VÄLKOMMEN TILL UMEÅ UNIVERSITET 2021/22

ALLT
KOMMER
BLI BRA

Det är lätt att känna sig förvirrad kring valet av
universitetsutbildning. Kommer jag in? Kommer jag
att trivas? Kommer jag att hitta någonstans att bo?
Många frågor och viktiga beslut. Det här magasinet
kanske inte ger dig alla svaren, men en sak vågar vi
ändå lova: Allt kommer bli bra.
Välkommen till Umeå universitet.

Umeå universitet är
ett av Sveriges störtsta
universitet med över
30 000 studenter.
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”STUDIEUPPEHÅLLET
GJORDE MIG MER
MOTIVERAD”
Olivia Gilbertsson,
psykologstudent

Allt under studietiden behöver inte gå som på räls. Några hack på
vägen är inget att oroa sig för. Det vet Olivia Gilbertsson, som studerar vid
Psykologprogrammet. Hon tog ett studieuppehåll efter sex terminer
– och kom tillbaka mer motiverad än tidigare.

INTERVJU

Olivia Gilbertsson flyttade
in i ett kollektiv när hon kom
till Umeå, det tycker hon är
ett bra tips för att snabbt lära
känna människor i en ny stad.

med mina klasskompisar. Jag flyttade in i ett
kollektiv med två andra tjejer, det var ett bra sätt
att snabbt lära känna andra i en ny stad.

Hur hamnade du i Umeå?
– Jag är från Uddevalla, men flyttade till Stockholm efter gymnasiet och bodde där i tre år.
I Stockholm läste jag mänskliga rättigheter,
gick några dansutbildningar och jobbade som
danslärare. Under en resa med Röda Korset till
Kenya träffade jag psykologer som arbetade där
och blev intresserad av yrket. Jag sökte Psykologprogrammet i Umeå och kom in men tackade
först nej. Jag var inte riktigt färdig med livet i
Stockholm och det kändes som ett stort steg att
flytta till Umeå. Men sedan ändrade jag mig,
sökte igen, blev antagen och bestämde mig.

Hösten 2018 gjorde du praktik utomlands, på
Gran Canaria. Hur var det?
– Jag och en klasskompis var på ett rehabcenter
som behandlade personer med utmattningsproblematik. Det var lärorikt. Några gånger i veckan
erbjöd de yoga, det var första gången jag kom i
kontakt med det som en del av en behandling
och jag blev nyfiken att lära mig mer. Personalen
uppmuntrade mig också att gå vidare med det
intresset.

Ditt första intryck av Umeå var minnesvärt.
Berätta.
– Jag hade aldrig varit norr om Stockholm förut,
så för mig var det spännande att komma till en
plats så långt norrut. Första gången jag kom hit
var i januari 2016. Jag tog nattåget upp och kom
fram på morgonen. Solen sken, det var massor av
snö, jättekallt och väldigt vackert. Skolan började
samma dag som jag kom och jag trivdes direkt

På Gran Canaria träffade du också din pojkvän.
– Ja, han är fransman. Han har flyttat med mig
till Umeå nu och älskar Umeå, tycker allt här är
enkelt och bekvämt. Efter Gran Canaria flyttade vi till Paris och bodde där ett halvår, det var
under mitt studieuppehåll. Där fortsatte jag att
utbilda mig till yogalärare.
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INTERVJU

Olivia Gilbertsson tyckte att det var
skönt att ta ett studieuppehåll och
hämta andan lite. Efter ett tag började
hon längta tillbaka.

Kändes det besvärligt att ta ett studieuppehåll?
– Nej, det var skönt att ta en paus från universitetet och hämta andan lite. Jag behövde det. Tiden
innan praktiken var rätt tung i skolan. Psykologprogrammet är fem år och det känns som en lång
tid att studera allt i ett sjok tycker jag.

Nu är du tillbaka i Umeå, med nya
klasskompisar.
– Ja, det känns bara bra. Jag ser det som att jag
fått dubbelt så många kompisar, jag har fortfarande bra kontakt med min förra klass. Och jag
är betydligt mer motiverad att plugga nu. Det
kanske var så att jag behövde sakna universitetet
och Umeå lite.

Hur gick dina tankar under uppehållet?
– Efter ett tag började jag längta tillbaka till
universitetet och det kändes som en bekräftelse
på att psykologutbildningen var rätt för mig.
Paris tappade också sitt skimmer efter ett tag, det
är ju en ganska hektisk storstad.
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INTERVJU

Olivia Gilbertsson tycker det är
värdefullt att lära känna Umeå
även utanför universitetet.
Umeå har många caféer med
bra veganfika, tycker Olivia.

Vad drar du för lärdomar av ditt uppehåll?
– Att gå en utbildning är en process, och att lära
sig pågår hela livet. Under vägen hittar man
nya intressen och vägar som kan vara värda att
prova. Det gör allting mer spännande, men man
behöver också våga. Ta ett första steg mot en ny
erfarenhet, lita på sin känsla.

Vad har du för planer när du är
färdig psykolog?
– Det jag har i huvudet nu är att fortsätta jobba
med hälsofrämjande insatser på olika sätt, lite
som det jag gjorde i Spanien, stressrehabilitering.
Men jag stöter på nya, intressanta saker inom
psykologin hela tiden så jag har svårt att säga vad
jag kommer göra när jag gått klart programmet.

Hur är Umeå som studentstad?
– Umeå har ett sammanhållet universitetsliv
och det känns som att det är lite skilt från stan.
Vissa håller sig bara till den ena världen, men jag
tycker det finns en frihet med att kunna röra sig
emellan. Jag har många vänner som inte pluggar
och det är värdefullt att ses i andra sammanhang
än på universitetet. Det ger fler perspektiv och en
roligare vardag. Jag uppskattar livet som student
mer och utvecklas som människa.

OLIVIAS TRE BÄSTA PLUGG-TIPS
1. Plugga med vänner.
2. Ha alltid fika under tiden så blir det
som ett långt kafferep.
3. Lägg undan mobilen.
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SÅ FUNKAR DET

1
2
3

Kolla din behörighet
All högskoleutbildning kräver grundläggande
behörighet. För vissa utbildningar behövs
dessutom särskilda förkunskaper. Om du har
rätt behörighet beror på vad du har läst och
jobbat med innan — och när du har tagit din
examen. Läs mer om vad som gäller för dig
på antagning.se

Program eller fristående kurser
Program är ett färdigt paket med kurser
som leder fram till en examen, till exempel
sjuksköterska eller arkitekt. Fristående kurser
är ett alternativ för dig som vill skräddarsy
din utbildning själv — till exempel genom en
kombination av marknadsföring, juridik och
grafisk design.

Ansök
Om du har hittat en eller flera utbildningar
som du gillar och har behörighet till — sök!
Och kom för allt i världen ihåg att svara på
det första antagningsbeskedet för att behålla
din plats som antagen eller reserv.
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Svårt att välja? Prata med oss på studie
vägledningen. Vi hjälper dig att hitta rätt. Om
det inte finns något program som passar dig kan du
bygga ett eget genom att kombinera olika kurser.
Ring 090-786 50 00 eller mejla infocenter@umu.se
så hjälper vi dig.

”DET ÄR INTE ALLTID LÄTT
ATT VETA VAD MAN VILL LÄSA.
MEN DET FINNS VÄGAR TILL RÄTT
UTBILDNING FÖR ALLA.”
–
Tomas Lilja,
studievägledare
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PROGRAM
Grundutbildningsnivå — läsår 2021/22

ARKITEKTUR, D ESIGN, 
KULTUR OCH KONST

EKONOMI, FÖRETAGANDE
OCH LEDARSKAP

Arkeologiprogrammet

Civilekonomprogrammet

Arkitektprogrammet

Civilekonomprogrammet med
inriktning mot handel och logistik

Branschutbildningen för museer
och kulturarv

Civilekonomprogrammet med
inriktning mot Service Management

Civilingenjörsprogrammet
i interaktion och design

Civilekonomprogrammet med
internationell inriktning

Digital medieproduktion

Civilingenjörsprogrammet
i industriell ekonomi

Humanistiskt samhällsprogram
Journalistprogrammet

Humanistiskt samhällsprogram

Kandidatprogrammet i fri konst

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt
ledarskap och utveckling

Kandidatprogrammet
i industridesign
Kulturanalysprogrammet

Kandidatsprogrammet i filosofi
och samhällsanalys

Programmet för civilt arbete
Programmet för
kulturentreprenörskap

Kostvetarprogrammet

Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande

Politices kandidatprogrammet

Personalvetarprogrammet
Programmet för
kulturentreprenörskap

Programmet för medie- och
kommunikationsvetenskap

Programmet för internationell
kris- och konflikthantering

Tandteknikerprogrammet

Programmet för strategisk
kommunikation
Samhällsvetarprogrammet
Programmet i statistik och data science
Tränarprogrammet
Vårdadministrativa programmet

HAR DU REDAN EN
AKADEMISK EXAMEN?
Ifall du har en akademisk examen sedan
tidigare kan våra kurser och program på
avancerad nivå vara intressanta. Många av
dem ges på engelska.
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MATEMATIK, TEKNIK
OCH IT

NATURVETENSKAP, MILJÖ
OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Arkitektprogrammet

Arkeologiprogrammet

Beteendevetenskapliga programmet
med inriktning mot IT-miljöer

Apotekarprogrammet
Biomedicinsk
analytikerprogrammet

Civilekonomprogrammet med
inriktning mot handel och logistik

Biomedicinprogrammet

Civilingenjörsprogrammet i bioteknik

Civilingenjörsprogrammet
i bioteknik

Civilingenjörsprogrammet i energiteknik
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

Civilingenjörsprogrammet
i energiteknik

Civilingenjörsprogrammet
i interaktion och design

Civilingenjörsprogrammet
i teknisk fysik

Civilingenjörsprogrammet
i teknisk datavetenskap

Högskoleingenjörsprogrammet
i elkraftteknik

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik

Högskoleingenjörsprogrammet
i energiteknik

Civilingenjörsprogrammet öppen ingång
Digital medieproduktion
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

Högskoleprogrammet till
processoperatör

Högskoleingenjörsprogrammet
i elektronik och datorteknik/medicinsk teknik

Idrottsfysiologprogrammet, idrottsmedicin,
prestation och hälsa

Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik

Kandidatprogrammet i biologi
och geovetenskap

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik

Kandidatprogrammet i Life Science

Högskoleprogrammet till processoperatör

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogram för kognitionsvetenskap

Kostvetarprogrammet

Kandidatprogrammet i datavetenskap

Läkarprogrammet

Kandidatprogrammet i industridesign

Receptarieprogrammet

Kandidatprogrammet i Life Science

Tandläkarprogrammet

Samhällsplanerarprogrammet
Samhällsvetarprogrammet
Programmet i statistik och data science
Systemvetenskapliga programmet
med inriktning mot design, interaktion
och innovation
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SAMHÄLLE, POLITIK OCH
LAG OCH RÄTT

SPRÅK, KOMMUNIKATION
OCH MEDIA

Arbetsterapeutprogrammet

Biblioteks- och informationsvetenskap
— kandidatprogram

Arkeologiprogrammet

Civilingenjörsprogrammet
i interaktion och design

Beteendevetenskapliga programmet
med inriktning mot IT-miljöer

Digital medieproduktion

Branschutbildningen för museer
och kulturarv

Journalistprogrammet

Humanistiskt samhällsprogram

Kandidatprogram för
kognitionsvetenskap

Idrottsvetenskapliga programmet med
inriktning mot strategiskt ledarskap och
utveckling

Logopedprogrammet
Programmet för litteraturvetenskap
och kreativt skrivande

Juristprogrammet
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap

Programmet för medie- och
kommunikationsvetenskap

Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys

Programmet för strategisk kommunikation

Kandidatprogrammet i biologi och
geovetenskap
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd
Kulturanalysprogrammet
Logopedprogrammet
Personalvetarprogrammet
Polisprogrammet
Politices kandidatprogrammet
Programmet för civilt arbete
Programmet för internationell
kris- och konflikthantering
Psykologprogrammet
Psykologprogrammet med inriktning mot
idrott
Samhällsplanerarprogrammet
Samhällsvetarprogrammet
Sociologiprogrammet
Socionomprogrammet
Programmet i statistik och data science
Teologprogrammet — kandidatutbildning

ELITIDROTTSAVTAL
— SÅ FUNKAR DET

Tränarprogrammet
Turismprogrammet

Elitidrottare har möjlighet att ansöka
om elitidrottsavtal för studier vid Umeå
universitet. Avtalet innebär flexibilitet i
undervisning, praktik och examination,
men ger ingen förtur till platser på kurser
eller program. Läs mer på umu.se/utbildning

Vårdadministrativa programmet
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TURISM, FRITID OCH
RESTAURANG

UNDERVISNING, ETIK OCH
MÄNNISKORS BETEENDE

Dietistprogrammet

Beteendevetenskapliga programmet
med inriktning mot IT-miljöer

Gastronomiprogrammet

Fysioterapeutprogrammet

Idrottsfysiologprogrammet

Förskollärarprogrammet

Kostvetarprogrammet

Grundlärarprogrammet
— fritidshem

Programmet för
kulturentreprenörskap

Grundlärarprogrammet
— förskoleklass och åk 1–3

Turismprogrammet

Grundlärarprogrammet
— grundskolans åk 4–6
Idrottsvetenskapliga programmet
med inriktning mot strategiskt
ledarskap och utveckling
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys
Kompletterande pedagogisk utbildning
för årskurs 7-9 och gymnasiet
Kulturanalysprogrammet
Personalvetarprogrammet
Programmet för civilt arbete
Psykologprogrammet
Psykologprogrammet med
inriktning mot idrott
Samhällsvetarprogrammet
Studie- och yrkesvägledarprogrammet
Teologprogrammet — kandidatutbildning
Tränarprogrammet
Yrkeslärarprogrammet
Ämneslärarprogrammet
— gymnasieskolan

PLUGGA TILL POLIS I UMEÅ
Umeå universitet är först i landet att ge
polisstudenter möjlighet att också få
högskoleexamen. Läs m er om programmet
och hur du ansöker på umu.se/utbildning
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VÅRD, HÄLSA OCH
IDROTT
Apotekarprogrammet
Arbetsterapeutprogrammet
Biomedicinprogrammet
Biomedicinsk analytikerprogrammet
Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik
Dietistprogrammet
Fysioterapeutprogrammet
Grundlärarprogrammet — fritidshem
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik
och datorteknik/medicinsk teknik
Idrottsfysiologprogrammet, idrottsmedicin,
prestation och hälsa
Idrottsvetenskapliga programmet
med inriktning mot strategiskt ledarskap
och utveckling
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd
Kostvetarprogrammet
Logopedprogrammet
Läkarprogrammet
Programmet för kulturentreprenörskap
Programmet för strategisk kommunikation
Psykologprogrammet
Psykologprogrammet med inriktning mot
idrott
Påbyggnadsår i oral hälsa för tandhygienister
Receptarieprogrammet
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet
Tandhygienistprogrammet
Tandläkarprogrammet

BESLUTSÅNGEST?

Tandteknikerprogrammet

Med över 150 program och ungefär 1
600 kurser att välja bland är det inte så
konstigt. Om du inte hittar något som
passar eller är osäker på vad du ska
välja — bara lugn.

Tränarprogrammet

Ring 090-786 50 00 eller mejla
infocenter@umu.se så hjälper vi dig.
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PLUGGA
UTOMLANDS
Att studera i ett annat land är spännande och
ger nya perspektiv. Umeå universitet samarbetar med
många utländska universitet. Kontakta oss så berättar
vi mer. Du hittar kontaktuppgifter på
umu.se/student/studera-utomlands

”DET VAR OTROLIGT KUL ATT LÄSA
PÅ UNIVERSITET I USA OCH LÄRA KÄNNA
MÄNNISKOR FRÅN HELA VÄRLDEN. ALLA
SOM FÅR CHANSEN ATT ÅKA BORDE GÖRA
DET. NÄR JAG HAR LÄST KLART I UMEÅ VILL
JAG JOBBA UTOMLANDS. DÅ KOMMER JAG
ATT HA STOR NYTTA AV MIN TID I USA.”
–
Jean-Philippe Zirignon, som läser
Civilekonomprogrammet i Umeå och
studerade på University of Minnesota
Duluth under hösten 2018
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HITTA HEM
Ställ dig i bostadskö

Kontakta privata
hyresvärdar

Oavsett om du vill bo i korridorsrum,
studentlägenhet, hyresrätt eller större
lägenhet för att starta ett kollektiv så
ska du ställa dig i kö hos Umeå kommuns
bostadsbolag Bostaden. Gärna året
innan du tänker flytta. Det kostar
ingenting, men är mycket värt. Ställ
dig i bostadskö redan i dag på
bostaden.umea.se

Över hälften av alla
nya studenter som har
en lägenhet har fått
den genom någon
av Umeås privata
hyresvärdar. Flera
av dem tillämpar
dessutom först till
kvarn så det gäller att
ligga på! Hitta kontaktuppgifter på umu.se/utbildning

Använd F
 acebook
Gå med i gruppen Umeå
Studentbostad på Facebook
för att få ta del av nyheter, tips
och bostadsannonser i Umeå.

Allt kommer bli bra
I slutet av första terminen har i princip
alla hittat ett hem. Men vi jobbar på
att korta den tiden rejält. Umeå växer
ständigt och 2017 slogs byggrekord
med över 1 600 nya lägenheter.
Så håll ut! Allt kommer bli bra.
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Allt ordnar sig. I studentstäder
kan det ta lite tid att få ett eget
boende men håll ut så löser det sig.
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NÄRA TILL ALLT
När det gäller Umeå stämmer faktiskt klyschan. Här är det nära
till allt. Du tar dig i princip över allt inom stadens gränser med hjälp
av studentens bästa vän: cykeln. Och resten av Sverige når du
enkelt med tåg, buss eller flyg.
KIRUNA

UMEÅ

KC

STOCKHOLM

Konstnärligt
campus
Max 10 minuter
med cykel

GÖTEBORG

MALMÖ

KC

Gå med
i kåren och
gör studentlivet
så rättvist
och roligt som
möjligt!

GREJEN
MED KÅREN
En studentkår kan jämföras med ett fackförbund
för studenter och det är frivilligt att vara med. Kåren
jobbar för att du som student ska få en så bra utbildning
och studietid som möjligt. Det kan handla om allt från
dina rättigheter när du skriver en tenta till tillgången på
studentbostäder. Men det är inte bara dina rättigheter
kårerna ska bevaka. Som medlem är du med och formar
organisationen. Ska kåren driva pubar, caféer, gym?
Ordna bio, konserter eller föreläsningar?
Läs mer om kårer och
studentföreningar på
umu.se/utbildning

UMEÅ
MEDICINSKA
STUDENTKÅR

UMEÅ
NATURVETAROCH
TEKNOLOGKÅR
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UMEÅ
STUDENTKÅR

JAG TRÄNAR DÄRFÖR
TÄNKER JAG
BOLLSPORT, STYRKA ELLER
KONDITION?

Iksus klätterhall har
en vägghöjd på upp till
17 meter och mellan
20 000-25 000 klättergrepp.

Det finns ett starkt samband mellan
fysisk och mental aktivitet. I Umeå har det
exploderat med träningsställen och det finns
något för alla. Från den lilla yogastudion till
en av Europas största träningsanläggningar.
Iksu sport på Campus Umeå är stort – riktigt
stort – och här hittar du det mesta för
din träning. Du kan spela beachvolleyboll,
basket och squash, simma, boxas, yoga,
gå på gruppträning och mycket mer.
Iksu har även sektioner som arrangerar
olika typer av resor och tävlingar som
till exempel skidresor, klätterresor och
multisporttävlingar.
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STUDENTLIV

BRÄNNBOLLSYRAN I UMEÅ
Är du den som hellre vevar luft tre gånger
än att greppa det platta slagträet? Eller
kanske den som helst inte spelar alls?
Oavsett är chansen stor att du kommer att
gilla Brännbollsyran. Lira i något av de 350
mer eller mindre seriösa lag som gör upp
om VM-titeln i brännboll, heja på polarna
från sidlinjen eller upplev en av Sveriges
största musikfestivaler på kvällstid. Läs mer
om Brännbollsyran på brannbollsyran.com
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BRA ATT VETA
KOMMER DU IN?
Det beror på din behörighet och hur många andra som söker.
Kolla dina chanser på antagningstestet.se
STUDIEMEDEL
Alla som studerar på minst halvtid kan få studiemedel i form av
bidrag och lån. Om du inte behöver låna kan du söka bara bidraget.
Du ansöker om studiemedel på csn.se

WEBBEN VISAR VÄGEN
Vad läser man egentligen på ett visst program — och hur är
det att plugga just det? Går det att läsa någon termin utomlands?
Vad kan man jobba med sedan? Svaren hittar du på
programmens egna sidor på umu.se/utbildning
KÄNNS DET SVÅRT ATT VÄLJA?
Hör gärna av dig till någon av våra studievägledare, de kan hjälpa
dig att göra ett medvetet val. Om du vill veta mer om en specifik
utbildning kan du också kontakta studievägledare för respektive
program eller kurs. Ring 090-786 50 00 eller
mejla infocenter@umu.se.
HÖGSKOLEPROVET
Högskoleprovet är ett frivilligt prov som kan öka dina
chanser att bli antagen till en utbildning, förutsatt att du
har rätt behörighet. Provet skrivs varje vår och höst på
flera ställen i Sverige. Spana in vilka datum som gäller på
umu.se/utbildning eller studera.nu/hogskoleprovet

Psst. Kom ihåg:
Allt kommer bli bra.

22

Fo
rt
sä
tt
hä
r

umu.se/utbildning

FOTOGRAFER
Elin Berge, Ulrika Bergfors, Brännbollsyran,
Alexandra Ellis, Johan Gunséus, Malin Grönborg
Sean Pavone, Mattias Pettersson, Marc Strömberg

Magasinet presenterar de utbildningar Umeå universitet planerar att ge läsåret 2021/22.
Det finns att ladda ner i PDF-format från umu.se/utbildning. Vissa förändringar kan komma att ske.

Kommunikationsenheten,
Umeå universitet

