbeta som 
projektledare, konsult eller utbildare.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Påbyggnadsutbildning inom datavetenskap, 
kandidatexamen 60 hp

Mjukvara är inte något som bara finns i våra datorer och 
telefoner – det finns överallt. Efterfrågan på kompetens 
inom datavetenskap är stor på arbetsmarknaden. Har du 
en utbildning inom datavetenskap i ryggsäcken och vill ta 
nästa kliv i utvecklingen?

Detta är programmet för dig som vill lära dig ännu mer 
och komplettera dina tidigare studier inom datavetenskap 
till en treårig kandidatexamen. Efter ett års studier hos 
oss på campus, eller på distans, är du redo för en karriär 
inom mjukvarubranschen – i Sverige eller utomlands. Vare 
sig du vill utveckla mjukvara till mobiler, datorspel, bilar, 
robotar eller något helt annat, är detta utbildningen som 
tar dig dit.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %
Ort: Kalmar, studietakt 100 %, distans

Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och 
verksamhetsutveckling 180 hp

IT handlar inte längre bara om nätverk och intranät – 
idag är smart, lättanvänd och användaranpassad IT en 
grundläggande förutsättning för ett fungerande samhälle. 
På systemvetarprogrammet får du fördjupad kunskap 
kring hur IT, människor och affärsverksamhet samspelar 
– och hur du använder insikterna för att skapa värde på 
arbetsmarknaden som gör dig attraktiv som medarbetare 
eller som konsult.

Utbildningen fokuserar på arbetsmetoder, teorier och 
begrepp – saker som du under utbildningens gång får testa 
i skarpt läge under praktik. Vill du arbeta som IT-arkitekt, 
verksamhetsutvecklare, systemutvecklare eller IT-konsult? 
Då är systemvetarprogrammet rätt för dig.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Webbprogrammerare 120 hp

Vill du få kunskap om dagens och morgondagens teknik 
som används vid utveckling av webbplatser? Skulle du vilja 
programmera på en webbyrå? Som webbprogrammerare 
kommer du att vidareutveckla ditt intresse för webben och 
programmering i en utvecklande miljö med spännande 
möjligheter.

Under utbildningen läser du kurser där programmering 
är i fokus. Du kommer att skapa webbapplikationer för 
olika plattformar med arbetssätt och metoder som är 
aktuella i branschen. Kodkvalitet, säkerhet, testning och 
entreprenörskap genomsyrar utbildningen som bedrivs 
i samarbete med näringslivet. Efter avslutad utbildning 
kommer du kunna utveckla egna webbtjänster hela vägen 
från idé till färdig produkt.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %, distans

Grundnivå Data/IT
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Webbprogrammerare 180 hp

Vill du få kunskap om dagens och morgondagens teknik 
som används vid utveckling av webbplatser? Skulle du vilja 
programmera på en webbyrå? Som webbprogrammerare 
kommer du att vidareutveckla ditt intresse för webben och 
programmering i en utvecklande miljö med spännande 
möjligheter.

Under utbildningen läser du kurser där programmering 
är i fokus. Du kommer att skapa webbapplikationer för 
olika plattformar med arbetssätt och metoder som är 
aktuella i branschen. Kodkvalitet, säkerhet, testning och 
entreprenörskap genomsyrar utbildningen som bedrivs 
i samarbete med näringslivet. Efter avslutad utbildning 
kommer du kunna utveckla egna webbtjänster hela vägen 
från idé till färdig produkt.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %
Ort: Kalmar, studietakt 100 %, distans

Grundnivå Data/IT
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Grundnivå Design, konst och musik

Design + Change 180 hp

Vill du använda dig av design för att göra skillnad i 
världen? Då är det här utbildningen för dig. Design + 
Change kombinerar konstnärlig gestaltning och kunskap 
om hållbarhet – en av vår tids allra viktigaste frågor – och 
ger dig den spetskompetens som behövs för att utveckla 
samhällen som är bra för både människa och miljö. Om 
du vill förändra genom att designa fysiska ting, processer, 
upplevelser eller system bestämmer du själv.

Programmet är på engelska och har en internationell 
antagning vilket innebär att du ingår i en grupp som präglas 
av mångfald och blir rustad för en designkarriär som kan ta 
dig till Luleå, Singapore, Ottawa – ja, var som helst.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Musikproduktionsprogrammet 180 hp

Är du nästa Max Martin, Shellback eller Laleh? Svensk 
musikindustri är vida känd som en av världens bästa och är 
också en av våra stoltaste exporter till övriga världen. Vare 
sig du drömmer om att bli musikproducent i Los Angeles 
eller på hemmaplan, jobba med musik för scen, spel, och 
rörlig bild i alla former eller satsa på din egen musik, så är 
detta rätt utbildning för dig. 

På campus i Växjö finns fullutrustade musikstudior där 
du jobbar och bygger din framtid. Förutom inspirerande 
studier inom musikproduktion, ensemblespel och 
musikteori, jobbar vi också med ekonomi och juridik i ett 
musikbranschperspektiv.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Songwritingprogrammet 180 hp

Songwriting inom populärmusik utgör idag en stor 
internationell arbetsmarknad, där Sverige bidrar med 
många av världens mest framgångsrika kompositörer. Den 
här utbildningen förbereder dig för en karriär inom en 
professionell musikverksamhet och musikskapande – som 
låtskrivare, musikproducent, arrangör eller varför inte 
musikutgivare.

Det läggs stort fokus på din konstnärliga förmåga och 
du får verktygen för att arbeta med hela processen – från 
musikalisk idé till färdig produktion. Undervisningen 
sker i nära samarbete med branschen där du får möjlighet 
att ta del av skarpa uppdrag från musikbolag och artister, 
tillfällen till internationellt utbyte och att testa på yrken 
genom praktik. Är du redo för din nästa utmaning inom 
musikbranschen?

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Visual Communication + Change 180 hp

Det har aldrig varit så svårt att tränga igenom i bruset 
med sitt budskap som nu. Det ställer höga krav på 
framtidens visuella kommunikatörer. På utbildningen 
Visual Communication + Change kombineras konstnärlig 
gestaltning, bildkonst och design med kunskaper om 
hållbarhet. Det ger dig en unik bredd och möjlighet 
att beröra människor på djupet och bidra till positiv 
förändring.

Undervisningen har en internationell utgångspunkt 
och bedrivs helt på engelska – du får därmed stora 
möjligheter till en internationell karriär. Efter examen 
kan du arbeta på allt från traditionella designföretag och 
människorättsorganisationer till politiska partier eller 
spännande projekt i offentliga organisationer.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %
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Grundnivå Ekonomi, ledarskap och marknadsföring

Civilekonomprogrammet 240 hp

Ser du dig själv driva, utveckla och leda organisationer och 
företag i framtiden? Gillar du statistik och siffror, och vill 
ha många valmöjligheter när du kommer ut i arbetslivet? 
Då är Civilekonomprogrammet rätt utbildning för dig.

Civilekonomer behövs i nästan alla branscher och efter 
examen kan du arbeta på bank, hjälpa ett företag eller 
myndighet med redovisningen, leda en organisation eller 
jobba med affärsutveckling. Programmet är fyraårigt och 
du kan göra praktik under studietiden. Möjligheterna till 
utlandsstudier är mycket goda och som civilekonom är du 
väl rustad för att arbeta i en föränderlig, spännande och 
globaliserad värld.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Customer Experience Management 180 hp

I dagens samhälle är upplevelser och en tydlig identitet 
viktiga byggstenar för företag och organisationer. För 
att bygga ett starkt varumärke krävs att man på ett 
systematiskt sätt designar dessa upplevelser så att de 
tillsammans förmedlar en trovärdig identitet.

Är du intresserad av att i din framtida karriär kombinera 
företagsekonomi och design med digitalt fokus? Då är 
Customer Experience Management rätt väg framåt. 
Programmet – som mestadels ges på engelska – utgår 
från en kunds helhetsupplevelse. Efter utbildningen finns 
stora möjligheter för dig att arbeta både internationellt 
och i Sverige. Varför inte som projektledare, kreatör, 
konceptutvecklare, kommunikatör eller marknadsförare?

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/
ekonomi styrning 180hp

Vill du utbilda dig till ett yrke som ger dig möjligheter att 
arbeta i vilken bransch du vill? Ekonomer behövs överallt 
i samhället och i alla branscher – karriärmöjligheterna är 
därmed oändliga. 

Med inriktningen redovisning och ekonomistyrning får 
du förståelse för redovisning och ekonomiska rapporter 
samt hur man leder verksamheter mot ekonomiska 
mål. Spännande gästföreläsare och praktiskt inriktade 
projekt tillsammans med näringslivet är stående inslag 
i utbildningen. Du har även möjlighet att sätta en 
internationell prägel på din utbildning genom en valbar 
utlandstermin. Steget till en ekonomiavdelning på valfritt 
företag, revisionsbyrå, bank eller försäkringsbolag är efter 
denna utbildning väldigt kort.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Enterprising & Business Development 180 hp

Drömmer du om entreprenörsanda och att utveckla affärer 
genom skarpa affärsprojekt? Enterprising & Business 
Development är en unik utbildning där partnerföretag 
utgör en viktig del. Det ger dig arbetslivserfarenhet 
som särskiljer dig från andra ekonomistudenter – redan 
de första veckorna börjar du formulera affärsprojekt 
tillsammans med ditt partnerföretag.

Du lär dig kombinera teoretiska kunskaper med praktiska 
erfarenheter, vilket utvecklar din kreativa förmåga och 
handlingskraft. Att undervisningen till viss del sker på 
engelska förbereder dig dessutom inför en internationell 
karriär. Bland tidigare studenter från utbildningen hittar 
du egenföretagare, konsulter, ekonomichefer, vd:ar, 
affärsutvecklare och reklammakare.

Ort: Växjö, studietakt 100 %
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Human Resource Management – personalledning 
och organisationsutveckling 180 hp

Vill du utvecklas till en god ledare? HRM-utbildningen 
(Human Resource Management) är för dig som vill 
motivera, engagera och förändra beteenden, samt arbeta 
strategiskt med att förbättra organisationer med hjälp av till 
exempel bättre rekrytering, logistik och processer.

Den här utbildningen särskiljer sig mycket från andra 
HR–utbildningar genom att vara en ekonomiutbildning 
med inriktning mot ledning och utveckling av människor 
i företag och organisationer. Det är faktiskt den enda 
utbildningen i Sverige med den kombinationen – något 
näringslivet är i behov av. Med den valbara terminen 
utomlands får du också en internationell touch som kan 
leda till en karriär utomlands.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Internationella affärer 180 hp

Är du intresserad av affärsutveckling och vill ha hela 
världen som din arbetsplats? Internationella affärer är 
utbildningen för dig som vill studera ekonomi och lära dig 
att skapa, underhålla och utveckla affärsförbindelser i en 
global kontext. Med utbildningen i ryggen har du många 
möjligheter i arbetslivet – som inköpare, Key Account 
Manager eller varför inte som exportsäljare?

Programmet ger dig en kandidatexamen i företagsekonomi 
med inriktning internationella affärer. Under 
utbildningen, som ges på engelska, lär du dig att skapa 
långsiktiga affärsrelationer och du får utforska världens 
hetaste tillväxtmarknader – både i teori och praktik.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Internationella Turismprogrammet 180 hp

Häftiga och spännande upplevelser som skapar 
oförglömliga minnen. Så skulle man kunna sammanfatta 
en av världens största näringar – turism. Oavsett hur vi reser 
i framtiden kommer vi fortsätta att söka efter spännande 
upplevelser och nya intryck, både i Sverige och utomlands.

Utbildningen ges på engelska och förbereder dig för 
en karriär inom internationell turism. Du lär dig vad 
turismen har för miljömässiga, sociala, kulturella och 
ekonomiska effekter och får dessutom bred insikt i 
turismnäringen. Programmet är en av Sveriges mest 
eftertraktade turismutbildningar och efter examen kan du 
jobba på både små och stora reseföretag, hotell, eventbolag, 
eller varför inte på ett kryssningsfartyg?

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Ledarskap och organisation 180 hp

Det är många som har förstått vikten av en bra 
ledare i samhället och på företag – det här är ett av 
universitetets mest eftersökta program. Fokus ligger på 
organisationsteori, kommunikation, ledarskapsteori, 
projektledning, omvärldsanalys, arbetsmiljö och sociologi 
– allt som framtidens ledare behöver ha i ryggsäcken inför 
kommande utmaningar.

Du får kunskap om många olika tekniker, metoder och 
processer som ger dig förutsättningarna att bli en duktig 
och modern ledare. Du kan söka utbildningen oavsett 
om du är nyutbildad eller mitt i arbetslivet – den ges på 
halvfart och mestadels på distans.

Ort: Växjö, studietakt 50 %, distans

Grundnivå Ekonomi, ledarskap och marknadsföring
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Marknadsföringsprogrammet 180 hp

Drömmer du om att arbeta med marknadsföring? Vårt 
populära marknadsföringsprogram ges på engelska och 
har internationell antagning så du kommer att studera 
med studenter från hela världen. Programmet förbereder 
dig för en spännande karriär och passar dig som är 
kreativ, intresserad av ekonomi och kanske sugen på en 
internationell karriär.

Rollen som marknadsförare är bred och kan handla 
om allt från att jobba som kommunikatör på en 
informationsavdelning till att vara projektledare på en 
PR-byrå. Du rustas för att möta marknaden, lär dig att 
förstå olika kunders behov och får en känsla för hur en 
framgångsrik kampanj skapas.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Music and event management 180 hp

Oavsett om det är Summerburst eller en spelning på 
ungdomsgården så minns nog de flesta en konsert som har 
betytt något extra. Är du intresserad av musikbranschen 
och vill vara med och skapa minnesvärda upplevelser? 
Då är den unika universitetsutbildningen Music & Event 
Management något för dig – ett program som förbereder 
dig för morgondagens upplevelseindustri.

Under utbildningen får du möjlighet att arrangera 
festivaler och andra evenemang. Du får även koll på 
branschen som helhet och kunskap i musikjuridik och 
företagsekonomi. Oavsett om du vill vara anställd eller 
starta eget är arrangör, artistbokare, projektledare och 
bokningsagent några tänkbara framtida yrkesroller för dig.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Nationalekonomprogrammet 180 hp

Har du en naturlig fallenhet för matematik, en god 
analytisk förmåga och ett intresse för samhällsfrågor? 
Då kanske yrket nationalekonom är något för dig. 
Nationalekonom är ett framtidsyrke i en globaliserad 
värld där samhällsaktörer i allt högre utsträckning måste 
förhålla sig till den ekonomiska omgivningen.

Inom nationalekonomi studeras samspelet mellan 
individer, företag och marknader samt andra aktörer som 
staten och riksbanken. Vill du jobba med analyser av 
internationell och svensk ekonomi, enskilda marknader 
och utvärdera ekonomiska reformer och åtgärdsprogram är 
detta programmet för dig.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Retail management 180 hp

I en global ekonomi ställs det höga krav på företags 
förmåga att marknadsföra sig internationellt. Det ställs 
även krav på mångkulturella samarbeten och förmåga 
att bygga logistiska lösningar som vinner fördelar mot 
konkurrenter. Mitt i denna spännande verklighet finns 
tidigare studenter från programmet Retail Management.

Utbildningen erbjuder fördjupade kunskaper inom 
ledarskap och kommunikation, tillsammans med 
konsumentbeteende, juridik, ekonomi och redovisning. 
Ser du en framtida karriär inom detaljhandeln och 
tjänstesektorn framför dig? Då är detta rätt utbildning för 
dig och eftersom undervisningen till största del sker på 
engelska förbereds du också på en internationell karriär.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Grundnivå Ekonomi, ledarskap och marknadsföring
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Grundnivå Journalistik, information och kommunikation

Biblioteks- och informationsvetenskap 180 hp

Vill du arbeta med informationsförmedling med 
människors behov av kunskap och kulturupplevelser 
i centrum? Som bibliotekarie arbetar du med allt från 
kunskap, information och kultur till digitalisering och 
läsfrämjande.

Ett digitaliserat samhälle har medfört en stark ökning 
i mängden information och därmed har kraven på 
bibliotekarien ökat. Under utbildningen lär du dig viktiga 
tekniska och pedagogiska kompetenser som behövs hos 
framtidens bibliotekarier. Är du intresserad av ett framtida 
arbete där du organiserar och tillgängliggör information för 
olika typer av användare så är den här utbildningen för dig.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Journalistik och medieproduktion 180 hp

Drömmer du om att bli skribent, radiopratare eller att 
producera dokumentärfilm? Det är exempel på vad studier 
inom journalistik och medieproduktion kan leda till. 
Utbildningen ger dig en helhetssyn på medieverksamhet, 
medieproduktion och journalistik.

Under utbildningen lär du dig att arbeta med både text, 
bild, ljud och rörlig bild. Du får också lära dig om moderna 
medier och en möjlighet att hitta din nisch i branschen. 
Du har tillgång till det bästa som kan erbjudas i teknikväg 
– med moderna och välutrustade studior och miljöer. 
Programmet har även ett mångårigt samarbete med 
Sveriges Radio och SVT. Under tredje året får du testa dina 
erfarenheter i praktiken i nära samarbete med branschen.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Medieentreprenörprogrammet 180 hp

Media och kommunikation i alla dess former kräver 
kunskap bortom att kunna uttrycka sig väl. Det finns 
en ekonomisk, kommunikativ och producerande aspekt 
att ta hänsyn till och det är där du kommer in i bilden. 
Genom Medieentreprenörprogrammet får du utbildning 
för att arbeta entreprenöriellt och hållbart med förändring, 
utveckling och nytänkande i mediebranschen.

Drömmer du om att starta ett framgångsrikt företag i 
medieindustrin? Just de företagsekonomiska inslagen 
i utbildningen förbereder dig för att starta eget. Som 
medieentreprenör är det du som ser möjligheterna i 
branschen för att forma din egen – och andras – framtid.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Mediekreatörprogrammet 180 hp

I dagens föränderliga medielandskap finns det ett 
stort behov av människor som kommunicerar och 
gör det bra. Gillar du att berätta en bra historia? Som 
mediekreatör handlar ditt jobb om att gestalta dina och 
andras berättelser, oavsett om du vill göra reklam, tv-
produktioner eller podcasts.

Du lär dig att arbeta kreativt med medier för att 
skapa högkvalitativt innehåll, samtidigt som du kan 
analysera kommunikationens förutsättningar, risker och 
utmaningar. Efter examen kan du till exempel arbeta på 
medieproduktionsbolag, inom TV, radio, reklambyrå eller 
som frilansföretagare. Den spännande mediebranschen 
ligger framför dina fötter.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %
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Grundnivå Lärarutbildning

Förskollärarprogrammet 210 hp

Jobbet som förskollärare är ett av samhällets allra 
viktigaste uppdrag. Om du brinner för pedagogik och 
vill stödja barn i lärandet och utvecklingen så kan 
förskollärare vara yrket för dig.

Förskollärarprogrammet ger dig goda kunskaper om 
barns utveckling, lek och lärande, förskolans organisation 
och värdepedagogiskt arbete. VFU (verksamhetsförlagd 
utbildning) innebär att delar av utbildningen sker på 
förskola/skola tillsammans med en handledare. Med VFU 
får du den grund du behöver för att bli redo för arbetslivet 
direkt efter avslutad utbildning. Efter utbildningen väntar 
ett kreativt och spännande framtidsyrke där du får vara 
med och lägga grunden för livslångt lärande.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %
Ort: Växjö, studietakt 100 %

Förskollärarprogrammet för pedagogiskt 
verksamma i förskolan 150 hp

Programmet riktar sig till dig som har minst fem års 
erfarenhet av pedagogiskt arbete inom förskolan och ger 
dig kunskaper inom exempelvis barns utveckling, lek och 
lärande, förskolans organisation och värdepedagogiskt 
arbete.

Som förskollärare har du chansen att vara med och forma 
barns framtid och inspirera dem till lärande. Utbildningen 
sker på distans och förutom teoretiska studier ingår 
även praktiska erfarenheter genom verksamhetsförlags 
utbildning (VFU) på förskola. Detta innebär att delar av 
utbildningen sker på förskola/skola tillsammans med en 
handledare. Efter utbildningen väntar ett kreativt och 
spännande framtidsyrke där du får vara med och lägga 
grunden för ett livslångt lärande.

Ort: Växjö, studietakt 75 %, distans

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 
fritidshem 180 hp

Vill du arbeta med barn mellan 6-13 år och utveckla 
verksamheten på fritidshem? Då är detta inriktningen 
för dig. Du lär dig att ta tillvara barns kreativitet och 
delaktighet, att utmana deras utveckling utifrån olika 
intressen och förutsättningar. Den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFU) görs på fritidshem och skolor i 
regionen.

Programmet har en interkulturell fördjupning där 
du får möjlighet att utveckla dina kunskaper om den 
mångkulturella skolan. I programmet ingår även en valbar 
kurs i ett estetiskt eller praktiskt ämne. Efter avslutad 
utbildning är du väl rustad för ett arbete på fritidshem, 
samt för att kunna undervisa i det valda praktiskt-estetiska 
ämnet i årskurs 1-6.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/
verksamhetsintegrerad profil 180 hp

Vill du arbeta med barn mellan 6-13 år och utveckla 
verksamheten på fritidshem? Då är det här inriktningen 
för dig. Dessutom får du mycket praktisk erfarenhet, tack 
vare utbildningens verksamhetsintegrerade profil.

Under utbildningen lär du dig att ta tillvara barns 
kreativitet och delaktighet och att utmana deras 
utveckling utifrån olika intressen och förutsättningar. 
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) görs på 
fritidshem och skolor i regionen. I programmet ingår 
även en valbar kurs i ett estetiskt eller praktiskt ämne. 
Efter avslutad utbildning är du väl rustad för ett arbete 
på fritidshem, samt för att kunna undervisa i det valda 
praktiskt-estetiska ämnet i årskurs 1-6.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %
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Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 
förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 240 hp

Vill du ta tillvara barns nyfikenhet och inspirera till 
ett livslångt lärande? Som lärare i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1–3 har du en unik möjlighet att vara 
en stor del i elevernas utveckling och lärande.

Kunskapsfokus ligger på läs-, skriv- och 
matematikutveckling samt elevernas kommunikation 
och språkutveckling. Programmet har också en 
interkulturell fördjupning där du får möjlighet att 
utveckla dina kunskaper om den mångkulturella skolan. 
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) görs på 
skolor i regionen. Efter utbildningen är du väl rustad för 
läraryrket, men du kan även använda dina kunskaper inom 
andra samhällssektorer där ledare efterfrågas.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Grundlärarprogrammet, inriktning 
förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3/
verksamhetsintegrerad profil 240 hp

Vill du ta tillvara barns nyfikenhet och inspirera till 
ett livslångt lärande? Som lärare i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1–3 har du en unik möjlighet att vara 
en stor del i elevernas utveckling och lärande. Dessutom 
får du mycket praktisk erfarenhet, tack vare inriktningens 
verksamhetsintegrerade profil.

Utbildningens fokus ligger på såväl praktiskt arbete 
som på läs-, skriv- och matematikutveckling, samt 
elevernas kommunikation och verbala språkutveckling. 
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) görs på 
skolor i regionen. Efter utbildningen är du väl rustad för 
läraryrket, men du kan även använda dina kunskaper inom 
andra samhällssektorer där ledare efterfrågas.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete 
i grundskolans årskurs 4–6/verksamhetsintegrerad 
profil 240 hp

Vill du ta tillvara barns nyfikenhet och inspirera till ett 
fortsatt lärande? Som lärare i grundskolans årskurs 4–6 
har du en unik möjlighet att vara en stor del i elevernas 
kunskaps utveckling. Dessutom får du mycket praktisk 
erfarenhet, tack vare utbildningens verksamhetsintegrerade 
profil (VI).

Tyngdpunkten läggs på ämnesstudier i svenska, matematik 
och engelska samtidigt som du får gedigna kunskaper i 
allt från ledarskap, sociala relationer, betygssättning och 
bedömning. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) 
görs på skolor i regionen. Efter utbildningen är du väl rustad 
för läraryrket, men du kan även använda dina kunskaper 
inom andra samhällssektorer där ledare efterfrågas.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %
Ort: Kalmar (VI+VFU område Karlskrona),  
studietakt 100 %
Ort: Kalmar (VI+VFU område Oskarshamn),  
studietakt 100 %
Ort: Växjö, studietakt 100 %

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp

Med en kompletterande pedagogisk utbildning, kan 
du som har ämneskunskaper i undervisningsämnen bli 
lärare i grundskolans årskurs 7–9 eller i gymnasieskolan. 
Programmet är på distans, omfattar 90 högskolepoäng och 
anpassas individuellt efter dina kunskaper.

Du utvecklar din förmåga att undervisa i just ditt ämne och 
får kunskaper i bland annat ledarskap, specialpedagogik 
och betygsättning. Den verksamhetsförlagda utbildningen 
(VFU) kan du göra i regionen, där det finns garanterad 
plats. I dialog med utbildningssamordnare finns även 
möjlighet att förlägga din VFU på en annan ort. Efter 
utbildningen är du väl rustad för läraryrket, för under-
visning i gymnasiet och/eller grundskolans årskurs 7–9.

Ort: Växjö, studietakt 100 %, distans

Grundnivå Lärarutbildning
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Yrkeslärarprogrammet 90 hp

Dags att ta nästa steg i karriären? Genom 
yrkeslärarprogrammet får du en pedagogisk verktygslåda 
som hjälper dig att dela med dig av din kompetens till 
gymnasieungdomar på väg ut i arbetslivet.

Yrkeslärarprogrammet är på distans och för dig som har 
gedigna yrkeskunskaper inom något eller några av de yrken 
som gymnasieskolans yrkesprogram utbildar till. Du får 
möjlighet att fördjupa dig inom ämnen som utveckling och 
lärande, sociala relationer, betygsättning och ledarskap. Den 
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kan genomföras 
på egen arbetsplats/hemkommun. Under utbildningen 
tränas du i att jobba projektorienterat för att förbereda dig för 
en framtida roll som lärare inom just ditt specialistområde.

Ort: Växjö, studietakt 50 %, distans

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete 
i gymnasieskolan 330 hp

Ämneslärarprogrammet är utbildningen för dig som 
vill undervisa ungdomar och inspirera till lärande. En 
stor del av utbildningen består av ämnesstudier men du 
får även utveckla dina generella lärarkunskaper i bland 
annat ledarskap, konflikthantering, bedömning och 
betygsättning.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i 
gymnasieskolan har flera olika ingångar med ämnen som 
du kan specialisera dig inom. Du söker till programmet 
med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne 
under utbildningens gång. Programmet innehåller även 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du studerar och 
praktiserar läraryrket på en skola. Efter utbildningen är du 
väl rustad för läraryrket, för undervisning i gymnasiet och/
eller grundskolans årskurs 7–9.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %
Inriktning: Bild
Inriktning: Biologi
Inriktning: Biologi/kemi
Inriktning: Biologi/naturkunskap
Inriktning: Engelska
Inriktning: Historia
Inriktning: Idrott och hälsa

Ort: Växjö, studietakt 100 %
Inriktning: Engelska
Inriktning: Franska
Inriktning: Franska, första terminen i Nice
Inriktning: Fysik/matematik
Inriktning: Historia
Inriktning: Idrott och hälsa
Inriktning: Matematik
Inriktning: Musik
Inriktning: Religionskunskap
Inriktning: Samhällskunskap
Inriktning: Spanska
Inriktning: Spanska, första terminen i Barcelona
Inriktning: Svenska
Inriktning: Svenska som andraspråk
Inriktning: Tyska
Inriktning: Tyska, första terminen i Berlin

Maja Jeppsson, grundlärarprogrammet med 
inriktning årskurs 4–6, verksamhetsintegrerad profil

Varför valde du att läsa grundlärarprogrammet?
– Efter att ha jobbat några år som elevassistent väcktes 
mitt intresse för att utbilda mig till lärare. Jag valde 
årskurs 4–6 då det är en spännande ålder att undervisa. 
I mellanstadiet går eleverna från att vara ganska små 
till att bli ganska stora barn, på väg in i tonåren.

Vad är det som är intressant med ditt program? 
– Att man lär sig så mycket om människan och hur 
hen fungerar i relation till sig själv och andra. Jag har 
lärt mig mycket om mig själv under utbildningstiden!

Vad tillför den verksamhetsintegrerade profilen? 
– Det innebär att vi får dubbelt så mycket praktisk 
erfarenhet än om vi bara haft VFU-perioderna. 
Att komma ut i verksamheten varannan vecka har 
inneburit att teori och praktik vävs samman. Att 
läsa vetenskaplig teori och att sedan kunna gå ut 
och praktisera det man just läst har varit berikande.

Läs hela intervjun  
med Maja på Lnu.se.

Grundnivå Lärarutbildning
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Grundnivå Naturvetenskap

Biologiprogrammet 180 hp

Biologer behövs för att bevara naturens mångfald och 
för att lösa de komplexa problem som samhället står 
inför. Genom studier på biologiprogrammet lär du dig 
om naturens mångfald och om livet – från cellens minsta 
beståndsdelar till storskaliga processer på ekosystemnivå.

I dagens miljömedvetna samhälle finns det stora 
möjligheter till arbete både inom offentlig sektor och 
i näringslivet, till exempel med naturvård, mark- och 
vattenanvändning eller med planläggning och uppföljning. 
Utbildningen lägger också grunden för vidare studier om 
du vill fördjupa dig ytterligare. Det är en bred utbildning 
med engagerade lärare, välutrustade laboratorier och med 
en stark forskningsanknytning.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Biomedicinska analytikerprogrammet 180 hp

Ser du dig som labbets Sherlock Holmes? Som legitimerad 
biomedicinsk analytiker har du en central och ansvarsfull 
roll inom hälso- och sjukvården. Dina noggranna analyser 
leder till fastställande av diagnos och behandling för 
patienten.

Analysmetoder som används i laboratorium världen över 
förändras och förfinas kontinuerligt. Det säkerställer 
korrekt analys och diagnos av till exempel sjukdomar. 
För att ge dig en kompetens som är aktuell får du på 
programmet tillgång till all modern utrustning. Dessutom 
ger återkommande praktikperioder dig en bra inblick i hur 
metoderna används i praktiken och du blir väl rustad för 
en spännande karriär.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Farmaceutprogrammet 180 hp

Tycker du om att möta människor, är intresserad av hur 
läkemedel fungerar och vill hjälpa människor till en bättre 
hälsa? Då är den här utbildningen för dig. Receptarier 
arbetar ofta i en arbetsledande position på apotek, men 
även på läkemedelsrelaterade myndigheter eller inom 
läkemedelsindustrin.

Det första året läser du grundläggande kurser i cellbiologi, 
kemi, biokemi och mikrobiologi. Under andra och tredje 
året byggs de på och blir mer yrkesspecifika samtidigt 
som du bland annat lär dig om hur kroppen fungerar, 
hur läkemedel tillverkas och dess verkningsmekanismer. 
Praktiska inslag och en kurs i kund- och 
patientkommunikation ger dig alla möjligheter att bli en 
framgångsrik farmaceut.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %
Ort: Kalmar, studietakt 100 %, distans

Fysikerprogrammet 180 hp

Är du intresserad av hur allting funkar? Fysiken balanserar 
fantasieggande frågeställningar med konkreta och viktiga 
problem som rör vårt framtida liv på jorden. Som fysiker 
arbetar du med allt från det allra minsta till det allra 
största i universum.

Fysikerprogrammet ger dig verktygen att formulera 
teoretiska modeller som sedan kan användas för att utföra 
beräkningar och formuleringar i datorer. Du lär dig också 
att experimentera och analysera mätresultat, samt att 
omsätta din kunskap till produkter och tjänster. Karriären 
har du inom forskning och utveckling – både inom 
universitet och i privata näringslivet.

Ort: Växjö, studietakt 100 %
Ort: Växjö, studietakt 100 %, distans
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Matematikerprogrammet 180 hp

Matematiken har i mer än 4 000 år varit ett kraftfullt 
verktyg för att utveckla och förändra världen. Oavsett om 
det handlar om hållfasthet, finans, artificiell intelligens 
eller kryptovaluta är det matematik och beräkningar som 
är utgångspunkten. Matematiken förenklar, tydliggör och 
visualiserar vår föränderliga värld. Vill du lösa komplexa 
utmaningar och problem? Utbilda dig till matematiker.

Efter examen kan du jobba med allt från datavetenskap, 
försäkringspremieanalys och bildanalys till medicinsk 
forskning, finans, sökoptimering, kryptering 
och blockchain. Djupa kunskaper i matematik 
och modellering, tillsammans med färdigheter 
i programmering, gör dig väldigt attraktiv på 
arbetsmarknaden.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Miljöanalytiker 180 hp

Brinner du för hållbarhet och för möjligheten att 
påverka miljön till det bättre? Med miljöfrågan högt på 
agendan i samhället är karriärmöjligheterna stora. Som 
miljöanalytiker är du en sammanhållande länk som både 
kan driva miljöarbete och kommunicera med aktörer som 
är involverade i arbetet för en hållbar utveckling.

Utbildningen till miljöanalytiker ger dig grunderna för 
att förstå miljöfrågornas orsaker och konsekvenser. Du 
lär dig bland annat om klimatförändring, övergödning, 
överutnyttjande av naturresurser, kemikalier i olika varor 
och produkter och om föroreningar. Ditt kunnande 
kommer att hjälpa människor att åtgärda miljöproblem 
och att skapa framtidens hållbara lösningar.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %, distans

Nutrition och livsmedelsvetenskap 180 hp

Är du intresserad av sambanden mellan kost och 
hälsa, tillverkningsprocesser, utveckling, kontroll och 
kvalitetssäkring av livsmedel? På programmet nutrition 
och livsmedelsvetenskap lär du dig vad olika livsmedel 
består av, hur livsmedel tillverkas på ett säkert sätt och hur 
kosten påverkar kroppen och dess funktioner. 

Utbildningen ger en bred kompetens för arbete 
både som livsmedelskemist och nutritionist. Genom 
projektarbeten och studiebesök får du även en god 
inblick i hur branschen fungerar. Tidigare studenter 
arbetar som produktutvecklare och kvalitetsansvariga 
vid livsmedelsföretag, som livsmedelsinspektörer inom 
kommunen eller konsulter inom området kost/hälsa.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Optikerprogrammet 180 hp

Gillar du problemlösning, service och att hjälpa 
människor? Som optiker får du möjlighet att jobba i 
optikerbutik, på ögonmottagning, syncentral eller i 
leverantörsledet.

Det treåriga optikerprogrammet har en bred medicinsk 
och teknisk inriktning – fokus ligger på optometriska 
undersökningsmetoder och sjukdomslära. I utbildningen 
ingår även praktik hos en optiker och på en ögonklinik. 
Du har också möjlighet att göra ditt examensarbete 
utomlands under de tio sista veckorna av utbildningen. 
Efter optikerprogrammet är du rustad för en spännande 
karriär i en bransch i ständig utveckling och förändring.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Grundnivå Naturvetenskap

34



Grundnivå Polisutbildning

Polisutbildning

35



Polisprogrammet, campus eller distans, 2,5 år 120 hp

Vill du hjälpa människor i utsatta situationer? Är du 
intresserad av samhällsfrågor och vill göra skillnad? Då 
kan polisyrket vara något för dig. Programmet innehåller 
kurser och ämnen som kan tyckas vitt skilda, men i en 
skarp situation är det flera kunskaper och egenskaper 
som krävs för att du ska kunna lösa den. Du får bland 
annat lära dig att analysera problem, söka kunskap, se 
orsakssamband, hitta lösningar, fatta beslut och utvärdera 
dina insatser.

Polisprogrammet är en bred utbildning som förbereder 
dig för ett arbete där arbetsuppgifterna skiftar. Dina 
kunskaper omsätter du sedan praktiken då du under sex 
månader byter studentlivet mot en aspirantplats. Efter fem 
terminer har du din polisexamen.

Ort: Växjö, studietakt 100 %
Ort: Växjö, studietakt 100 %, distans

Anmälan hösten 2020 och våren 2021

Datum för kommande ansöknings perioder 
publiceras på Polisens hemsida. Ansökan gäller då 
för kursstarter hösten 2020 och våren 2021.  
Läs mer på Polisen.se/Bli-polis.

Grundnivå Polisutbildning
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Grundnivå Samhälls- och beteendevetenskap

Europastudier 180 hp

Följer du debatterna i EU-parlamentet och tycker att 
EU-val är nästan lika spännande som att fylla år? På 
programmet europastudier förbereds du för en framtida 
karriär på den europeiska arbetsmarknaden. Du studerar 
frågor som politik, ekonomi och mänskliga rättigheter – 
allt ur ett internationellt perspektiv.

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta med 
en rad olika områden för internationella frågor – det 
kan vara allt som lobbyist i Bryssel, sakkunnig på 
Utrikesdepartementet, projektledare på en internationell 
hjälporganisation eller omvärldsanalytiker på ett expansivt 
internationellt företag. Utbildningens möjligheter är 
mångfacetterade – precis som Europa.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Freds- och utvecklingsprogrammet 180 hp

Fred och utveckling är en förutsättning för att vi ska kunna 
leva i ett hållbart och säkert samhälle fritt från konflikter. 
Den här utbildningen förbereder dig som vill jobba lokalt 
eller internationellt med att förebygga och lösa konflikter 
samt arbeta med hållbar utveckling, socioekonomiska 
förhållanden, mänskliga rättigheter och säkerhet.

Möjligheten att kombinera freds- och utvecklingsstudier 
med ytterligare ett huvudområde inom sociologi, 
genusvetenskap, nationalekonomi eller statsvetenskap 
skapar en unik bredd och en extra styrka på 
arbetsmarknaden. Programmet öppnar dörrar till en 
karriär med hela världen som arbetsfält – allt från 
utredare på utländsk ambassad till projektkoordinator 
inom nationella eller internationella organisationer. 
Utbildningen rustar dig väl för ditt framtida 
internationella arbete.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Integrations- och mångfaldsstudier 180 hp

I en tid som präglas av global rörlighet, gränslös 
kommunikation och mångkulturella möten krävs 
nytänkande. Vill du vara med och tänka nytt för att bidra 
till ett öppnare samhälle? Genom denna utbildning får 
du en unik förståelse för att kunna navigera i en ständigt 
föränderlig värld och tränas i att se möjligheter där andra 
ser hinder.

Du väljer att fördjupa dig inom det område som 
intresserar dig mest – historia, genusvetenskap, freds- 
och utvecklingsstudier, religionsvetenskap, sociologi 
eller statsvetenskap. Efter examen är du redo att påbörja 
en karriär som till exempel mångfaldssamordnare eller 
integrationsstrateg – med hela världen som arbetsfält.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Internationella samhällsstudier, inriktning politik 
och samhällsanalys 180 hp

Vill du träna ditt kritiska tänkande och sätta 
internationella samhällsfrågor under lupp? Programmet 
vänder sig till dig som vill studera internationella 
samhällsfrågor både ur ett samhällsvetenskapligt och ett 
humanistiskt perspektiv.

Genom att kombinera studier i statsvetenskap med 
ämnen som filosofi och idéhistoria får du ordentliga 
hjälpmedel för att kunna göra samhällsanalyser samt även 
förståelse för både historiska och nutida samhällsfrågor. 
Du förbereds för såväl en nationell som internationell 
karriär där du jobbar med allt från handläggning, analyser, 
projekt, utredningar, till kommunikation i framför allt 
olika internationella och nationella organisationer och 
förvaltningar, i Sverige, i EU och ute i världen.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %
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Internationella samhällsvetarprogrammet, 
inriktning globala studier 180 hp

Vill du arbeta med internationella och globala frågor i 
Sverige eller utomlands? Då ska du välja Internationella 
samhällsvetarprogrammet. För att kunna förutse 
skiftningar och förändringar i omvärlden behöver du 
förstå komplexa samhällsfrågor och relationer. Det är 
precis vad utbildningen förbereder dig för.

Hela första årets kurser ges på engelska och tillsammans 
med praktik utomlands är det ett starkt internationellt 
fokus. Analytiker, samordnare, utvärderare, utredare eller 
projektledare – listan på karriärvägar efter examen är 
lång. Du är heller inte bunden till någon särskild sektor 
eftersom utbildningen ger en grund till en karriär i både 
offentlig och privat sektor, samt inom nationella eller 
internationella organisationer.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Personal och arbetsliv 180 hp

Är du intresserad av personal- och arbetslivsfrågor som 
berör organisation, ledarskap och utveckling? Programmet 
personal och arbetsliv har med mycket goda resultat 
examinerat bland annat företagsledare, HR-chefer, PA-
konsulter och HR-generalister i 30 års tid. Är du nästa?

Kurserna berör olika delar av organisations-, 
ledarskaps- och utvecklingsfrågor – med inslag av 
allt från beteendevetenskap till företagsekonomi och 
statsvetenskap. Utbildningen erbjuder även möjlighet 
till praktik och nära integration med näringslivet. 
Efter examen väntar en spännande karriär inom 
exempelvis organisationsutveckling, personalarbete, 
arbetsmarknadspolitik, arbetsmiljöutredningar eller 
yrkesvägledning.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Psykologprogrammet 300 hp

Är du intresserad av människans tankar, känslor 
och hälsa? Då kan psykolog vara yrket för dig. 
Psykologutbildningen ger dig både teoretisk kunskap 
och de verktyg du behöver för att kunna använda teorin 
i praktiken. På psykologprogrammet får du en bred 
utbildning som ger flera perspektiv på människors 
beteende – biologiska, psykologiska, sociala och kulturella.

Redan under andra terminen får du tillgång till en 
egen mentor som är legitimerad psykolog. Under 
utbildningen får du även testa dina kunskaper på vår 
egen utbildningsmottagning. Efter examen krävs ett 
års praktisk tjänstgöring för att kunna ansöka om 
psykologlegitimation – sedan är du redo att hjälpa på såväl 
individ- som organisationsnivå.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Socialpedagogik, inriktning ungdoms- och 
missbruksvård 180 hp

På Linnéuniversitetet kan du läsa landets enda 
högskoleutbildning inom socialpedagogik som riktar in sig 
på ungdoms- och missbruksvård. Det här är programmet 
för dig som vill göra konkret skillnad för ungdomar och 
vuxna som hamnat i utsatta situationer. 

Förutom att du fördjupar dig i olika teoretiska perspektiv 
i relation till ungdoms- och missbruksproblem innehåller 
utbildningen färdighetsträning samt moment där det 
egna förhållningssättet gentemot människor i utsatta 
livssituationer behandlas. Detta i kombination med 
en lång praktikperiod i Sverige eller utomlands gör 
dig väl rustad för en framtida karriär inom allt från 
socialtjänsten och skola till behandlingshem, kriminalvård 
och psykiatrin. Har du arbetat ett par år efter avslutad 
gymnasieskola är det en fördel när det gäller möjligheterna 
att välja VFU-plats.

Ort: Växjö, studietakt 100 %
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Sociologiprogrammet 180 hp

Är du intresserad av att studera samspelet mellan 
samhället, sociala relationer och människors handlingar? 
Programmet vänder sig till dig som är intresserad av 
hur socialt liv kan utformas på olika samhällsnivåer, 
från övergripande samhällsstrukturer till enskilda 
individers livsvillkor. Utöver sociologi läser du även 
kurser i kommunikation, arbetslivets utformning och 
utvärderingsmetodik.

Sociologer efterfrågas överallt i samhället där det behövs 
kunskap och kompetens om hur människor och grupper 
fungerar tillsammans i samhället. Efter examen kan du 
till exempel arbeta som kvalificerad utredare, utvärderare, 
omvärldsanalytiker eller projektledare inom såväl den 
offentliga som privata sektorn.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Socionomprogrammet 210 hp

Socionom är ett yrke som passar dig som är intresserad 
av såväl människor som samhällsfrågor. Som socionom 
möter du människor i olika skeden i livet och under 
utbildningen studerar du det sociala samspelets betydelse 
för människors utveckling.

I utbildningen ingår en termins verksamhetsförlagd 
utbildning på arbetsplatser som är relevanta för 
socialt arbete. Utbildningen gör dig redo för jobb 
inom områden som socialtjänst, hälso- och sjukvård, 
skola, behandlingshem, kriminalvård och andra 
statliga myndigheter. Socionomprogrammet är en 
professionsutbildning som lägger grund för såväl 
yrkesverksamhet som för fortsatta akademiska studier i 
socialt arbete.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Statsvetarprogrammet 180 hp

Globalisering och digitalisering gör ständigt världen 
mindre. Kunskap om de spelregler och krafter som påverkar 
den politiska arenan blir därmed viktigare och viktigare. 
Vill du i framtiden jobba med att jämföra och analysera 
politik – både inom och mellan regioner, länder och 
världsdelar? Då är statsvetarprogrammet rätt val för dig.

Programmet erbjuder möjlighet till praktik där du kan få 
arbetslivserfarenhet under studietiden. Arbetsmarknaden 
efterfrågar mer och mer denna kompetens och du 
kan jobba som exempelvis handläggare, utredare, 
projektadministratör eller analytiker. Utbildningen 
förbereder dig för en arbetsmarknad som finns i Sverige, 
Europa och ute i världen.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Sustainable Democracy and Governance 180 hp

Hur uppstår maktmissbruk och korruption i politik 
och förvaltning – och hur kan det motverkas? Det och 
många andra frågor får du möjlighet att djupdyka i på 
detta program där statsvetenskap står i fokus tillsammans 
med studier inom hållbarhet, internationellt samarbete, 
folkrätt, mänskliga rättigheter och demokratisering.

Kopplingen till verkligheten är stark och programmet har 
en tydlig internationell profil. Du har möjlighet att göra 
praktik och studera utomlands, och du möter spännande 
gästföreläsare med praktiska erfarenheter från arbete med 
frågor som är centrala inom programmet. Efter avslutade 
studier kan du arbeta nationellt och internationellt som 
exempelvis projektledare, handläggare eller analytiker 
inom både myndigheter, företag och organisationer.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Grundnivå Samhälls- och beteendevetenskap
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Grundnivå Sjöfart

Sjöingenjörsprogrammet 180 hp varvat med 
behörighetsgrundande utbildning 97,5 hp 180 hp

Ett fartyg kan liknas vid ett samhälle i miniatyr som 
färdas från hamn till hamn. Att arbeta på ett fartyg 
ställer krav på kunskaper inom allt från fartygsteknik och 
elteknik till säkerhet och miljö. Triggas du av tanken att 
sköta tekniken och maskineriet på ett stort fartyg? Då är 
Sjöingenjörsprogrammet rätt för dig.

I programmet ingår studier inom allt från fartygsteknik 
och elteknik, till säkerhet och miljö. Utbildningen varvas 
med både laborationer och verksamhetsförlagd utbildning 
ombord på fartyg. Yrket som sjöingenjör är spännande 
och internationellt, med möjligheten att arbeta med 
människor från olika kulturer och få uppleva väldigt 
många platser på jordklotet.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Sjökaptensprogrammet, 180 högskolepoäng varvat 
med fristående kurser för fartygsförlagd utbildning, 
75 högskolepoäng 180 hp

Kallar havet på dig? Att vara sjökapten är inte bara ett 
yrke – det är en livsstil. Som en del av en fartygsbesättning 
tillbringar du ofta längre tidsperioder på sjön, något som 
svetsar samman din besättning på ett speciellt sätt.

Efter din examen från sjökaptensprogrammet inleder 
du din karriär som styrman. Det innebär arbete med 
navigation, lastning, lossning och underhåll. Senare finns 
möjligheten att avancera till befälhavare och då ta ansvar 
som chef på fartyget, men det finns också möjligheter att 
arbeta på land. Yrket är internationellt och besättningen 
består av personer från många länder och kulturer – en 
spännande karriär väntar alltså.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %
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Grundnivå Språk och kultur

Kulturarv i samtid och framtid 180 hp

För att gå framåt måste vi blicka bakåt, sägs det – men 
varför? På denna utbildning får du en god inblick i varför 
våra kulturarv har en viktig roll i vårt nutida och framtida 
samhälle, samt på vilket sätt vi kan använda vår historia 
för att hjälpa oss i framtiden.

Efter en introduktion varvas teori och praktik under ditt 
första studieår. Du får en bred inblick i både nationella 
och internationella kulturarv och deras betydelser för 
samhällsutvecklingen. De tre följande terminerna 
fördjupar du dig inom arkeologi, historia, kulturgeografi 
eller religionsvetenskap. Utbildningen avslutas med en hel 
termins praktik i Sverige eller utomlands och efter examen 
kan du bland annat jobba på museum, som arkeolog eller 
inom besöks- och turistnäringen.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Kulturledarprogrammet 180 hp

Vad vore världen utan musik, konst och film? Kultur har 
alltid varit en central del i människans liv – ur sociala, 
ekonomiska och demokratiska perspektiv. Med det här 
programmet får du rätt förutsättningar för att lyckas i 
kultursektorn.

Du introduceras till musikvetenskap, filmvetenskap samt 
konst- och bildvetenskap och fördjupar dig sedan i ett av 
ämnena. Utbildningen avslutas med tio veckors praktik 
där du får möjlighet att skapa ett nätverk i branschen. 
Efter examen är du rustad för en spännande vardag 
som allt från arrangör på ditt lokala studieförbund till 
projektledare för en filmfestival – eller varför inte som 
producent av en utställning på ett museum i New York?

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Språk och politik 180 hp

Språkkunskaper är starkt efterfrågade på arbetsmarknaden 
i en globaliserad värld. Är du dessutom intresserad av 
världens utveckling, och vill ha en internationell karriär 
inom organisationer som EU eller FN? Då är programmet 
språk och politik utbildningen för dig.

Du väljer inriktningen engelska, franska, spanska eller 
tyska och programmet ger dig möjligheten att kickstarta 
din internationella karriär med en termins studier i Nice, 
Barcelona eller Berlin. Det första årets språkstudier utvecklar 
din språkfärdighet och ger dig samtidigt grundläggande 
kunskaper om samhällsförhållanden, historia och kultur. 
Utbildningen omfattar även praktik som väver samman 
allt du lärt dig och ger värdefulla kontakter för framtiden.

Ort: Växjö, studietakt 100 %
Inriktning: Engelska
Inriktning: Franska
Inriktning: Franska, första terminen i Nice
Inriktning: Spanska
Inriktning: Spanska, första terminen i Barcelona
Inriktning: Tyska
Inriktning: Tyska, första terminen i Berlin

Språk, kultur och kommunikation 180 hp

Vill du varva humanistiska ämnesstudier med praktik och 
utlandsvistelse? Vill du efter examen mötas av en bred och 
nyanserad arbetsmarknad? Då är språk, kultur och kommuni-
kation rätt val för dig. Du tränas att kommunicera effektivt 
och språkligt korrekt, och får god insikt i hur historiska, 
samhälleliga och kulturella fenomen hänger ihop. Du får 
möjlighet till utlandsstudier, samtidigt som du får praktiska 
färdigheter i projektledning, entreprenörskap och ekonomi.

Det är du själv som till stor del styr utbildningens innehåll 
och därigenom vilken karriär du vill ha efter examen – vare 
sig det är som språkkonsult, internationell koordinator eller 
varför inte projektledare i olika spännande sammanhang.

Ort: Växjö, studietakt 100 %
Inriktning: Engelska
Inriktning: Franska
Inriktning: Franska, första terminen i Nice
Inriktning: Filmvetenskap
Inriktning: Historia
Inriktning: Litteraturvetenskap
Inriktning: Religionsvetenskap
Inriktning: Spanska
Inriktning: Spanska, första terminen i Barcelona
Inriktning: Svenska
Inriktning: Tyska
Inriktning: Tyska, första terminen i Berlin44
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Grundnivå Teknik- och ingenjörsutbildningar

Byggnadsutformning 180 hp

Gillar du både teknik och arkitektur? Vill du arbeta 
med framtidens stadsbild? Då är byggnadsutformning 
rätt val för dig. Programmet är en mix av teknik- och 
arkitekturorienterande ämnen och stort fokus ligger på 
digital visualisering – att digitalt åskådliggöra byggen 
innan de byggs.

Förutom byggnadsteknisk funktion och estetiska uttryck 
är miljö, ekonomi och kvalitet tre viktiga delar inom 
byggbranschen. Under utbildningens gång får du lära dig 
om samtliga och blir väl rustad för en spännande karriär 
i branschen. Efter examen kan du till exempel jobba som 
projektör hos en hustillverkare eller arkitektfirma, som 
bygglovsarkitekt eller som ingenjör på ett fastighetsbolag.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Byggteknik, högskoleingenjör 180 hp

Vill du jobba som arbetsledare på ett större byggföretag, 
eller sitta vid ritbordet på ett arkitektkontor? 
Med en examen från programmet byggteknik 
har du alla möjligheter att hitta din nisch inom 
konstruktionsbranschen. Många byggnadsingenjörer 
jobbar också med fastighetsförvaltning, som experter och 
rådgivare, samt med sälj och inköp.

I utbildningen utgör matematik och byggnadstekniska 
ämnen grundstenarna. Det läggs även stort fokus på 
byggnadsmaterial för att ge dig en djup förståelse för 
konstruktioner och hur de bör utformas med hänsyn till 
ljud, fukt, värme och brandsäkerhet. Du får verktygen för 
att bidra till att skapa trygga och bekväma byggnader i 
framtidens samhällen.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Datateknik, högskoleingenjör 180 hp

Internet of things är framtiden – vill du vara med och 
skapa morgondagens uppkopplade samhälle? Fler 
och fler produkter blir smarta och med dagens – och 
morgondagens – teknik är möjligheterna oändliga. 
Sensorer i sjukvårdsutrustning, uppkopplade bilar eller 
ännu smartare smartphones – vad blir din grej? Som 
dataingenjör kan du arbeta som allt från tekniskt expert 
eller projektledare till konsult i en globaliserad bransch.

Utbildningen är ett paket av flera ämnen som du måste ha 
koll på för att bli en bra dataingenjör. Från grundläggande 
information om datalogi och programmering, till mer 
avancerade inbyggda system. Genom en utbildning i 
datateknik står du väl rustad för en mängd spännande 
roller inom IT-branschen.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Drift- och underhållsteknik 180 hp

Vill du djupdyka i energiteknik med fokus på ång- och 
värmeanläggningar? Denna utbildning kan leda till ett 
arbete inom en mängd olika branscher, som på något 
sätt sysslar med energiproduktion. Under programmet 
omsätts teoretiska studier genomgående i praktik genom 
laborationer och andra övningar.

Efter examen kommer du att kunna hantera och optimera 
en säker drift, oavsett vilken sorts anläggning det handlar 
om, och oavsett om det är utifrån ett ekonomiskt eller 
hållbarhetsperspektiv. Du blir väl rustad för en karriär 
inom bioenergi, kärnkraft, el- och automation eller inom 
processindustrin – både i Sverige och internationellt.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %
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Elektroteknik, högskoleingenjör 180 hp

Var du barnet som alltid plockade isär leksaker, istället 
för att leka med dem? Då kanske elektroteknik kan vara 
något för dig. Här är utbildningen som kan leda till en 
mängd olika jobb inom klimatsmart elförsörjning, trådlös 
kommunikation och andra spännande framtidsyrken.

Under de första 1,5 åren varvas teoretiska ämnen som 
matematik och fysik med praktiskt inriktade kurser i el- 
och reglerteknik, datorteknik och elektronik. Under den 
andra halvan av utbildningen väljer du den inriktning som 
passar dig bäst. En hållbar elförsörjning är en förutsättning 
för att vi ska kunna behålla vår levnadsstandard utan att 
skada planeten. Med en utbildning i elektroteknik får du 
möjlighet att göra skillnad.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Energi och miljö, högskoleingenjör 180 hp

Vill du arbeta med förnybar energi och för en bättre miljö? 
Det är inte bara energibolagen som söker rätt kompetens 
när det kommer till energiteknik – idag arbetar många 
branscher för en effektiv och miljövänlig produktion. 
Det krävs därför ingenjörer som kan jobba med teknik, 
planering och projektledning inom energi och miljö.

Under utbildningen läser du om biobränslen, vindkraft, 
vattenkraft och solenergi, kurser i miljöteknik, matematik 
och fysik. År tre väljer du inriktning och fördjupar dig 
inom processteknik, energihushållning eller miljöteknik. 
Efter examen kan du jobba med teknik, planering och 
projektledning inom energi och miljö.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Industriell ekonomi, högskoleingenjör 180 hp

Är du intresserad av teknik, ekonomi och management? 
Moderna företag måste arbeta rationellt och resurssnålt för 
att kunna konkurrera på en global marknad. Programmet 
industriell ekonomi ger dig en fördjupad förståelse för 
ekonomiska samband i industriföretag och grunden för 
beslutsfattande.

Utbildningen mixar på ett balanserat sätt teknik, ekonomi 
och management. Teori kombineras med praktiska 
moment som kursprojekt på företag och aktiviteter i vår 
unika satsning Innovation & Technology Center, EPIC. 
Utbildningen avslutas med ett spännande examensarbete. 
Programmet förbereder dig med ingenjörskompetens som 
efterfrågas på alla nivåer i näringslivet.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Maskinteknik, inriktning produktutveckling, 
högskoleingenjör 180 hp

Maskinteknik är ett spännande ämne fullt av möjligheter. 
Hur hade världen sett ut om inte tåg, bilar och flygplan 
hade funnits? Med en utbildning i maskinteknik öppnas 
många dörrar till en bransch i konstant utveckling.

Under programmets gång får du lära dig om hållbarhet 
och kvalitet, produktkoncept och prototyper. Du får 
dessutom jobba nära företag under projekt och genom 
studiebesök för att förbereda dig väl inför yrkeslivet. Som 
färdigutbildad maskiningenjör kan du till exempel arbeta 
med produktutveckling i form av design, beräkningar, 
simuleringar och kvalitetsfrågor på företag som IKEA, 
Volvo, Atlas Copco och Electrolux.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Grundnivå Teknik- och ingenjörsutbildningar
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Civilingenjör i mjukvaruteknik  
– ett framtidsyrke

Hösten 2020 blir första året som Linnéuniversitetet tar 
emot studenter som ska bli civilingenjörer.
– Att vi startar civilingenjörsutbildningen är jättestort. 
Det är den finaste utbildningen man som universitet 
kan få inom teknik och visar att vi på Linnéuniversitet 
har en stark teknisk kompetens, säger Morgan Ericsson, 
programansvarig för utbildningen.

Det är inte bara stort för Linnéuniversitetet att det 
kommer utbildas civilingenjörer. Utbildningen är också 
viktig för regionen.

– Många företag som vi samarbetar med under utbildningen 
säger att det är svårt att rekrytera civilingenjörer, trots att 
det är en väldigt attraktiv arbetsmarknad här i Småland. 
Det finns fantastiska möjligheter att stanna kvar i Växjö 
om man vill jobba här och göra karriär på flera spännande 
företag. Men det finns också generellt ett jättestort behov 
av IT-kompetens de kommande tio åren, säger Morgan.

Det nya civilingenjörsprogrammet har inriktningen 
mjuk varuteknik. För samhället är det viktigt att få in 
yrkesrollen civilingenjör i datavetenskapen,  
menar Morgan. 

– Mjukvarusystemen finns överallt: till exempel i bilar, tvätt-
maskiner, mobiltelefoner och tv-apparater. Det är svårt att 
tänka sig ett samhälle utan mjukvarusystem och det kommer 
att vara en del av allt fler produkter. Så mjukvaruingenjörer 
kommer att behövas i princip i alla sektorer.

Programmet är inriktat på att studenterna ska lära sig 
yrkesrollen civilingenjör. Därför har utbildningen till stor 
del ett projektbaserat arbetssätt.

– Vi vill att studierna ska likna det faktiska arbetslivet. 
Genom att ha ett stort inslag av projekt redan under 
utbildningen vill vi förbereda dem för sin kommande 
yrkesroll, säger Morgan.

Vad är skillnaden mellan högskoleingenjör och civilingenjör?

En civilingenjörsutbildning är jämfört med en högskole-
ingenjörsutbildning bredare och mer teoretisk. Du läser 
fem år istället för tre. Det är mer utmanande kurser i 
alla ämnen och ett högre tempo. På det sättet är det en 
svårare utbildning. En civilingenjörsutbildning är också 

forskningsförberedande, eftersom det samtidigt är en 
kandidat- och masterutbildning. Morgan Ericsson tycker 
att man kan sammanfatta det som att en högskoleingenjör 
utbildas för att jobba med teknik som finns idag, medan 
en civilingenjör utbildas till att uppfinna ny teknik.

Grundnivå Teknik- och ingenjörsutbildningar
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Mjukvaruteknik, civilingenjör 300 hp

Mjukvara kan ses som den osynliga infrastrukturen 
i den digitaliserade världen och finns överallt – från 
självständiga produkter till att vara en allt viktigare del av 
traditionella produkter.

Förutom goda kunskaper i datateknik och 
mjukvaruutveckling ger utbildningen även en bred 
matematisk grund och goda kunskaper i ingenjörsmässigt 
tänkande och problemlösning. Utbildningen är 
projektdriven och innehåller stora inslag av arbete i grupp. 
Det förbereder dig som färdig civilingenjör att kunna 
jobba i alla roller inom mjukvaruutveckling, från att 
vara teknisk expert till projektledare. Utbildningen gör 
dig också behörig för doktorandutbildning, om du vill 
fortsätta som forskare inom data/IT.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Mjukvaruteknik, högskoleingenjör 180 hp

Vill du vara med och utveckla framtidens IT-system i allt 
från bilar till intelligenta robotar – med hela världen som 
arbetsfält? Behovet av ingenjörer med mjukvarukompetens 
är stort.

Programmet ger dig genuina kunskaper inom 
systemutveckling som spänner över ett brett område. 
Utbildningens speciella inriktning är Internet of Things 
där fokus ligger på hur olika hårdvarukomponenter kan 
kopplas till internet, såväl som serverarkitekturer och 
tekniska lösningar på serversidan. Efter examen är du väl 
rustad för en karriär som utvecklare och kan sedan arbeta 
vidare som teknisk expert, projektledare eller konsult – 
både i Sverige och internationellt.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Skog och träteknik, högskoleingenjör 180 hp

Ligger innovation och hållbarhet dig varmt om hjärtat? 
En av våra allra viktigaste förnybara material är trä och 
detta är en av få utbildningar i Sverige som utbildar dig 
i hela kedjan – från virkesproducerande skogsbruk till 
träförädlande industri.

Utbildningen ger dig en bred kunskap om allt från 
ekonomistyrning och marknadsföring till logistik och 
organisation, vilket gör dig efterfrågad hos allt från 
biobränsleleverantörer till tillverkare av inredning. Du 
får lära dig om skogsskötsel, miljöpåverkan och hur 
trä är uppbyggt. Din blivande arbetsplats kan vara till 
exempel på skogsföretag som köper, säljer och använder 
skogsråvara, biobränsleleverantörer, sågverk, möbelindustri 
eller byggvaruhandlare.

Ort: Växjö, studietakt 100 %
Ort: Växjö, studietakt 100 %, distans

Skogskandidatprogrammet 180 hp

Skogen är en ovärderlig resurs – både för människan och 
för klimatet. Den täcker nästan två tredjedelar av Sverige 
och vi måste fortsätta förvalta skogen på ett hållbart sätt. 
Skogsbranschen har ett växande behov av kvalificerad 
arbetskraft och rekrytering av akademiker är en viktig del 
i företagens utvecklingsarbete.

Skogskandidatprogrammet har utvecklats i samarbete 
med aktörer inom skogsnäringen. Du läser på distans och 
väljer mellan två olika inriktningar – skoglig förvaltning 
eller skogsekologi. Efter examen kan du förvänta dig en 
spännande framtid inom skogsbruket – där du bland annat 
kan jobba med skogsrådgivning och förvaltning, eller 
inom sågverksindustrin.

Ort: Växjö, studietakt 100 %, distans
Inriktning: Skogskandidatprogrammet med inriktning 
Skoglig förvaltning
Inriktning: Skogskandidatprogrammet med inriktning 
Skogsekologi

Grundnivå Teknik- och ingenjörsutbildningar
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Grundnivå Vård, idrott och hälsa

Vård, idrott och hälsa
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Grundnivå Vård, idrott och hälsa

Coaching och Sport Management, 
idrottsvetenskapligt program 180 hp

Drömmer du om att bli sportchef, utveckla unga 
idrottstalanger eller kanske arbeta inom fritids- och 
evenemangssektorerna? Programmet Coaching och sport 
management är för dig som vill arbeta med coaching, 
ledarskap och utveckling inom de växande idrotts-, hälso-, 
fritids- och evenemangssektorerna.

Under utbildningen utvecklar du dina ledaregenskaper 
och får ett brett perspektiv och en spetskompetens inom 
idrott. Du får också stort utrymme att baka in dina egna 
idrottspreferenser och redan under utbildningen börja 
bygga din framtida karriär i den riktning du önskar.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Hälsovetenskapliga programmet, inriktning 
biovetenskap 180 hp

Vad är hälsa och vad är egentligen hälsosamt? Lever 
vi på ett sätt som gör oss sjuka? Begreppen hälsa och 
ohälsa står ofta i fokus i den allmänna debatten, och i 
denna tvärvetenskapliga utbildning får du ta dig an dessa 
komplexa frågor ur flera olika perspektiv.

Med utgångspunkt i biomedicinsk vetenskap får du alla 
verktyg du behöver för att kunna arbeta för att förbättra 
hälsoläget i samhället. Du lär dig hur livsstilsförändring 
kan kommuniceras och uppnås både för den enskilda 
individen såväl som på en övergripande samhällelig nivå. 
Efter examen är du väl rustad för att möta samhällets behov 
av kompetens rörande utveckling av och rådgivning kring 
friskvård och hälsa inom näringsliv och offentlig sektor.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %, distans

Idrottsvetarprogrammet 180 hp

Vill du jobba med idrott och hälsa på ett företag, som 
egenföretagare eller kanske som personlig tränare? 
Idrottsvetarprogrammet erbjuder en bred grund som 
utvecklar dina kunskaper inom träning, kost, friluftsliv 
och hälsa.

Utbildningen är tvärvetenskaplig och du läser bland 
annat entreprenörskap, anatomi, fysiologi, träningslära, 
idrotten i samhället, kost, hälsokommunikation och 
ledarskap. Utbildningen har också en inriktning mot 
friluftsliv där du får chansen att studera ledarskap i Sälen, 
samt få ett internationellt perspektiv genom en resa till 
Italien. Programmet innehåller även praktiska moment 
som hälsocoach och ger dig möjlighet att bli licensierad 
personlig tränare.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Vill du hjälpa människor att må bättre? Här är din chans 
att göra skillnad för de som behöver vård, stöd och 
lindring. Vare sig du drömmer om att arbeta på en liten 
mottagning eller ett stort sjukhus, i din hemkommun 
eller utomlands – på vår sjuksköterskeutbildning får du 
kompetensen du behöver.

Som sjuksköterska behöver du ha empati och förstå 
patientens perspektiv för att kunna stötta och hjälpa på 
bästa sätt. Huvudämnet på sjuksköterskeprogrammet 
är vårdvetenskap och handlar om människan och hens 
upplevelse av sin hälsa och ohälsa. På programmet 
förbereds du för din karriär som sjuksköterska 
genom en blandning av teoretiska kurser och klinisk 
verksamhetsförlagd utbildning. Det finns också möjlighet 
till internationellt studentutbyte.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %
Ort: Ljungby, studietakt 100 %
Ort: Oskarshamn, studietakt 100 %
Ort: Västervik, studietakt 100 %
Ort: Växjö, studietakt 100 %
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Program på grundnivå 
våren 2021

Bastermin i matematik och fysik 30 fup

Vill du läsa IT, matematik, naturvetenskap eller teknik 
vid universitetet, men saknar behörighet? En avklarad 
bastermin öppnar dörrar till mängder av utbildningar 
inom dessa områden.

Du läser fysik och matematik och efter sex månader leder 
ett godkänt kursresultat till en garantiplats till program 
vid Linnéuniversitetet under höstterminen. Basterminen 
låter dig inte bara läsa in kunskaper du saknar utan 
fungerar också som en introduktionstermin till kommande 
universitetsstudier. Du skaffar dig bra studieteknik, får 
en inblick i studentlivet, lär känna lärare och bekantar dig 
med studentlivet.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Biblioteks- och informationsvetenskap 180 hp

Vill du arbeta med informationsförmedling med 
människors behov av kunskap och kulturupplevelser 
i centrum? Som bibliotekarie arbetar du med allt från 
kunskap, information och kultur till digitalisering och 
läsfrämjande.

Ett digitaliserat samhälle har medfört en stark ökning 
i mängden information och därmed har kraven på 
bibliotekarien ökat. Under utbildningen lär du dig viktiga 
tekniska och pedagogiska kompetenser som behövs hos 
framtidens bibliotekarier. Är du intresserad av ett framtida 
arbete där du organiserar och tillgängliggör information för 
olika typer av användare så är den här utbildningen för dig.

Ort: Växjö, studietakt 50 %, distans

Program på grundnivå Våren 2021
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Musik- och ljuddesignprogrammet 120 hp

Musik- och ljudbranschen är stor, spännande och i ständig 
förändring. Vill du vara en del av denna mångfacetterade 
bransch? Musik- och ljuddesignprogrammet ger dig 
förutsättningar att verka brett inom musikproduktion och 
inspelningsteknik, där du tar dig an skapandet från både 
ett vetenskapligt och ett konstnärligt perspektiv.

Med utgångspunkt i din egen inspelningsutrustning 
och musikprogram bygger du upp dina kunskaper på 
distans, för att i slutet av utbildningen testa kunskaperna 
i skarpt läge under en praktikperiod. Efter examen kan 
du jobba som allt från studietekniker och låtskrivare till 
filmljudläggare eller musikproducent – eller varför inte 
som egenföretagare?

Ort: Växjö, studietakt 100 %, distans
Ort: Växjö, studietakt 50 %, distans

Polisprogrammet, campus eller distans, 2,5 år 120 hp

Vill du hjälpa människor i utsatta situationer? Är du 
intresserad av samhällsfrågor och vill göra skillnad? Då 
kan polisyrket vara något för dig. Programmet innehåller 
kurser och ämnen som kan tyckas vitt skilda, men i en 
skarp situation är det flera kunskaper och egenskaper 
som krävs för att du ska kunna lösa den. Du får bland 
annat lära dig att analysera problem, söka kunskap, se 
orsakssamband, hitta lösningar, fatta beslut och utvärdera 
dina insatser.

Polisprogrammet är en bred utbildning som förbereder 
dig för ett arbete där arbetsuppgifterna skiftar. Dina 
kunskaper omsätter du sedan praktiken då du under sex 
månader byter studentlivet mot en aspirantplats. Efter fem 
terminer har du din polisexamen.

Ort: Växjö, studietakt 100 %
Ort: Växjö, studietakt 100 %, distans

Socionomprogrammet 210 hp

Socionom är ett yrke som passar dig som är intresserad 
av såväl människor som samhällsfrågor. Som socionom 
möter du människor i olika skeden i livet och under 
utbildningen studerar du det sociala samspelets betydelse 
för människors utveckling.

I utbildningen ingår en termins verksamhetsförlagd 
utbildning på arbetsplatser som är relevanta för 
socialt arbete. Utbildningen gör dig redo för jobb 
inom områden som socialtjänst, hälso- och sjukvård, 
skola, behandlingshem, kriminalvård och andra 
statliga myndigheter. Socionomprogrammet är en 
professionsutbildning som lägger grund för såväl 
yrkesverksamhet som för fortsatta akademiska studier i 
socialt arbete.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Vill du hjälpa människor att må bättre? Här är din chans 
att göra skillnad för de som behöver vård, stöd och 
lindring. Vare sig du drömmer om att arbeta på en liten 
mottagning eller ett stort sjukhus, i din hemkommun 
eller utomlands – på vår sjuksköterskeutbildning får du 
kompetensen du behöver.

Som sjuksköterska behöver du ha empati och förstå 
patientens perspektiv för att kunna stötta och hjälpa på 
bästa sätt. Huvudämnet på sjuksköterskeprogrammet 
är vårdvetenskap och handlar om människan och hens 
upplevelse av sin hälsa och ohälsa. På programmet 
förbereds du för din karriär som sjuksköterska 
genom en blandning av teoretiska kurser och klinisk 
verksamhetsförlagd utbildning. Det finns också möjlighet 
till internationellt studentutbyte.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %
Ort: Ljungby, studietakt 100 %
Ort: Oskarshamn, studietakt 100 %
Ort: Västervik, studietakt 100 %
Ort: Växjö, studietakt 100 %

Anmälan hösten 2020 och våren 2021

Datum för kommande ansökningsperioder 
publiceras på Polisens hemsida. Ansökan gäller då 
för kursstarter hösten 2020 och våren 2021.  
Läs mer på Polisen.se/Bli-polis.

Program på grundnivå Våren 2021
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”Nyfikenheten är 
din bästa resurs”
David Calås är inne på sitt tredje år som 
doktorand i entreprenörskap inom kultur och 
konst på Linnéuniversitetet. Han tycker att det 
bästa med att vara doktorand är friheten i arbetet 
och känslan av att göra något meningsfullt.

Vad innebär det att doktorera, egent-
ligen? David beskriver det som en 
upptäcktsresa i personlig utveckling 
– som du måste vara öppen för. 

– Nyfikenheten är din bästa resurs 
som doktorand, och en vilja att förstå 
saker på nya sätt. Du kommer att 
vara väldigt inne i det och i ständigt 
behov av någon som lyssnar. Det 
kräver mycket tid och det finns stora 
förväntningar, från dig själv, din 
handledare och dina kollegor. Jag 
har väldigt bra handledare som jag 
kan prata med, i både med- och 
motgång. Det är viktigt att komma 
ihåg: du är inte ensam, i en annars 
ganska ensam process.

Lärarna blev kollegor
Det var under sitt magisterår som 
David kände att akademin var en 
miljö som han verkligen trivdes i 
och som han skulle vilja vara en 
större del av.  

– Jag hade väldigt bra lärare. 
Två av dem ingår idag i min 
forskningsmiljö och en är min 
handledare. Deras engagemang 

spelade verkligen en viktig roll 
för mig. Lärare kan hjälpa drivna 
studenter att hitta outforskade  
vägar för att de ska få utlopp för  
sin nyfikenhet. 

Innan David började doktorera 
jobbade han två år som gymnasie-
lärare. Han kände att undervisning 
var något han ville ägna sig mer åt, 
fast på ett annat sätt.

– Det är också en av anledningarna 
till att jag blev intresserad av att 
doktorera. På universitetet finns 
en större frihet och kreativitet i 
undervisningen och jag kan i högre 
grad påverka innehållet. Jag känner 
att jag kan göra mer nytta här, 
utifrån vem jag är.

Entreprenörskap  
– mer än bara ekonomi
Davids avhandling handlar om 
hur privatägda konsthallar uppstår 
och vilka villkor som finns för den 
sortens entreprenörskap. Intresset 
för entreprenörskap beskriver han 
som en fascination för vad det står 
för – något kreativt som skapar 

tillväxt och som driver samhället 
framåt. Men det rymmer något 
mer, som var det som David från 
början fastnade för. 

– Entreprenörskap förknippas 
med företagande och ekonomi, 
och så har det länge varit. 
Men det är också en social 
förändringsprocess. Vi står inför 
nya samhällsutmaningar och jag  
är nyfiken på hur entreprenörskap 
kan bidra till kreativa lösningar.

Ingen måndagsångest
David upplever en annan typ av 
frihet som doktorand jämfört med 
när han studerade på grund- och 
avancerad nivå.

– Nu är det mer ”idag ska jag läsa 
detta, för det vill jag”. Jag blir 
inbjuden till intressanta projekt och 
nya möjligheter avlöser varandra. 
Som doktorand har jag aldrig haft 
”måndagsångest”, inte en enda dag. 
Varför? Jag kommer till jobbet och 
gör något jag känner är meningsfullt 
– och jag gör det i närheten av 
människor som delar den känslan.

Linnéuniversitetet Forskning
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Program på avancerad 
nivå hösten 2020
Efter din grundutbildning kan du välja att läsa en master- eller 
magisterutbildning, som är ett utbildningsprogram på avancerad nivå. 
Då kan du specialisera dig och fördjupa dina kunskaper ytterligare. 
Fördjupade kunskaper kan vara attraktiva både för en framtida 
arbetsgivare och nödvändiga för en eventuell karriär som forskare.  
Kanske är det vägen till ditt drömjobb? 

För att vara behörig att läsa en utbildning på avancerad nivå krävs det 
oftast att du har en examen på grundnivå. Var noga med att titta efter 
sista anmälningsdatum på Lnu.se på de utbildningar du är intresserad av.

Obs! Vissa utbildningar kan ha sista anmälningsdag 15 januari, 15 mars, 
eller 15 april.

Vill du läsa mer om varje enskilt program och utbildningarnas innehåll, 
eller se vilka fristående kurser vi erbjuder, besök Lnu.se!

Program på avancerad nivå Hösten 2020
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Data/IT

Digital affärsutveckling, 
magisterprogram 60 hp

Brinner du för strategiskt tänkande, 
innovation, utveckling, ledning 
och styrning av digitalisering? Då 
är magisterprogrammet i digital 
affärsutveckling ett bra val.

Utbildningen ger dig förmåga att 
identifiera och analysera affärsmodeller 
i befintliga verksamheter, samt utveckla 
digitala affärsmodeller. Efter examen 
kommer du att kunna arbeta med 
utvecklings- och förändringsarbete inom 
digitalisering av affärsmodeller, med 
hela världen som arbetsfält. Du behöver 
ha minst tre års yrkeserfarenhet för att 
påbörja utbildningen.

Ort: Ljungby, studietakt 50 %, distans

Digitalisering som stöd för 
lärande, inriktning medieteknik, 
masterprogram 120 hp

Digitaliseringen påverkar samhället 
på alla tänkbara sätt – även skolan. 
Denna tvärvetenskapliga utbildning 
ger dig de kunskaper, färdigheter och 
förhållningssätt som krävs för både 
teknik- och pedagogikutveckling utifrån 
digitaliseringen inom skolan.

Programmet har två inriktningar; 
pedagogik och medieteknik, 
som samverkar för att maximera 
komplementärt lärande. Den 
yrkesförberedande ambitionen 
har skapats med anledning av de 
senare årens snabba och omfattande 
investeringar av digitalisering i skol- 
och utbildningsmiljöer. Efter avslutad 
utbildning kan du arbeta inom offentlig 
eller privat sektor som kvalificerad lärare, 
IKT-pedagog eller IT-konsult.

Ort: Växjö, studietakt 50 %

Avancerad nivå Data/IT
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Avancerad nivå Data/IT

Informationssystem, 
magisterprogram 60 hp

Informationssystem gör det möjligt 
för företag och människor att 
kommunicera, lära, organisera och 
förnya sig. Magisterprogrammet 
i informationssystem ger dig den 
kunskap du behöver för att kritiskt och 
systematiskt kunna införliva kunskap, 
samt analysera och hantera komplexa 
frågeställningar och problem.

Efter utbildningen kan du arbeta med 
projekt för att planera, utforma och 
införa informationssystem med avsikt 
att utveckla verksamheter. Du får bred 
kunskap i att planera, leda och använda 
informationssystem i praktiken för att 
förbereda dig inför arbetslivet och din 
framtida karriär.

Ort: Växjö, studietakt 100 %
Ort: Växjö, studietakt 100 %, distans

Informationssystem, 
masterprogram 120 hp

Informationssystem gör det möjligt 
för företag och människor att 
kommunicera, lära, organisera och 
förnya sig. Masterprogrammet i 
informationssystem ger dig den 
kunskap du behöver för att kritiskt och 
systematiskt kunna införliva kunskap, 
samt analysera och hantera komplexa 
frågeställningar och problem.

Efter utbildningen kan du arbeta med 
projekt för att planera, utforma och 
införa informationssystem med avsikt 
att utveckla verksamheter. Du får bred 
kunskap i att planera, leda och använda 
informationssystem i praktiken för att 
förbereda dig inför arbetslivet och din 
framtida karriär.

Ort: Växjö, studietakt 100 %
Ort: Växjö, studietakt 100 %, distans

Programvaruteknik, 
magisterprogram 60 hp

Vill du vara med och forma den digitala 
framtiden? Detta program fokuserar 
på hur man utvecklar komplexa 
programvarusystem, som ofta består av 
miljontals rader kod.

Utbildningen kretsar kring två 
tillämpningsområden: modelldriven 
utveckling och dataintensiva system. 
Fokus är både på teoretiska och praktiska 
aspekter av programvaruutveckling. 
En examen i programvaruteknik ger 
dig en språngbräda till en spännande 
karriär i IT-branschen – troligen 
som programvaruutvecklare på en 
konsultfirma eller på en IT-avdelning.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Programvaruteknik, 
masterprogram 120 hp

Vill du vara med och forma den digitala 
framtiden? Detta program fokuserar 
på hur man utvecklar komplexa 
programvarusystem, som ofta består av 
miljontals rader kod.

Utbildningen kretsar kring tre 
tillämpningsområden: modelldriven 
utveckling, dataintensiva system och 
informationsvisualisering. Fokus 
är både på teoretiska och praktiska 
aspekter av programvaruutveckling och 
du får under utbildningen möjlighet 
att utveckla ett programvarusystem 
som löser ett verkligt problem 
under realistiska förhållanden. En 
examen i programvaruteknik ger dig 
en språngbräda till en spännande 
karriär i IT-branschen – troligen 
som programvaruutvecklare på en 
konsultfirma eller på en IT-avdelning.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Sociala medier och 
webbteknologier, 
masterprogram 120 hp

Sociala medier har blivit en stor del av 
våra liv. Programmet sociala medier 
och webbteknologier är en praktisk 
utbildning som ger dig en djup förståelse 
för nätverk (communities) på webben 
och den tekniska infrastrukturen bakom 
dessa. Du kommer även att få praktiska 
färdigheter inom medieteknik, design 
och olika programmeringsspråk.

Webbutvecklare, interaktionsdesigner, 
IT-strateg eller new media editor – 
både nationellt och internationellt – är 
potentiella karriärvägar för dig. Eller 
varför inte fortsätta som forskare? 
Utbildningen ger dig en stark kunskap 
om dagens sociala medier och dess 
betydelse och påverkan.

Ort: Växjö, studietakt 100 %
Ort: Växjö, studietakt 100 %, distans
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Design, konst och musik

Innovation genom ekonomi, 
teknik och design – inriktning 
design, masterprogram 120 hp

Vill du lära dig att initiera, leda och 
verka för skapandet av innovationer? 
Detta tvååriga masterprogram fördjupar 
dina kunskaper inom innovation 
och utgår från företagens behov av 
ny kompetens. Programmet har tre 
inriktningar: ekonomi, teknik och 
design och bygger på gemensamma 
projektarbeten i samarbete med 
näringsliv eller organisationer.

Programmet ges på engelska och ger 
dig ett internationellt utbyte under 
utbildningen som förbereder dig för en 
internationell karriär. Efter examen kan 
du att jobba med exempelvis projekt- 
och innovationsledning, process- och 
produktutveckling, affärs- och 
systemutveckling eller samhälleligt 
entreprenörskap.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Magisterprogram i 
musikvetenskap 60 hp

Har du en kandidatexamen med 
musikvetenskap som huvudämne 
och vill fördjupa dina kunskaper 
ytterligare? Då är magisterprogrammet 
i musikvetenskap för dig. Utbildningen 
fördjupar dina kunskaper inom det 
musikvetenskapliga fältet, både inom 
allmän musikvetenskap och genom 
kurser som du väljer själv.

Inom kurserna studeras musiken som 
kulturell företeelse inom ett socialt 
sammanhang. En magisterexamen i 
musikvetenskap ger också behörighet till 
forskarutbildning nationellt inom ämnet 
och förbereder för arbetsuppgifter inom 
det offentliga kultur- och musiklivet.

Ort: Växjö, studietakt 100 %, distans

Avancerad nivå Design, konst och musik
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Avancerad nivå Design, konst och musik

Masterprogrammet i 
Design+Change 120 hp

Siktar du på en framtida roll som 
förändringsagent med fokus på design 
och hållbarhet? Masterprogrammet i 
Design+Change ger dig kunskap om 
att design kan vara ett kraftfullt verktyg 
i allt från att förbättra våra liv, vår 
värld och våra relationer till att vara en 
drivkraft för ökad hållbarhet.

Du får lära dig om kritisk och spekulativ 
design, social design, metadesign, 
designaktivism, service design och 
deltagande design. Du introduceras 
dessutom för relevanta metoder där du 
lär dig att ifrågasätta och öppna upp för 
nya, kreativa tankesätt. Utbildningen 
ges på engelska och ger dig en bra grund 
för en karriär med komplexa projekt. 
Utbildningen utmanar den traditionella 
designerns roll genom att definiera och 
skapa nya roller som möter nutida och 
framtida behov.

Ort: Växjö, studietakt 100 %
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Avancerad nivå Ekonomi, ledarskap och marknadsföring

Ekonomi, ledarskap och 
marknadsföring

Business Process Control and 
Supply Chain Management, 
masterprogram 120 hp

Är du nyfiken på en karriär inom 
styrning av affärsprocesser i 
försörjningskedjor? Ett genomgående 
tema i programmet är att hitta och skapa 
effektivitet inom försörjningskedjor 
med hjälp av leverantörsledet. Ett annat 
viktigt tema är att genom utveckling 
och användning av processorienterad 
information och styrmetoder 
effektivisera processer inom det egna 
företagets olika delar och inte minst 
mellan företag.

Efter examen kan du exempelvis 
arbeta som Purchaser, Supply Planner 
eller Business Process Developer. 
När du ansöker får du välja någon 
av specialiseringarna inom antingen 
logistik eller verksamhetsstyrning.

Ort: Växjö, studietakt 100 %
Inriktning: Fronten inom Ekonomi 
& Verksamhetsstyrning
Inriktning: Fronten inom Logistik & 
Supply Chain Management
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Avancerad nivå Ekonomi, ledarskap och marknadsföring

Corporate Governance – 
Accounting and Finance, 
magisterprogram 60 hp

Magisterprogrammet Corporate 
Governance – Accounting and Finance 
passar dig med en utbildningsbakgrund 
inom finansiell redovisning, 
finansiell ekonomi eller företags- och 
nationalekonomi.

Under den första terminen får du en 
tydlig översikt av vad bolagsstyrning 
innebär och lär om den variation i 
system som finns internationellt. Under 
den andra terminen får du själv välja 
fördjupningskurser så att du ska kunna 
skräddarsy din framtida karriär efter egna 
önskemål. Karriärmöjligheterna beror 
på din tidigare utbildningsbakgrund 
och kan vara allt från finansiell ekonomi 
och redovisning till rådgivare hos bank 
eller konsult inom corporate finance eller 
företagsanalys.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Entreprenörskap, hållbarhet 
och samhällsförändring, 
masterprogram 120 hp

Brinner du för samhällsförändring 
och ser dig själv som en ledande kraft 
framåt? På programmet utvecklar du 
inte bara din egen entreprenöriella 
förmåga, utan du får dessutom en 
fördjupad kunskap om entreprenörskap 
och dess roll i samhället. 

Du lär dig att utveckla företag och 
samhälle med innovativa och hållbara 
lösningar. Under utbildningen arbetar du 
med verkliga fall för att komma närmare 
näringslivet redan under studietiden. 
Du utvecklar professionella färdigheter 
i och ledning av entreprenörsprocesser i 
privat och offentlig sektor. Färdigheterna 
kan du använda för att starta eget 
företag eller för entreprenörsarbete inom 
etablerade organisationer och projekt.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Innovation genom ekonomi, 
teknik och design – inriktning 
företagsekonomi, 
masterprogram 120 hp

Vill du lära dig att initiera, leda och 
verka för skapandet av innovationer? 
Detta tvååriga masterprogram fördjupar 
dina kunskaper inom innovation 
och utgår från företagens behov av 
ny kompetens. Programmet har tre 
inriktningar: ekonomi, teknik och 
design och bygger på gemensamma 
projektarbeten i samarbete med 
näringsliv eller organisationer.

Programmet ges på engelska och ger 
dig ett internationellt utbyte under 
utbildningen som förbereder dig för en 
internationell karriär. Efter examen kan 
du att jobba med exempelvis projekt- 
och innovationsledning, process- och 
produktutveckling, affärs- och 
systemutveckling eller samhälleligt 
entreprenörskap.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

International Business Strategy, 
masterprogram 120 hp

Vill du jobba med att utveckla 
konkurrenskraftiga, dynamiska och 
hållbara strategier för internationella 
företag? International Business 
Strategy ger dig en specialisering inom 
internationell affärsstrategi som omfattar 
teoretiska insikter och avancerad praktisk 
förståelse för internationella affärer. 
Särskilt fokus ligger på megatrender i 
samhället, till exempel globalisering.

Under utbildningen varvas 
företagsekonomi med internationell 
affärsstrategi, marknadsföring och 
entreprenörskap. Programmet ger 
dig spetskompetens för en karriär 
inom internationella företag och 
organisationer, speciellt inriktat 
på internationell affärsstrategi och 
marknadsföring.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Leadership and Management 
in International Contexts, 
magisterprogram 60 hp

Vill du leda team, företag eller 
organisationer i en internationell miljö? 
Denna utbildning hjälper dig utveckla 
din egen potential att leda och att 
forma förmågor och att agera som en 
reflekterande, trygg och ansvarstagande 
ledare. Programmet behandlar bland 
annat ämnen som management, 
konsulting och ledning av förändring. 
Allt detta i en internationell kontext.

Undervisningen sker på engelska 
vilket ger dig ett internationellt utbyte 
med studenter samt förbereder dig 
för en internationell karriär. Dina 
kunskaper kommer att vara attraktiva 
på arbetsmarknaden och i framtiden 
väntar en karriär inom företag och 
organisationer, som konsult och inom 
stabsfunktioner på globala företag.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Marknadsföring, 
masterprogram 120 hp

Marknadsförarens roll är i 
konstant utveckling och behovet 
av denna kompetens blir allt större. 
Masterprogrammet i marknadsföring 
varvar renodlade marknadsföringsstudier 
med företagsekonomi, entreprenörskap, 
ledarskap och affärsledning. Efter 
examen väntar en karriär som 
exempelvis marketing specialist, 
marketing coordinator eller head of 
communications. Du kan även jobba på 
ett universitet med undervisning eller 
som forskare.

Utbildningen är på engelska vilket 
ger dig en bred grund för en karriär 
både nationellt som internationellt. 
Programmet tar dessutom in 
internationella studenter vilket ger dig 
ett mångkulturellt utbyte även under 
utbildningens gång.

Ort: Växjö, studietakt 100 %
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Nationalekonomi, 
masterprogram 120 hp

Vill du få verktyg för att anta världens 
samhällsekonomiska utmaningar? I 
en globaliserad värld behövs national-
ekonomer som kan analysera och dra 
slutsatser om ekonomiska förhållanden i 
ett ständigt föränderligt samhälle.

Programmet ger dig verktyg och 
perspektiv för att analysera, förstå 
och utreda ekonomiska frågor inom 
såväl mikro-, makro- som finansiell 
ekonomi. Genom att bygga på dina 
kunskaper inom nationalekonomi kan 
du i framtiden arbeta med att analysera, 
fatta beslut, rådge eller utreda kring 
ekonomiska frågor i både privat och 
offentlig sektor. Programmet passar även 
den som vill göra karriär utomlands då 
den innehåller en utlandstermin och 
undervisningsspråket är på engelska.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Turism och hållbarhet, 
masterprogram 120 hp

Turismen ökar och fler har idag 
möjlighet att resa dit de vill. Samtidigt 
är världen mitt i en brinnande 
klimatkris, där bland annat transport 
och konsumtion står för en stor del av 
vår klimatpåverkan. Vill du vara med 
och forma framtidens hållbara turism? 
Med masterprogrammet Turism och 
hållbarhet får du den kunskap du 
behöver.

Efter examen står turismsektorn redo 
med sitt växande behov av kvalificerade 
kompetenser inom utvärdering, 
analys och planering för turism och 
turismrelaterade verksamheter ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Programmet 
förbereder dig för en karriär inom såväl 
privat som offentlig sektor. Dessutom 
sker undervisningen på engelska vilket 
även förbereder dig för en internationell 
karriär.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Avancerad nivå Ekonomi, ledarskap och marknadsföring
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Avancerad nivå Lärarutbildning

Lärarutbildning

Matematikdidaktik, 
magisterprogram 60 hp

Matematikdidaktik är 
magisterprogrammet för dig med ett 
stort intresse för matematik och som 
redan undervisar i ämnet idag, eller 
arbetar med lärande i matematik i andra 
sammanhang. Programmet passar dig 
med ett gediget intresse för matematik 
och som vill utöka dina kompetenser 
för att få en djupare förståelse för 
matematikämnet.

Genom programmet får du fördjupade 
kunskaper om lärande och undervisning 
i matematik samt goda förutsättningar 
att driva utvecklingsprojekt. 
Utbildningen är på halvfart och på 
distans, vilket gör att du med fördel kan 
genomföra projekt på den arbetsplats där 
du redan undervisar. Efter programmet 
väntar mycket goda möjligheter att driva 
utbildningsprojekt, samt en gedigen 
grund för eventuell forskarutbildning 
inom matematikdidaktik.

Ort: Växjö, studietakt 50 %

63



Nordiskt masterprogram för 
språklärare 120 hp

Har du redan några års 
språkundervisning bakom dig och 
vill utvecklas i din lärarroll? Nordiskt 
masterprogram för språklärare erbjuder 
både en kompetensutveckling och 
behörighet till forskarstudier. Du 
breddar och fördjupar din språkliga 
kompetens under en utbildning med ett 
flexibelt upplägg.

Utbildningen har en internationell 
profil och innehållet berör allt från 
grammatikens och litteraturens roll i 
språkundervisningen till IT som redskap 
för lärande och reflektion kring egna 
erfarenheter. Eftersom programmet är 
på distans kan du själv välja var och när 
du bedriver studierna. Programmet ger 
dig den kompetens som krävs för att 
fortsätta dina studier på forskarnivå men 
breddar även din språkkompetens i din 
karriär som språklärare.

Ort: Växjö
Inriktning: Franska, 33 % distans
Inriktning: Franska, 100 % distans
Inriktning: Engelska, 33 % distans
Inriktning: Engelska, 100 % distans
Inriktning: Tyska, 33 % distans
Inriktning: Tyska, 100 % distans
Inriktning: Spanska, 33 % distans

Speciallärarprogrammet 90 hp

Vill du arbeta med allas rätt till 
utbildning, oavsett förutsättningar? 
Speciallärarprogrammet kompletterar din 
lärarexamen och ger dig förutsättningar 
för att kunna leda utvecklingen av det 
pedagogiska arbetet med målet att möta 
behoven hos alla elever.

Utbildningen utvecklar din förmåga 
att kritiskt och självständigt genomföra 
pedagogiska utredningar samt analysera 
svårigheter i olika lärmiljöer. Stor 
vikt läggs vid förebyggande åtgärder 
och särskild träning av elever i behov 
av särskilt stöd. Du läser en del av 
utbildningen tillsammans med blivande 
specialpedagoger, vilket bygger en grund 
för framtida samarbeten.

Ort: Växjö, studietakt 67 %, distans
Inriktning: Specialisering mot 
matematikutveckling
Inriktning: Specialisering mot språk-, 
skriv- och läsutveckling
Inriktning: Specialisering mot 
utvecklingsstörning

Specialpedagog-
programmet 90 hp

Specialpedagogprogrammet 
kompletterar din lärarexamen och ger 
dig ett fördjupat specialpedagogiskt 
kunnande med fokus på hur 
lärandeprocesser kan utvecklas. 
Du studerar sambandet mellan 
inlärningsproblem, lärmiljöer och 
psykosociala faktorer. Du lär dig även 
hur förskola och skola kan arbeta mot 
mobbning och kränkande behandling.

En del av utbildningen läser du 
tillsammansv med blivande speciallärare, 
vilket bygger en grund för framtida 
samarbeten. Programmet ger dig den 
kunskap du behöver för att arbeta 
tillsammans med skolledare för att 
leda och delta i pedagogiska arbeten på 
organisations-, grupp- och individnivå.

Ort: Växjö, studietakt 67 %, distans

Avancerad nivå Lärarutbildning
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Avancerad nivå Naturvetenskap

Naturvetenskap

Akvatisk ekologi, 
masterprogram 120 hp

Våra hav är en fantastisk naturresurs 
som tyvärr inte förvaltas på bästa sätt. 
En viktig utmaning för framtiden är 
att bättre förstå havet som resurs och 
utnyttja det på ett mer hållbart sätt än 
idag. Önskar du en utbildning som ger 
en fördjupad förståelse för de marina 
mikroorganismernas utveckling, 
mångfald och interaktioner?

Masterprogrammet akvatisk ekologi 
är forskningsförberedande och läses på 
engelska. Du får en allmän kunskapsbas 
inom akvatisk ekologi som kan öppna 
dörrar till arbete på myndigheter och 
inom privat sektor. Utbildningen ger dig 
unik kompetens är mycket efterfrågad 
hos beslutsfattare, både nationellt och 
internationellt.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Evolutionär ekologi hos fiskar, 
masterprogram 120 hp

Detta masterprogram ger dig 
möjlighet att nå en djupare förståelse 
för fiskars ekologi, evolution och 
mångfald. Utbildningen syftar till du 
ska utveckla nyfikenhet, kunskap om 
aktuell forskning och en förståelse 
för evolutionär ekologi med fokus på 
fiskarnas diversitet, evolution, ekologi 
och beteende.

Programmet är en forsknings-
förberedande utbildning. Du får en 
inblick i hur forskningsresultat kan 
omsättas till praktisk handling och 
bidra till fiskbeståndets bevarande och 
ett hållbart nyttjande. Programmet kan 
vara din språngbräda in i en yrkeskarriär 
på både myndigheter och i privat sektor, 
då det ger dig en bred kompetens inom 
ekologi och fiskbiologi.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %
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Fysik, masterprogram 120 hp

Masterprogrammet i fysik är inriktat 
mot modern fysik och förbereder dig för 
både analytiskt arbete inom industrin 
och för forskarutbildning. Du får en 
fördjupad kunskap om och förståelse 
för fysikens begrepp och modeller, och 
kommer självständigt att kunna initiera 
och leda undersökningar.

Programmet ges på engelska och du 
arbetar nära både lärare och forskare 
under utbildningen. Du kan välja mellan 
ett stort antal olika kurser och vårt 
utbytesavtal ger dig även chansen att 
utan studieavgifter studera en eller två 
terminer i Como, Italien. Efter examen 
kan du arbeta med forsknings- och 
utvecklingsarbete i näringslivet men du 
får även den grund du behöver för en 
framtid som forskare.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %
Ort: Kalmar, studietakt 100 %, 
distans

Kemi, magisterprogram 60 hp

Vill du utvecklas inom ämnet kemi? 
Magisterprogrammet passar dig som vill 
gå vidare som forskare, men är också en 
bra grund för dig som vill arbeta inom 
näringslivet med bioteknik, livsmedel, 
läkemedel eller kemisk teknisk industri 
efter din examen.

Utbildningen ger dig en fördjupad 
kunskap om ämnet kemi och du läser 
kurser inom bland annat analytisk kemi, 
biokemi, bioteknik och bioorganisk 
kemi. Efter examen är du redo för en 
internationell karriär med möjlighet 
att arbeta var du vill i världen, kanske 
som forskare eller inom industrin. 
Programmet kan läsas som del av en 
tvåårig masterutbildning.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Kemi, masterprogram 120 hp

Vill du utvecklas inom ämnet kemi? 
Masterprogrammet passar dig som vill 
gå vidare som forskare, men är också en 
bra grund för dig som vill arbeta inom 
näringslivet med bioteknik, livsmedel, 
läkemedel eller kemisk teknisk industri 
efter din examen.

Utbildningen ger dig en fördjupad 
kunskap om ämnet kemi och du läser 
kurser inom bland annat analytisk kemi, 
biokemi, bioteknik och bioorganisk 
kemi. Efter examen är du redo för en 
internationell karriär med möjlighet att 
arbeta var du vill i världen, kanske som 
forskare eller inom industrin.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Magisterprogram inom 
djurskydd 60 hp

Har du ett stort intresse för djur och 
funderar över vad du kan göra för att ge 
dem så bra förutsättningar som möjligt? 
Magisterprogrammet i djurskydd vänder 
sig till dig med en utbildning inom 
biologi eller motsvarande – och gärna 
med praktisk erfarenhet av att arbeta 
med djur.

Du kommer under utbildningen att 
bland annat fokusera på kontroll av 
efterlevnaden av djurskyddslagstiftning, 
samt på hur djur ska hållas och skötas 
enligt gällande regelverk. Efter 
examen kan du se fram emot en 
karriär som djurskyddsinspektör eller 
djurskyddshandläggare, men även 
forskarkarriär kan vara ett alternativ då 
programmet är forskningsförberedande.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %, 
distans

Matematik och modellering, 
masterprogram 120 hp

Den teknologi vi använder i dagens 
moderna samhälle baseras i allt större 
utsträckning på matematiska modeller 
och beräkningar. Är du intresserad 
av matematik och vill använda dina 
kunskaper till problemlösning och för 
att utveckla nya modeller, är detta rätt 
program för dig.

Programmet har tre inriktningar: analys 
och matematisk fysik, algebra med 
kryptering och kodning och matematisk 
statistik och finansmatematik. Du 
läser allmänna kurser i matematik och 
modellering samt inriktningskurser 
inom algebra, talteori, kryptering och 
kodningsteori. Efter utbildningen kan 
du bland annat arbeta hos företag som 
använder sig av avancerade matematiska 
modeller, som ljud-och bildbehandling 
eller maskin- och byggindustrin.

Ort: Växjö, studietakt 100 %
Inriktning: Algebra med kryptering 
och kodning
Inriktning: Analys och matematisk 
fysik
Inriktning: Matematisk statistik och 
finansmatematik

Avancerad nivå Naturvetenskap
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Miljöriskanalys, 
magisterprogram 60 hp

Kvalificerade miljöriskanalytiker behövs 
inom många olika samhällssektorer. 
Magisterprogrammet i miljöriskanalys 
ger dig fördjupade kunskaper inom 
utförandet av kvalificerade riskanalyser 
av skadliga ämnen för miljön, där syftet 
är att skydda såväl människors hälsa som 
miljön.

Under utbildningen lär du dig 
bland annat kvantitativa och 
sannolikhetsbaserade metoder för 
miljöriskbedömning. Dessa kunskaper 
är viktiga till exempel för handläggare 
på miljömyndigheter, miljökonsulter 
och miljösamordnare på företag. Efter 
examen kan du arbeta på länsstyrelser 
och kommunernas miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningar, liksom många 
konsultföretag inom miljösektorn och 
större industriföretag.

Ort: Kalmar, studietakt 50 %, distans

Miljövetenskap och hållbar 
utveckling, masterprogram 120 hp

Hållbar utveckling är en av vår tids 
viktigaste och största utmaningar. 
Masterprogrammet ger dig djupare 
kunskap om naturmiljön med inslag av 
sociala och ekonomiska aspekter.

Under utbildningen lär du dig att 
självständigt kunna nyttja vetenskaplig 
information som bas för förståelse av hur 
naturen fungerar, människans inverkan 
på naturen och hur olika åtgärder 
fungerar och kan användas för att minska 
människans påverkan på miljön. Det 
finns flera praktiska moment under 
utbildningen och även möjlighet att 
delta i pågående forskningsprojekt. Efter 
avslutad utbildning kan du arbeta inom 
myndigheter eller på företag som arbetar 
med miljöfrågor och hållbar utveckling. 
Dessutom får du behörighet för 
forskarutbildning i ämnet miljövetenskap.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Avancerad nivå Naturvetenskap
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Avancerad nivå Samhälls- och beteendevetenskap

Samhälls- och 
beteendevetenskap

Digitalisering som stöd för 
lärande, inriktning pedagogik, 
masterprogram 120 hp

Digitaliseringen påverkar samhället 
på alla tänkbara sätt – även skolan. 
Denna tvärvetenskapliga utbildning 
ger dig de kunskaper, färdigheter och 
förhållningssätt som krävs för både 
teknik- och pedagogikutveckling utifrån 
digitaliseringen inom skolan.

Programmet har två inriktningar; 
pedagogik och medieteknik, 
som samverkar för att maximera 
komplementärt lärande. Den 
yrkesförberedande ambitionen 
har skapats med anledning av de 
senare årens snabba och omfattande 
investeringar av digitalisering i skol- 
och utbildningsmiljöer. Efter avslutad 
utbildning kan du arbeta inom offentlig 
eller privat sektor som kvalificerad lärare, 
IKT-pedagog eller IT-konsult.

Ort: Växjö, studietakt 50 %

Freds- och utvecklingsarbete, 
magisterprogram 60 hp

Programmet förbereder dig för arbete 
med globala freds- och utvecklingsfrågor 
på lokal, nationell och internationell 
nivå. Här får du möjlighet att bygga på 
dina kunskaper i ämnet och fördjupa 
dig i relationen mellan fattigdom, 
fred/konflikter, mänskliga rättigheter, 
miljö och hur man skapar hållbar och 
inkluderande utveckling. 

Under programmet tränas din analytiska 
förmåga och praktiska färdigheter. 
Du har möjlighet att söka finansiering 
för en fältstudie i ett utvecklingsland. 
Efter utbildningen kan du arbeta 
inom civilsamhälle-organisationer, 
offentlig förvaltning, företag eller 
internationella organisationer som 
fokuserar på fattigdoms-, freds-, miljö 
och utvecklingsfrågor.

Ort: Växjö, studietakt 100 %
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Avancerad nivå Samhälls- och beteendevetenskap

Internationella relationer, 
masterprogram 120 hp

Vår omvärld är i konstant förändring. 
Goda, globala relationer mellan länder 
och organisationer har aldrig känts 
mer relevant. Masterprogrammet i 
internationella relationer ger dig avancerade 
kunskaper om statsvetenskapens olika 
subdiscipliner, med särskilt fokus på 
statsvetenskapliga kärnteman som 
internationell makt, säkerhet och 
demokrati. Under utbildningens gång får 
du fördjupade teoretiska och empiriska 
kunskaper om vår omvärld och lär dig 
samhällsvetenskapliga metoder om hur 
internationella relationer analyseras.

Programmet öppnar upp för en karriär 
inom politiska och/eller administrativa 
uppdrag och utredningstjänster inom 
både offentlig och privat verksamhet, såväl 
nationellt som internationellt. Så om du 
har ett brinnande intresse för omvärlds-
analyser av internationella politiska frågor 
är det här masterprogrammet för dig.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Pedagogik, 
magisterprogram 60 hp

Vill du ha fördjupade kunskaper om 
pedagogisk kunskapsutveckling? 
Programmet i pedagogik, som också kan 
läsas som ett tvåårigt masterprogram, 
ger dig en vetenskaplig grund för 
forskning. Programmet ger dig även den 
grund du behöver för att arbeta inom 
organisationer med fokus på utbildnings-, 
personal- och utvecklingsfrågor, samt ger 
behörighet att undervisa på högskola. 

Utbildningen rör flera centrala områden, 
som kunskapsutveckling, historiska och 
samhälleliga aspekter på värdegrunds- 
och demokratifrågor. Programmet består 
av sex olika inriktningar som du kan välja 
till ditt eget verksamhetsområde. Bland 
dessa ingår allmän pedagogik, didaktik 
och lärande, specialpedagogik, arbetsliv 
och vuxnas lärande, samt lärares arbete.

Ort: Växjö, studietakt 50 %

Pedagogik, masterprogram 120 hp

Vill du ha fördjupade kunskaper om 
pedagogisk kunskapsutveckling? 
Programmet i pedagogik, som också kan 
läsas som ett ettårigt magisterprogram, 
ger dig en vetenskaplig grund för 
forskning. Programmet ger dig 
även den grund du behöver för att 
arbeta inom organisationer med 
fokus på utbildnings-, personal- och 
utvecklingsfrågor, samt ger behörighet 
att undervisa på högskola.

Utbildningen rör flera centrala områden, 
som kunskapsutveckling, historiska och 
samhälleliga aspekter på värdegrunds- 
och demokratifrågor. Programmet består 
av sex olika inriktningar som du kan välja 
till ditt eget verksamhetsområde. Bland 
dessa ingår allmän pedagogik, didaktik 
och lärande, specialpedagogik, arbetsliv 
och vuxnas lärande, samt lärares arbete.

Ort: Växjö, studietakt 50 %

Psykologi, arbets- och 
organisationspsykologi, 
masterprogram 120 hp

Vill du förstå människor och deras 
samspel i yrkeslivet på ett djupare 
plan? I masterprogrammet i psykologi, 
med inriktning mot arbets- och 
organisationspsykologi får du lära dig 
mer om hur psykologisk kunskap kan 
tillämpas inom arbetslivet.

Som specialist i arbets- och 
organisationspsykologi kan du 
exempelvis arbeta med utvärderings- 
och utvecklingsarbete i organisationer, 
psykosociala arbetsmiljöfrågor 
eller förändringsarbete och 
organisationsutveckling. Eftersom du 
läser tillsammans med internationella 
studenter utvecklar du din interkulturella 
kompetens, varför du också kommer att 
kunna bidra när det gäller att ta fram 
globala strategier för multinationella 
organisationer.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Socialt arbete, 
masterprogram 120 hp

Masterprogrammet i socialt arbete 
är en bred utbildning med många 
karriärmöjligheter. Programmet passar 
dig som redan gått en utbildning på 
grundnivå och som vill utvecklas i din 
karriär. Under utbildningen utbildas 
du för kvalificerade arbetsuppgifter 
inom det sociala arbetsfältet, till 
exempel avancerat utrednings- 
och utvecklingsarbete samt för 
forskarstudier.

Utbildningen ger dig en stark grund att 
stå på inför din framtida karriär, oavsett 
val av arbetsområde och arbetsplats. 
Programmet ingår också i internationella 
nätverk, vilket innebär ett aktivt utbyte 
av studenter, lärare och verksamheter på 
det sociala fältet och att du kan förlägga 
en del av dina studier utomlands.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

Sociologi, masterprogram 120 hp

Vill du fördjupa dina kunskaper om 
det sociala samspelet mellan individen, 
gruppen och samhället? Är du 
intresserad av avancerade analyser inom 
olika samhällsområden? Sedan 1700-talet 
har vi försökt förstå människors 
handlingar, strukturer, relationer och 
sociala identiteter. Eftersom samhället 
fortsätter att utvecklas är sociologi precis 
lika aktuellt idag.

Masterprogrammet förbereder dig 
för såväl arbetslivet – där utredning, 
handläggning och omvärldsanalys är 
några viktiga arbetsuppgifter – som 
för fortsatta studier på forskarnivå. 
Du har även möjlighet att läsa en eller 
flera terminer utomlands för att forma 
en utbildning som efterfrågas på en 
internationell arbetsmarknad.

Ort: Växjö, studietakt 100 %
Ort: Växjö, studietakt 50 %
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Statsvetenskap, 
masterprogram 120 hp

Masterprogrammet i statsvetenskap 
ger dig både fördjupade kunskaper 
i ämnet och yrkeserfarenhet genom 
praktikarbete.

Programmet är en bred och djup 
utbildning i statsvetenskap som i 
kombination med ett examensarbete 
förbereder dig för arbete både i Sverige 
och internationellt. Du kan även välja 
att läsa stora delar av utbildningen 
utomlands. Under utbildningen har 
du möjlighet att praktisera och skaffa 
direkt arbetslivserfarenhet för att göra 
dig redo för din framtida karriär. Efter 
utbildningen kan du söka jobb som 
utredare, analytiker eller handläggare, 
både internationellt och nationellt, inom 
offentliga eller privata verksamheter.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Avancerad nivå Samhälls- och beteendevetenskap
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Avancerad nivå Språk och kultur

Språk och kultur

Digital humaniora, 
masterprogram 120 hp

Digitala verktyg har länge använts inom 
forskarvärlden för hantering, analys och 
tillgängliggörande av stora mängder 
digital information. I masterprogrammet 
i digital humaniora möts den digitala 
tekniken och humaniora på nya sätt.

Programmet passar dig som vill 
arbeta med teknik för att ta fram 
kreativa lösningar inom en rad 
humanistiska tillämpningsområden 
på kulturarvsinstitutioner, offentliga 
organ, internationella organisationer och 
privata företag. Under programmet lär 
du dig att förstå och tillämpa digitala 
metoder samt skapa applikationer och 
praktiska lösningar på arbetsplatser. 
Masterprogrammet är nära kopplat 
till forskningen vid Linnéuniversitetet, 
som är anslutet till flera internationella 
universitet.

Programmet kommer att starta under 
förutsättning att erfordliga beslut tas

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Engelsk språk- och litteratur-
vetenskap, masterprogram 120 hp

Vad har Conan O´Brien, Emma Watson 
och Andrea Jung gemensamt? Alla har 
examen i engelsk litteraturvetenskap. 
Med en förståelse av det engelskspråkiga 
kulturarvet och kulturutövandet 
kommer också en djupare förståelse för 
det globala samhället vi lever i.

Utbildningen fördjupar dina kunskaper 
inom moderna, samhällsrelevanta språk- 
och litteraturvetenskapliga teorier och 
metoder. Samtidigt blir du en del av ett 
sammanhang med gästföreläsningar 
och kontakter med yrkesverksamma 
språkforskare. Efter examen har du 
karriärmöjligheter inom till exempel 
kultur - och utbildningssektorn, men 
även inom kommunikation och media.

Ort: Växjö, studietakt 100 %
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Facköversättning i engelska, 
franska eller tyska, 
magisterprogram 60 hp

Magisterprogrammet i Facköversättning 
passar dig med ett stort intresse för 
språk. Utbildningen ger dig en bra 
grund för ett framtida yrke som 
översättare, men även korrekturläsare 
eller undertextare på företag, myndighet 
eller organisation.

Programmet ger en bred praktisk och 
teoretisk grund för att förbereda dig 
inför arbetslivet – och du bestämmer 
själv om du vill fördjupa dina kunskaper 
i engelska, franska eller tyska. Genom 
utbildningen får du en användbar 
kombination av teoretiska och praktiska 
kurser, från språkstruktur, genrekunskap 
och översättningsteori till att träna 
på praktisk översättning från och till 
svenska. Du får även analysera olika 
sorters texttyper med de senaste digitala 
verktygen.

Ort: Växjö
Inriktning: Engelska-svenska,  
50 %, distans
Inriktning: Engelska-svenska,  
100 %, distans
Inriktning: Franska-svenska,  
50 %, distans
Inriktning: Tyska-svenska,  
50 %, distans
Inriktning: Tyska-svenska,  
100 %, distans

Koloniala och postkoloniala 
studier, masterprogram 120 hp

Vår värld formas av kolonial 
maktutövning, diskurser, nätverk och 
idéer. Masterprogrammet i koloniala 
och postkoloniala studier analyserar dess 
uttryck och konsekvenser i det förflutna 
och idag.

Programmet lyfter särskilt fram hur 
den moderna världen formats av 
kolonial maktutövning och hur detta 
fortsätter att göra avtryck i dagens 
ekonomiska, sociala, kulturella 
och politiska relationer. Under 
programmet ingår träning i fält- och 
arkivarbete, färdigheter i att planera 
och leda seminarier och att ta hand 
om gästföreläsare. Efter examen 
kan du till exempel arbeta inom 
inrikes och utrikes förvaltning, olika 
organisationer (NGOs), grund- och 
gymnasieskolor, muséer och inom 
kultursektorn. Programmet är också 
forskningsförberedande.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Masterprogram i 
kulturvetenskaper 120 hp

Masterprogrammet i kulturvetenskaper 
är programmet för dig som brinner för 
frågor inom kultur, politik och ideologi. 
Om du vill diskutera och analysera 
hur kulturen påverkar människor 
och samhällen – gärna i relation till 
kulturarv, kulturpolitik och musei- och 
bibliotekssektor – är detta utbildningen 
för dig.

Under masterprogrammet får du bland 
annat lära dig att förstå, jämföra och 
kritiskt värdera vetenskapsteoretiska 
och kunskapsförmedlande traditioner. 
Du får öva på att förklara och förstå 
kulturella och samhälleliga företeelser 
genom historien och hela vägen 
till idag baserat på humanistiska 
problemställningar. Efter avslutad 
utbildning kan du fördjupa dina 
kunskaper med en forskarutbildning 
eller arbeta inom kultur-, utbildnings, 
arkiv-, biblioteks-, och museisektorn.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Avancerad nivå Språk och kultur
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Avancerad nivå Teknik- och ingenjörsutbildningar

Teknik och 
ingenjörsutbildningar

Elektroteknik, inriktning 
signalbehandling 
och vågutbredning, 
masterprogram 120 hp

I dagens samhälle är vågutbredning och 
signalbehandling viktiga områden, inte 
minst inom trådlös kommunikation 
och antennteknik. Masterprogrammet 
i elektroteknik består av såväl teori som 
tillämpningar och förbereder dig för 
avancerat ingenjörsarbete.

Efter examen kommer du att stå väl 
rustad för en spännande arbetsmarknad 
där avancerat ingenjörsarbete efterfrågas 
inom industrin och områden som 
bland annat telekommunikation eller 
sensorteknik. Om du är intresserad av 
en forskarutbildning ger programmet 
dig den teoretiska grund som krävs för 
forskarstudier inom ämnet.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Förnyelsebara elkraftsystem, 
masterprogram 120 hp

Frågan om el från förnyelsebara källor 
är en av vår tids ödesfrågor. I många 
länder är dessutom elnätet i stort behov 
av modernisering. Masterprogrammet 
förnyelsebara elkraftsystem ger dig en 
fördjupning inom el från förnyelsebara 
källor med speciell betoning på 
elkraftsystem.

Du får en bred kunskap om 
elkraftsystem där förnyelsebar energi, 
kommunikation och reglerteknik 
ingår, samt en god överblick över 
hela fältet vad gäller elkraftsystem 
och förnyelsebar energi – oavsett om 
du siktar på en karriär som utredare, 
konsult, tillståndsbedömare eller inom 
forskning. Efter avslutad utbildning kan 
du arbeta som utredare, konsult eller 
tillståndsbedömare inom privat sektor 
eller offentlig förvaltning.

Ort: Växjö, studietakt 100 %
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Hållbar konstruktionsteknik, 
masterprogram 120 hp

Idag byggs allt mer utmanande och 
spännande konstruktioner kring oss 
– höga och slanka byggnader eller 
konstruktioner med lång spännvidd. 
Framtiden kommer även att ställa högre 
krav på långsiktigt hållbar konstruktion. 
Vill du forma och konstruera framtidens 
byggnader?

Under utbildningen får du en 
fördjupad förståelse för möjligheter 
och begränsningar i olika material, 
byggelement och system. Du kommer 
att sättas på prov intellektuellt med 
avancerade teorier för analys, men också 
av praktiska tillämpningar. Efter examen 
finns goda möjligheter att utmanas med 
kvalificerade arbetsuppgifter hos en 
mängd olika potentiella arbetsgivare, 
eller varför inte inom forskningen?

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Hållbara energiprocesser och 
system, masterprogram 120 hp

Förnybara energikällor som vind, 
vatten, sol och biomassa spelar en allt 
större roll nationellt och internationellt. 
Dagens användning av energi måste 
förändras med hållbarhet i fokus. Vill 
du vara med och påverka framtiden? 
Med nya tekniska lösningar och 
smartare energianvändning kan dagens 
utmanande situation förändras.

Utbildningen ger dig en fördjupning 
i energifrågor och framtidens 
energisystem. Du får kunskap om hur 
biomassa smartast hanteras och lär dig 
om bland annat projektledning och 
olika undersökningsmetoder. Förnybara 
energikällor är en global fråga, vilket gör 
dig attraktiv även på en internationell 
arbetsmarknad – speciellt för dig som 
väljer en karriär som konsult.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Innovation genom ekonomi, 
teknik och design – inriktning 
teknik, masterprogram 120 hp

Vill du lära dig att initiera, leda och 
verka för skapandet av innovationer? 
Detta tvååriga masterprogram fördjupar 
dina kunskaper inom innovation 
och utgår från företagens behov av 
ny kompetens. Programmet har tre 
inriktningar: ekonomi, teknik och 
design och bygger på gemensamma 
projektarbeten i samarbete med 
näringsliv eller organisationer.

Programmet ges på engelska och ger 
dig ett internationellt utbyte under 
utbildningen som förbereder dig för en 
internationell karriär. Efter examen kan 
du att jobba med exempelvis projekt- 
och innovationsledning, process- och 
produktutveckling, affärs- och 
systemutveckling eller samhälleligt 
entreprenörskap.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Simuleringsdriven 
Produktutveckling, 
masterprogram 120 hp

Nya produkter produceras allt snabbare, 
samtidigt som allt högre krav ställs på 
allt från miljöpåverkan till kostnads-
effektivitet. Vill du vara med och utveckla  
framtidens hållbara produkter med stöd av 
numeriska och experimentella metoder?  
Masterprogrammet Simuleringsdriven 
produktutveckling gör dig rustad för en 
rad avancerade arbetsuppgifter inom det 
maskintekniska området.

Här får du en djup förståelse för moderna  
numeriska metoder och praktiska färdig-
heter i experimentella metoder som 
används för att ta fram data i produkt-
utvecklingsprocessen. Utbildningen gör 
dig redo för en arbetsmarknad inom 
industrin, där kvalificerade ingenjörer  
inom beräkning, experiment och  
produktutveckling efterfrågas.

Ort: Växjö, studietakt 100 %

Skogbruk med många mål, 
masterprogram, 120 hp

Masterprogrammet skogbruk med 
många mål, som ges i samarbete med 
SLU, har ambitionen att vara ett ledande 
masterprogram inom skogsvetenskap 
med en nationell profil. Har du redan 
en grundexamen inom skog, miljö 
eller biologi får du genom programmet 
en möjlighet att fördjupa dig i frågor 
kopplade till svenskt skogsbruk.

Stor vikt läggs vid fördjupad förståelse i 
skogsbrukets ekologiska och samhälleliga 
förutsättningar i Sverige. Du läser 
bland annat skogsskötsel, växtfysiologi, 
naturvård och skogssystemanalys och är 
med och diskuterar viktiga och aktuella 
frågor med representanter från olika 
aktörer inom skogssektorn. Du får också 
möjlighet till egen specialisering inom 
delar av huvudområdet genom val av 
kurser, projektarbete, fältarbete och 
studiebesök.

Ort: Alnarp, Umeå och Växjö, 
studietakt 100 %, distans

Yrkeskunnande och 
professionsutveckling, 
master 120 hp

Programmet yrkeskunnande och 
professionsutveckling vänder sig i första 
hand till professionsutbildade ingenjörer 
och lärare med relevant yrkeserfarenhet 
men, i vissa fall, även andra sökande 
med akademisk examen om minst 180 hp 
och relevant utbildning.

Utbildningen ger dig en teoretisk bas 
och verktyg för att du i framtiden ska 
kunna gestalta, reflektera och utveckla 
din och andras kunskap. Programmet 
bygger på dina egna kunskaper som 
förvärvats under din yrkeserfarenhet 
om minst tre år och ger dig en ny 
medvetenhet som gör att du kan vara 
med och utveckla din yrkesroll.

Ort: Växjö, studietakt 50 %, distans

Avancerad nivå Teknik- och ingenjörsutbildningar
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Avancerad nivå Vård, idrott och hälsa

Vård, idrott och hälsa

Barnmorskeprogrammet 90 hp

Tänk dig att få dela människors 
kanske viktigaste dag och att få vara 
med om någons första andetag. Som 
sjuksköterska kan du utbilda dig 
till barnmorska. Många arbetar på 
förlossningen eller mödrahälsovården, 
men som barnmorska kan du även 
jobba på ungdomsmottagningar, 
med hälsofrämjande arbete eller med 
gynekologisk vård. 

Utbildningen fokuserar på hälsovård 
före, under och efter en förlossning 
men du läser även om sexuell hälsa. 
Den teoretiska delen kompletteras med 
verksamhetsförlagd utbildning som är 
ett samarbete med kvinnoklinikerna 
i Kalmar, Karlskrona, Västervik och 
Växjö. Efter utbildningen har du goda 
karriärmöjligheter och en vardag där du 
träffar kvinnor under hela deras livscykel.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %
Ort: Karlskrona, studietakt 100 %
Ort: Västervik, studietakt 100 %
Ort: Växjö, studietakt 100 %

Hälsovetenskap, 
masterprogram 120 hp

Vill du få en djupare förståelse för 
komplexiteten i begreppet hälsa? Då är 
masterprogrammet i hälsovetenskap rätt 
för dig. Programmet ger dig möjlighet 
att utveckla och fördjupa dina kunskaper 
inom det breda ämnet hälsovetenskap.

Under utbildningen lär du dig 
vilka faktorer som är viktiga för att 
grundlägga och bibehålla hälsa på 
individ-, samhälls- och global nivå. 
Efter utbildningen har du möjlighet att 
arbeta med exempelvis utrednings- och 
utvecklingsarbete inom hälsosektorn, 
i såväl privata som offentliga 
verksamheter. Programmet har en 
internationell prägel och är förberedande 
för forskarnivå.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %

75



Idrottsvetenskap, 
masterprogram 120 hp

Masterprogrammet i Idrottsvetenskap 
ger dig fördjupade perspektiv inom 
det idrottsvetenskapliga området och 
behandlar bland annat frågor om hälsa, 
idrott, kön, mångfald och hållbar 
utveckling. Du kan utveckla din 
professionella kompetens för att verka 
inom det breda idrottsvetenskapliga 
området, men även specialisera dig i 
fysisk aktivitet och idrottsmedicin för 
en specialistexamen inom ramen för 
programmet.

Under utbildningen får du möjlighet 
att sätta en individuell studieplan som 
passar just dina behov. Efter avslutad 
examen står du väl rustad för ett arbete 
inom idrottssektorn, men du får även 
behörighet till en forskarutbildning i 
idrottsvetenskap.

Ort: Kalmar, studietakt 50 %, distans

Masterprogram i eHälsa 120 hp

Bra vård och god hälsa är en ständig 
utmaning och ett område under 
konstant utveckling. eHälsa utvecklar 
välfärden och kan bidra till en mer 
jämlik och effektiv vård – men 
digitaliseringen innebär samtidigt flera 
stora utmaningar, bland annat när det 
gäller säkerhet och integritet. Ser du 
det som en spännande uppgift att föra 
samman IT med vården? Vill du vara 
med och utveckla lösningar som skapar 
värde för patienter, medarbetare och 
beslutsfattare?

Masterprogrammet i eHälsa är en 
tvärvetenskaplig utbildning som ges i 
samarbete mellan ämnen inom hälsa, 
IT och ekonomi. Efter examen kan du 
arbeta som bland annat utredare, strateg, 
utvecklare, utbildare, konsult och 
verksamhetsutvecklare – i såväl offentlig 
som privat sektor.

Ort: Kalmar, studietakt 50 %, distans

Specialistsjuksköterskeprogram, 
inriktning akutsjukvård 60 hp

För dig som är utbildad sjuksköterska 
finns möjlighet att söka utbildning inom 
olika specialistsjuksköterskeområden. 
Under utbildningens gång kommer du att 
få fördjupade kunskaper och färdigheter 
inom planering, ledning, bedömning och 
samordning av vård och hälsoarbete.

Under specialistutbildningen med 
inriktning akutsjukvård får du de 
kunskaper du behöver för att hjälpa 
patienter vid akuta och komplexa 
skador eller sjukdomstillstånd. Under 
utbildningen lär du dig även att delta i 
medicinsk vård och att organisera arbete 
inom en akutsjukvårdsverksamhet. Efter 
examen har du bra karriärmöjligheter 
och en vardag där du är tryggheten i 
krissituationer. Det är ett arbete där du 
jobbar i ett högt tempo, fattar snabba 
beslut – och räddar liv.

Ort: Växjö, studietakt 100 %, distans

Specialistsjuksköterskeprogram, 
inriktning 
ambulanssjukvård 60 hp

För dig som är utbildad sjuksköterska 
finns möjlighet att söka utbildning inom 
olika specialistsjuksköterskeområden. 
Under utbildningens gång kommer du att 
få fördjupade kunskaper och färdigheter 
inom planering, ledning, bedömning och 
samordning av vård och hälsoarbete.

Specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning mot ambulanssjukvård 
är en distansutbildning som baseras 
på en webbaserad läroplattform, vilket 
kombineras med träffar för seminarier, 
praktiska övningar samt kliniska och 
skriftliga examinationer. Efter examen 
har du bra karriärmöjligheter och en 
vardag där du hjälper patienter som 
drabbats av en akut sjukdom eller skada.

Ort: Växjö, studietakt 100 %, distans

Specialistsjuksköterskeprogram, 
inriktning anestesisjukvård 60 hp

För dig som är utbildad sjuksköterska 
finns möjlighet att söka utbildning inom 
olika specialistsjuksköterskeområden. 
Under utbildningens gång kommer du att 
få fördjupade kunskaper och färdigheter 
inom planering, ledning, bedömning och 
samordning av vård och hälsoarbete.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot anestesisjukvård ger 
dig kompetens för ett kvalificerat och 
självständigt vårdyrke. Utbildningen 
fokuserar bland annat på högteknologi, 
läkemedelslära och patientmöten 
– vilket är några delar som präglar 
anestesisjuksköterskans arbete. Området 
är under stark utveckling både i Sverige 
och internationellt – och efter examen 
har du goda karriärmöjligheter och en 
vardag där du möter både friska och svårt 
sjuka patienter inom alla åldersgrupper.

Ort: Växjö, studietakt 100 %, distans

Specialistsjuksköterskeprogram, 
inriktning distriktssköterska 75 hp

För dig som är utbildad sjuksköterska 
finns möjlighet att söka utbildning inom 
olika specialistsjuksköterskeområden. 
Under utbildningens gång kommer du att 
få fördjupade kunskaper och färdigheter 
inom planering, ledning, bedömning och 
samordning av vård och hälsoarbete.

Under specialistutbildningen till 
distriktssjuksköterska fördjupar du dina 
kunskaper i allt från folkhälsoarbete 
till hemsjukvård. Du får bland annat 
kompetenser inom vård i livets 
slutskede, barn- och skolhälsovård, 
geriatrik, och psykisk ohälsa – och 
du lär dig mer om styrdokument, 
hälsokommunikation och vetenskapliga 
metoder. Efter utbildningen har du goda 
karriärmöjligheter och en vardag där du 
kan hjälpa människor i behov av vård, 
oavsett var i livscykeln de befinner sig.

Ort: Kalmar, studietakt 100 %
Ort: Västervik, studietakt 100 %
Ort: Växjö, studietakt 100 %

Avancerad nivå Vård, idrott och hälsa
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Specialistsjuksköterskeprogram, 
inriktning intensivvård 60 hp

För dig som är utbildad sjuksköterska 
finns möjlighet att söka utbildning inom 
olika specialistsjuksköterskeområden. 
Under utbildningens gång kommer du att 
få fördjupade kunskaper och färdigheter 
inom planering, ledning, bedömning och 
samordning av vård och hälsoarbete.

Specialistutbildningen med inriktning 
på intensivvård ger dig kompetens för ett 
kvalificerat yrke där du hjälper patienter 
hela vägen från operation till rehabilitering.  
Utbildningen ger dig kompetens i det 
korta mötet med patienten, högteknologi,  
läkemedelslära och hygien – delar som 
präglar intensivvårdssjuksköterskans 
arbete. Efter examen har du goda karriär-
möjligheter och en vardag där du möter 
båda friska och svårt sjuka patienter inom 
alla åldersgrupper.

Ort: Växjö, studietakt 100 %, distans

Specialistsjuksköterskeprogram, 
inriktning 
operationssjukvård 60 hp

För dig som är utbildad sjuksköterska 
finns möjlighet att söka utbildning inom 
olika specialistsjuksköterskeområden. 
Under utbildningens gång kommer du att 
få fördjupade kunskaper och färdigheter 
inom planering, ledning, bedömning och 
samordning av vård och hälsoarbete.

Specialistutbildningen inom 
operationssjukvård ger dig fördjupad 
kunskap kring omvårdnad av patienter 
innan, under och efter ett kirurgiskt 
ingrepp. Du lär dig bland annat att 
instrumentera vid operation och att 
ansvara för hygien, teknisk apparatur och 
patientsäkerhet. Efter examen har du 
goda karriärmöjligheter och en vardag i 
en högteknologisk miljö där du spelar en 
viktig roll i teamet runt patienten.

Ort: Jönköping, studietakt 100 %, distans
Ort: Linköping, studietakt 100 %, distans
Ort: Växjö, studietakt 100 %, distans

Specialistsjuksköterskeprogram, 
inriktning psykiatrisk vård 60 hp

För dig som är utbildad sjuksköterska 
finns möjlighet att söka utbildning inom 
olika specialistsjuksköterskeområden. 
Under utbildningens gång kommer du att 
få fördjupade kunskaper och färdigheter 
inom planering, ledning, bedömning och 
samordning av vård och hälsoarbete.

Under specialistutbildningen inom 
psykiatrisk vård får du den kompetens 
som krävs för att behandla patienter 
som lider av psykisk sjukdom. Du 
får även verktyg för att kunna stödja 
deras närstående – med fokus på 
samtalskompetens. Efter examen är du 
utbildad specialistsjuksköterska med 
goda karriärmöjligheter och en vardag 
där du förebygger ohälsa och tillgodoser 
människors viktiga och komplexa 
vårdbehov.

Ort: Växjö, studietakt 50 %, distans

Specialistsjuksköterskeprogram, 
inriktning vård av äldre 60 hp

För dig som är utbildad sjuksköterska 
finns möjlighet att söka utbildning inom 
olika specialistsjuksköterskeområden. 
Under utbildningens gång kommer du att 
få fördjupade kunskaper och färdigheter 
inom planering, ledning, bedömning och 
samordning av vård och hälsoarbete.

Specialistutbildningen inom vård 
av äldre ger dig kunskaper om 
förebyggande insatser och avancerad 
omvårdnad av äldre personer med 
komplexa vårdbehov i sluten och/eller 
öppen vård. Efter avslutad utbildning är 
du väl rustad för en spännande karriär 
bland flera olika arbetsområden inom 
kommunal-, primär- och sjukhusvård.

Ort: Kalmar, studietakt 50 %, distans

Avancerad nivå Vård, idrott och hälsa
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Index
Program på grundnivå hösten 2020

Förberedande utbildningar   14
Naturvetenskapligt basår 60 fup   15

Tekniskt/naturvetenskapligt basår 60 fup   15

Data/IT   16
Informationslogistik 180 hp   17

Interaktionsdesigner 180 hp   17

Interaktiva medier och webbteknologier 180 hp   17

Nätverkssäkerhet 180 hp   17

Programvaruteknik 180 hp   18

Påbyggnadsutbildning inom datavetenskap, kandidatexamen 60 hp   18

Systemvetarprogrammet, inriktning affärs-  
och verksamhetsutveckling 180 hp   18

Webbprogrammerare 120 hp   18

Webbprogrammerare 180 hp   19

Design, konst och musik   20
Design + Change 180 hp   21

Musikproduktionsprogrammet 180 hp   21

Songwritingprogrammet 180 hp   21

Visual Communication + Change 180 hp   21

Ekonomi, ledarskap och marknadsföring   22
Civilekonomprogrammet 240 hp   23

Customer Experience Management 180 hp   23

Ekonomprogrammet, inriktning  
redovisning/ekonomi styrning 180hp   23

Enterprising & Business Development 180 hp   23

Human Resource Management – personalledning och 
organisationsutveckling 180 hp   24

Internationella affärer 180 hp   24

Internationella Turismprogrammet 180 hp   24

Ledarskap och organisation 180 hp   24

Marknadsföringsprogrammet 180 hp   25

Music and event management 180 hp   25

Nationalekonomprogrammet 180 hp   25

Retail management 180 hp   25

Journalistik, information och kommunikation   26
Biblioteks- och informationsvetenskap 180 hp   27

Journalistik och medieproduktion 180 hp   27

Medieentreprenörprogrammet 180 hp   27

Mediekreatörprogrammet 180 hp   27

Lärarutbildning   28
Förskollärarprogrammet 210 hp   29

Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma  
i förskolan 150 hp   29

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete  
i fritidshem 180 hp   29

Grundlärarprogrammet, inriktning  
fritidshem/verksamhetsintegrerad profil 180 hp   29

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete  
i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 240 hp   30

Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och  
grundskolans årskurs 1–3/verksamhetsintegrerad profil 240 hp   30

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete  
i grundskolans årskurs 4–6/verksamhetsintegrerad profil 240 hp   30

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp   30

Yrkeslärarprogrammet 90 hp   31

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete  
i gymnasieskolan 330 hp   31

Naturvetenskap   32
Biologiprogrammet 180 hp   33

Biomedicinska analytikerprogrammet 180 hp   33

Farmaceutprogrammet 180 hp   33

Fysikerprogrammet 180 hp   33

Matematikerprogrammet 180 hp   34

Miljöanalytiker 180 hp   34

Nutrition och livsmedelsvetenskap 180 hp   34

Optikerprogrammet 180 hp   34

Polisutbildning   35
Polisprogrammet, campus eller distans, 2,5 år 120 hp   36

Samhälls- och beteendevetenskap   37
Europastudier 180 hp   38

Freds- och utvecklingsprogrammet 180 hp   38

Index Program hösten 2020 och våren 2021
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Integrations- och mångfaldsstudier 180 hp   38

Internationella samhällsstudier, inriktning politik  
och samhällsanalys 180 hp   38

Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning  
globala studier 180 hp   39

Personal och arbetsliv 180 hp   39

Psykologprogrammet 300 hp   39

Socialpedagogik, inriktning ungdoms- och  
missbruksvård 180 hp   39

Sociologiprogrammet 180 hp   40

Socionomprogrammet 210 hp   40

Statsvetarprogrammet 180 hp   40

Sustainable Democracy and Governance 180 hp   40

Sjöfart   41
Sjöingenjörsprogrammet 180 hp varvat med  
behörighetsgrundande utbildning 97,5 hp 180 hp   42

Sjökaptensprogrammet, 180 högskolepoäng varvat  
med fristående kurser för fartygsförlagd utbildning,  
75 högskolepoäng 180 hp   42

Språk och kultur   43
Kulturarv i samtid och framtid 180 hp   44

Kulturledarprogrammet 180 hp   44

Språk och politik 180 hp   44

Språk, kultur och kommunikation 180 hp   44

Teknik och ingenjörsutbildningar   45
Byggnadsutformning 180 hp   46

Byggteknik, högskoleingenjör 180 hp   46

Datateknik, högskoleingenjör 180 hp   46

Drift- och underhållsteknik 180 hp   46

Elektroteknik, högskoleingenjör 180 hp   47

Energi och miljö, högskoleingenjör 180 hp   47

Industriell ekonomi, högskoleingenjör 180 hp   47

Maskinteknik, inriktning produktutveckling,  
högskoleingenjör 180 hp   47

Mjukvaruteknik, civilingenjör 300 hp   49

Mjukvaruteknik, högskoleingenjör 180 hp   49

Skog och träteknik, högskoleingenjör 180 hp   49

Skogskandidatprogrammet 180 hp   49

Vård, idrott och hälsa   50
Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt  
program 180 hp   51

Hälsovetenskapliga programmet, inriktning  
biovetenskap 180 hp   51

Idrottsvetarprogrammet 180 hp   51

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp   51

Program på grundnivå våren 2021

Bastermin i matematik och fysik 30 fup   52

Biblioteks- och informationsvetenskap 180 hp   52

Musik- och ljuddesignprogrammet 120 hp   53

Polisprogrammet, campus eller distans, 2,5 år 120 hp   53

Socionomprogrammet 210 hp   53

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp   53

Index Program hösten 2020 och våren 2021
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Index
Program på avancerad nivå hösten 2020

Data/IT   56
Digital affärsutveckling, magisterprogram 60 hp   56

Digitalisering som stöd för lärande, inriktning  
medieteknik, masterprogram 120 hp   56

Informationssystem, magisterprogram 60 hp   57

Informationssystem, masterprogram 120 hp   57

Programvaruteknik, magisterprogram 60 hp   57

Programvaruteknik, masterprogram 120 hp   57

Sociala medier och webbteknologier, masterprogram 120 hp   57

Design, konst och musik   58
Innovation genom ekonomi, teknik och design  
– inriktning design, masterprogram 120 hp   58

Magisterprogram i musikvetenskap 60 hp   58

Masterprogrammet i Design+Change 120 hp   59

Ekonomi, ledarskap och marknadsföring   60
Business Process Control and Supply Chain Management, 
masterprogram 120 hp   60

Corporate Governance – Accounting and Finance,  
magisterprogram 60 hp   61

Entreprenörskap, hållbarhet och samhällsförändring,  
masterprogram 120 hp   61

Innovation genom ekonomi, teknik och design  
– inriktning företagsekonomi, masterprogram 120 hp   61

International Business Strategy, masterprogram 120 hp   61

Leadership and Management in International Contexts, 
magisterprogram 60 hp   61

Marknadsföring, masterprogram 120 hp   61

Nationalekonomi, masterprogram 120 hp   62

Turism och hållbarhet, masterprogram 120 hp   62

Lärarutbildning   63
Matematikdidaktik, magisterprogram 60 hp   63

Nordiskt masterprogram för språklärare 120 hp   64

Speciallärarprogrammet 90 hp   64

Specialpedagog programmet 90 hp   64

Naturvetenskap   65
Akvatisk ekologi, masterprogram 120 hp   65

Evolutionär ekologi hos fiskar, masterprogram 120 hp   65

Fysik, masterprogram 120 hp   66

Kemi, magisterprogram 60 hp   66

Kemi, masterprogram 120 hp   66

Magisterprogram inom djurskydd 60 hp   66

Matematik och modellering, masterprogram 120 hp   66

Miljöriskanalys, magisterprogram 60 hp   67

Miljövetenskap och hållbar utveckling, masterprogram 120 hp   67

Samhälls- och beteendevetenskap   68
Digitalisering som stöd för lärande, inriktning  
pedagogik, masterprogram 120 hp   68

Freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram 60 hp   68

Index Program hösten 2020 och våren 2021
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Internationella relationer, masterprogram 120 hp   69

Pedagogik, magisterprogram 60 hp   69

Pedagogik, masterprogram 120 hp   69

Psykologi, arbets- och organisationspsykologi,  
masterprogram 120 hp   69

Socialt arbete, masterprogram 120 hp   69

Sociologi, masterprogram 120 hp   69

Statsvetenskap, masterprogram 120 hp   70

Språk och kultur   71
Digital humaniora, masterprogram 120 hp   71

Engelsk språk- och litteratur vetenskap, masterprogram 120 hp   71

Facköversättning i engelska, franska eller tyska,  
magisterprogram 60 hp   72

Koloniala och postkoloniala studier, masterprogram 120 hp   72

Masterprogram i kulturvetenskaper 120 hp   72

Teknik och ingenjörsutbildningar   73
Elektroteknik, inriktning signalbehandling och vågutbredning, 
masterprogram 120 hp   73

Förnyelsebara elkraftsystem, masterprogram 120 hp   73

Hållbar konstruktionsteknik, masterprogram 120 hp   74

Hållbara energiprocesser och system, masterprogram 120 hp   74

Innovation genom ekonomi, teknik och design  
– inriktning teknik, masterprogram 120 hp   74

Simuleringsdriven Produktutveckling, masterprogram 120 hp   74

Skogbruk med många mål, masterprogram, 120 hp   74

Yrkeskunnande och professionsutveckling, master 120 hp   74

Vård, idrott och hälsa   75
Barnmorskeprogrammet 90 hp   75

Hälsovetenskap, masterprogram 120 hp   75

Idrottsvetenskap, masterprogram 120 hp   76

Masterprogram i eHälsa 120 hp   76

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning  
akutsjukvård 60 hp   76

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning  
ambulanssjukvård 60 hp   76

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning  
anestesisjukvård 60 hp   76

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning  
distriktssköterska 75 hp   76

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning  
intensivvård 60 hp   77

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning  
operationssjukvård 60 hp   77

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning  
psykiatrisk vård 60 hp   77

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning  
vård av äldre 60 hp   77 

Index Program hösten 2020 och våren 2021
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Datum  
att komma ihåg

Anmälan till höstterminen 2020

 15 januari Sista anmälningsdag, se respektive program
 3 februari Sista dag att anmäla dig till högskoleprovet
 15 mars Anmälan öppnar på Antagning.se
 15 mars Sista anmälningsdag, se respektive program
 4 april Högskoleprovet skrivs
 15 april Sista anmälningsdag, se respektive program
 18 juni Sista kompletteringsdag
 9 juli Antagningsbesked med svarskrav skickas
 24 juli Sista svarsdag
 30 juli Antagningsbesked 2 skickas ut
 31 augusti Terminen startar
  Alla program startar inte samtidigt. Läs noga 

vad som gäller för dig i din välkomstinformation.

 Polisen.se/bli-polis Anmälan till Polisutbildningen
  Datum för ansökningsperioder publiceras 

på Polisens hemsida. För anmälan till 
Polisutbildningen se Polisen.se/Bli-polis

Anmälan till vårterminen 2021

 1 september Sista dag att anmäla dig till högskoleprovet
 Mitten av september Anmälan öppnar
 15 oktober Sista anmälningsdag
 18 oktober Högskoleprovet skrivs
 Början av december Sista kompletteringsdag
 Början av december Antagningsbesked med svarskrav skickas
 Slutet av december Sista svarsdag
 Början av januari 2021 Antagningsbesked 2 skickas
 18 januari Vårterminen startar

Observera att datumen kan komma att ändras. Exakta datum och mer 
information om antagningsperioderna hittar du på Antagning.se

Kontakt
Linnéuniversitetet
391 82 Kalmar / 351 95 Växjö
0772-28 80 00
studera@lnu.se
Lnu.se

Linnéstudenterna
0480-46 32 00 (Kalmar)
0470-75 54 55 (Växjö)
info@linnestudenterna.se
Linnestudenterna.se

Antagning.se
Anmälan till program  
och kurser
0771-55 07 20
Antagning.se

Centrala Studiestödsnämnden
CSN, information om studiestöd 
och återbetalning
0771-27 60 00
Csn.se
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Ett hållbart universitet
På Linnéuniversitetet är arbetet 
med hållbar utveckling brett. Det 
genomsyrar vår verksamhet på alla 
nivåer, förutom att vara en självklar 
del i vår utbildning och forskning. 
Just nu pågår ett arbete att sätta 
nya hållbarhetsmål, kopplat till 
FN:s globala mål Agenda 2030. 

– Allting hänger ihop. För att 
uppnå en hållbar utveckling så 
krävs att det finns en samverkan 
mellan tre dimensioner: social, 
ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet. Det är tydligt i FN:s 
Agenda 2030, som ligger till grund 
för de nya hållbarhetsmålen vi 

arbetar fram på Linnéuniversitetet 
just nu, säger Emma Ebintra, 
koordinator för lika villkor.

Hon jobbar tillsammans med 
Karin Fingal, Sofia Jönsson 
Ekström och Johan Älvgren med 
hållbarhetsarbetet på universitetet. 
Att ta sig an hållbarhetsfrågor och 
ställa krav på att målen uppfylls, 
tycker de är självklart.

– Vi är en statlig myndighet och ett 
lärosäte – här utbildar vi och bidrar 
till ny kunskap. På det sättet har vi 
krav på oss att faktiskt bidra till att 
koppla på FN:s hållbarhetsmål och 

de ska uppnås, säger Sofia Jönsson 
Ekström, koordinator för hållbar 
utveckling.

Arbetet är framförallt viktigt för 
våra studenter.

– När studenterna kommer hit 
vill vi att de ska känna sig trygga, 
oavsett vem de är. Vi vill också se 
till att de får med sig verktyg och 
kunskap härifrån så att de känner 
sig rustade för att kunna möta de 
globala utmaningarna. Det gäller 
oavsett vilken profession de kommer 
ha i framtiden, säger Karin Fingal, 
koordinator för lika villkor.

Hållbarhetsarbetet på universitetet
• Linnéuniversitetet är anslutet till ett nationellt klimatramverk för högskolor. Via ramverket förbinder 

sig universitetet att vidta åtgärder så att vi till 2030 ligger i linje med det globala målet om begränsad 
global uppvärmning till 1,5 grader

• Studentkåren Linnéstudenterna tillsammans med fler avdelningar på Linnéuniversitetet är 
HBTQ-diplomerade

• Linnéuniversitetet arbetar aktivt mot sexuella trakasserier, och har tydligt stöd dit studenter kan 
vända sig om något inte går rätt till

• Linnéuniversitetet arbetar kontinuerligt för att minska risker för diskriminering samt öka jämställdhet  
och jämlikhet

• Sedan 2018 är Linnéuniversitetet miljöcertifierat enligt ISO 14001
• 99,7 % av energin som används på hela universitetet är från förnyelsebara energikällor
• Via Kommittén för hållbar framtid kan studenter söka finansiering till studentprojekt som rör hållbarhet

FN:s globala mål – Agenda 2030
Vid FN-toppmötet den 25 
september 2015 antog världens 
stats- och regeringschefer 17 
globala mål och Agenda 2030 
för hållbar utveckling. Målen 
syftar till att utrota fattigdom och 
hunger, förverkliga de mänskliga 
rättigheterna för alla, uppnå 
jämställdhet och egenmakt för 
alla kvinnor och flickor samt 
säkerställa ett varaktigt skydd för 
planeten och dess naturresurser.

Linnéuniversitetet Ett hållbart universitet
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Kalmar
Växjö

391 82 Kalmar / 351 95 Växjö
Telefon 0772-28 80 00
E-post studera@lnu.se

mailto:studera%40lnu.se?subject=
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