
TEKNIK  
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UTBILDNINGSPROGRAM I



Det finns många utmaningar för framtidens ingenjörer och naturvetare. Globala 
miljöfrågor, effektivare solceller, teknik som säkrar tillgången på rent vatten, smartare 

läkemedel och förbättring av sjukvårdens it-system.  
Med kunskap och kompetens kan du påverka framtiden och samtidigt skapa dig en 

karriär. Vid vår fakultet studerar drygt 3 000 blivande tekniker, naturvetare, designers, 
receptarier och arkitekter.

UTMANA OCH UTVECKLA 
Upptäck din framtid inom teknik & naturvetenskap

VI HAR BREDDEN – FRÅN BIOLOGI TILL INDUSTRIDESIGN
Våra ingenjörsutbildningar rymmer allt från maskinteknik och bioteknik till industriell 
ekonomi. Till civilingenjörsprogrammen hör också en öppen ingång om du vill känna dig 
för innan du väljer inriktning. Som färdigutbildad ingenjör blir du en problemlösare inom 
ditt specialområde.
Biolog, fysiker, matematiker, datavetare, miljö- och hälsoskyddsinspektör eller kemist blir 
du om du läser någon av alla våra kandidatutbildningar. Dessa är treåriga, men kan byggas 
på med en tvåårig masterexamen. Med examen från något av naturvetarprogrammen kan 
du arbeta inom många olika områden; till exempel som datakonsult, kommunekolog, 
industrikemist och kryptolog inom försvaret. Efter utbildningen kan du också bygga på din 
kompetens med ett tvåårigt masterprogram.
Våra internetbaserade apotekar- och receptarieutbildningar ger dig möjligheter att skaffa 
dig en universitetsexamen utan att behöva flytta. 
Designhögskolan utbildar industridesigner av högsta klass. Studenterna återfinns ofta som 
pristagare i internationella designtävlingar. Vid Arkitekthögskolan kan du utbilda dig till 
arkitekt på konstnärlig grund.

LÄS EN DEL AV UTBILDNINGEN UTOMLANDS
All utbildning är samlad på campus och undervisningen sker i mindre grupper med nära 
kontakt till lärarna. Utbildningarna har anknytning till internationell konkurrenskraftig 
forskning. Vi arbetar också aktivt för att våra studenter ska få insyn i yrkesrollen och på så 
sätt öka sina möjligheter till anställning. Bland annat i form av särskilda kurser i samarbete 
med företag, gästföreläsningar och industriförlagda projektarbeten. Många av våra studen-
ter väljer också att läsa någon del av sin utbildning utomlands.

INTRESSERAD MEN INTE BEHÖRIG?
Tycker du att teknik och naturvetenskap verkar spännande men har inte tillräcklig behörig-
het? Då kan du läsa vårt teknisk-naturvetskapliga basår och komplettera din gymnasiebehö-
righet i biologi, fysik, kemi eller matematik. 



CIVILINGENJÖRSPROGRAM (5 ÅR)

• Bioteknik
• Energiteknik 
• Industriell ekonomi
• Interaktion och design
• Teknisk fysik
• Teknisk datavetenskap
• Öppen ingång

HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAM (3 ÅR)

•	 Byggteknik 
•	 Elektronik och datorteknik
•	 Elkraftteknik
•	 Energiteknik 
•	 Maskinteknik

KANDIDATPROGRAM (3 ÅR)

•	 Biologi och geovetenskap 
•	 Datavetenskap
•	 Industridesign 
•	 Life Science
•	 Miljö- och hälsoskydd

HÖGSKOLEPROGRAM (2 ÅR)

•	 Processoperatör

ÖVRIGA PROGRAM

•	 Arkitektprogrammet (5 år)
•	 Receptarieprogrammet (3 år)
•	 Apotekarprogrammet (5 år) 

•	 Tekniskt-naturvetenskapligt basår
•	 Masterprogram inom olika 

ämnesområden (2 år)

ALLA VÅRA UTBILDNINGSPROGRAM



ANNA-LENA LINDSKOG 
Kommunikatör, teknik och naturvetenskap

090-786 58 78 

anna-lena.lindskog@umu.se

Läs mer om alla utbildningar: 
www.umu.se/utbildning


