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INNEHÅLL

KARLSTADS  
UNIVERSITET

Hej, kul att du hittat till Karlstads universitet. 

Hoppas du hittar det du söker och kan starta din 

resa mot dina drömmar och mål. Här strävar vi 

efter att vara ett samlat och öppet lärosäte där det 

är lika lätt att få kontakt med lärare och professorer 

som andra studenter. Och tillsammans kommer vi 

att göra allt vi kan för att du ska må bra och kunna 

göra det bästa tänkbara av din utbildning, för att 

sedan få en bra start på ditt arbetsliv. Med förhopp-

ning om att träffas hälsar jag dig varmt välkommen.

 
 

Johan Sterte

rektor Karlstads universitet

Varmt  
välkommen  
till Karlstads  
universitet!



Det är bara du själv som kan bestämma dig för att 
ta steget fram och visa vad du går för. Och oavsett 
vem du är, var du kommer ifrån och vart du är 
på väg så är Karlstads universitet platsen för dig 
som vill utvecklas. Här kan du följa dina drömmar, 
uppleva något nytt och hitta din egen väg – helt 
enkelt ta din plats.

70
PROGRAM  

PÅ GRUND- &  
AVANCERAD NIVÅ 

  

16
TUSEN

STUDERANDE

900
KURSER INOM DRYGT  
50 ÄMNESOMRÅDEN

12
HUNDRA 

ANSTÄLLDA

260
FORSKAR-

STUDERANDE

Det är dina drömmar som är viktigast. Vad du vill göra och ditt 
mål. Och i de allra flesta fall är det högre studier som är vägen 
dit. Vårt mål är att du ska få möjlighet att nå ända fram. Vare sig 
du ser det som självklart att studera, och söker den bästa tänkbara 
utbildningen eller är osäker på om du vågar ta steget. Vägen kan 
vara krokig och målet kan bytas, vid Karlstads universitet är det du 
som bestämmer, vårt jobb är att på alla sätt hjälpa dig.

I den här trycksaken kan du lära känna vårt universitet och vilka 
utbildningar vi erbjuder och skapa dig en bild av livet som student 
i Karlstad. Fullständiga beskrivningar av program och kurser hittar 
du på kau.se. Välkommen.

UTBILDNING MED HÖG KVALITET 
En examen är en examen oavsett vilket lärosäte den kommer ifrån, 
men samma utbildning kan ha olika profil universitet och högskolor 
sinsemellan. Från Karlstads universitet ser vi till att alla utbildning-
ar är anpassade efter den aktuella arbetsmarknaden. Det har genom 
åren gett oss ett gott rykte, som fungerar som dörröppnare hos 
potentiella arbetsgivare.

Oavsett vem du pratar med som har studerat vid Karlstads univer-
sitet, kommer du garanterat få höra om våra hyllade lärare.  
”Engagerade, kompetenta och ständigt tillgängliga för oss” är ett 
citat som de flesta av våra tidigare studenter instämmer i.

FORSKNING SOM UTMANAR
Forskningen som bedrivs här uppfyller – förutom vårt uppdrag att 
vårda, skapa och förmedla ny kunskap – också våra ambitioner att 
alltid vara närvarande och aktuella i vår omvärld. Genom att bygga 
en kultur som får såväl studenter som medarbetare att växa, törs 
vi vara föregångare och hitta egna vägar genom att utmana det 
etablerade och utforska det okända.

NÄTVERK OCH SAMVERKAN
Vi brinner för samverkan och ser ständigt till att skapa möten och 
vara med i alla tänkbara sammanhang. Och genom en ständig dialog 
med externa aktörer ser vi till att våra utbildningar är relevanta och 
kunskapen användbar i arbetslivet. Som student uppmanar vi dig att 
börja bygga ditt nätverk från dag ett vid universitetet. Engagera dig 

och håll ögonen öppna för alla möjligheter till möten med potenti-
ella arbetsgivare och andra viktiga kontakter. Det kommer ge dig ett 
försprång i framtiden.

OCH LOKALERNA!
Ytterligare något våra studenter är rörande överens om är berömmet 
av våra lokaler – fräscha och funktionella. Samlade och ihopsatta 
byggnader, såväl vid campus i Karlstad som vid Musikhögskolan 
Ingesund, ger en trivsam närhet över ämnesgränserna. Studenter, 
lärare och medarbetare har alla sina favoritställen. Och överallt 
finns naturliga öppna ytor, byggda för planerade såväl som  
spontana möten.
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I Karlstad finns bland annat Sveriges bästa klubb 
och då menar vi inte Färjestad utan Verket och en 
festival som kostar noll kronor att besöka. En bra 
början på ett både soligt och roligt studentliv.

Karlstad bjuder på musik- och kulturupplevelser för alla smaker. 
Som student kan du ta del av ett brett och rikt nöjesutbud och det 
finns ett myller av krogar i centrum. Många av dem kör också med 
studenterbjudanden på torsdagar.

KONST, LIVEMUSIK & FESTIVALER
Putte i Parken är namnet på den populära gratisfestivalen som  
arrangeras på Norra Fältet under sommaren. Det är en bred festival 
som täcker in både pop, rock, hiphop och indie. Så gott som varje 
vecka har du intressanta konserter att välja mellan i Karlstad. Bland 
annat på Nöjesfabriken som har en av Sveriges största livescener. 
Här finns också nattklubben Verket som två gånger utsetts till årets 
bästa klubb i Sverige i konkurrens med 700 andra svenska klubbar. 
Om du gillar konst så rekommenderas ett besök på Värmlands  
Museum och alldeles bredvid hittar du Sandgrund Lars Lerin. 
Opera, kan det vara nåt för dig? Testa! Wermland Opera brukar 
bjuda på spektakulära opera- och musikalföreställningar. 

 

SPORT OCH FRITID OCH VATTEN
Ska du orka med både studier och nöjesliv gäller det förstås att 
träna och ta hand om sig. Det kan du göra på många ställen runt 
om i Karlstad. Föredrar du sport från en läktare? Ja då kanske en 
hockeymatch med Färjestad kan få upp din puls. På Tingvalla IP mitt 
i stan kan du se Carlstad Crusaders, som verkar ha prenumererat på 
SM-guld i Amerikansk fotboll de senaste åren. Eftersom Karlstad 
är byggt på ett deltalandskap ser du vatten nästan vart än du vänder 
dig. Klarälven ringlar fram genom stan och mynnar ut i Sveriges 
största insjö Vänern.

HUR ÄR DET MED SOLEN EGENTLIGEN?
Visst, det är kanske en liten överdrift att solen alltid lyser i Karlstad, 
men tämligen ofta placerar sig Karlstad högt i den årliga solligan. 
Men solen i Karlstad handlar också om Eva Lisa Holtz, en glad och 
driftig värdshusägare som levde på 1700-talet. Sola i Karlstad står nu 
staty utanför Stadshotellet. Om du befinner dig på Kungsgatan, ta 
en sväng förbi Sola och säg hej!

Den 
  soliga 
     staden.
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Karlstad och Karlstads universitet växer så det 
knakar. Byggkranar kan ses nästan överallt. Men 
ändå kan det vara lite klurigt att hitta ett boende 
direkt vid terminsstart. Det brukar dock lösa sig, 
men det kan vara bra att ha en plan – eller flera.

Karlstads kommun försöker underlätta så mycket som möjligt och 
det finns studentbostäder i flera olika områden och former, både 
nära universitetet och i centrum.

BO ENSAM ELLER TILLSAMMANS
Vill du lära känna nya människor som läser olika program och  
kurser, är ett bra alternativ att försöka få plats i en studentkorridor 
på Campus Futurum, alldeles intill universitetet. Då bor du i  
händelsernas centrum med liv och rörelse omkring dig. Föredrar du  
istället ett eget boende så finns det även studentlägenheter med 
eget kök eller del i större lägenhet att söka. Det kommunala  
bostadsbolaget KBAB ger dig en bra översikt över vilka alternativ 
som finns och vägleder dig hur du söker bostad. Ju tidigare du gör 
det, desto bättre. Det finns också flera andra privata hyresvärdar 
som erbjuder särskilt studentboende. Hör gärna av dig till flera  
hyresvärdar, både i Karlstad och i grannkommunerna.

HJÄRTERUM KAN VARA EN BRA START
Det lokala bostadsbolaget KBAB driver konceptet Hjärterum, 
som matchar ihop studenter med privata uthyrare. Ambitionen är 
att alla studenter ska få tak över huvudet de första veckorna av  
terminen när trycket är som störst. Längre in på terminen brukar 
det dyka upp fler lediga boendealternativ. Hjärterum erbjuder 
framför allt rum hos villaägare i Karlstad. Det kan vara allt från ett 
ombyggt garage eller källare till ett vanligt rum i villan med tillgång 
till kök och badrum. Tänk på att denna möjlighet finns, och att 
du sedan kan byta så fort något eget eller mer permanent boende 
dyker upp.

Hitta

BRA KONTAKTER NÄR DU SÖKER  
BOSTAD I KARLSTAD

Karlstads Bostads AB: KBAB Student 
kbab.se/student

Karlstads kommun: 
Bostadsbolag och fastighetsägare  
karlstad.se/bostadsbolag-fastighetsagare

EH M
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Utbildningarna inom ekonomi och juridik finns inom Han-
delshögskolan vid Karlstads universitet. Här läser nära 2 500 
studenter på program och kurser till exempel civilekonompro-
grammet, juristprogrammet, internationella affärer, IT-utbild-
ningar, personal och arbetsliv samt olika masterprogram.  
Handelshögskolans starka kompetensområden är organisation 
och ledarskap samt verksamhets- och omvärldsanalyser. Vi 
har en särskild spetskompetens inom tjänsteforskning.

Målet är att förmedla kunskap som är praktiskt användbar och 
där aspekter kring ledarskap, etik och ett hållbart samhälle 
finns med. Handelshögskolan kombinerar akademisk kvalitet 
med att förmedla förmågan att använda kunskaperna i prakti-
ken. Så är det även med forskningen. Nya resultat och ny kun-
skap växer fram i samarbete med näringsliv, organisationer, 
kommuner, landsting och myndigheter. Det kan till exempel 
handla om hur digitaliseringen påverkar arbetslivet, hur patienter 
kan involveras i vården, utvecklande av fjärrtjänster för industrin, 
musikbranschens utveckling, e-hälsa eller regler för revisorer. 
Det är forskning som utvecklar både samhället i stort och  
utbildningarna vid Handelshögskolan. Många av våra lärare 
bedriver forskning i ämnen som företagsekonomi, nationaleko-
nomi, arbetsvetenskap, statistik, juridik eller informatik. Flera 
av forskarna finns på CTF, Centrum för tjänsteforskning, som 
är ledande inom forskning om tjänsteinnovation. 

INTERNATIONELLA KONTAKTER GÖR SKILLNAD
Som student kan du studera en eller flera terminer vid ett läro-
säte utomlands, eller välja att göra din praktik i ett annat land. 
Genom avtal med universitet i till exempel Kanada, Australien, 
Europa eller USA kan du läsa en kurs eller flera som passar in 
i just din utbildning. Och som student här i Karlstad möter du 
studenter och föreläsare från olika delar av världen på föreläs-
ningar och i korridorer.

KONTAKTER FÖR LIVET EFTER STUDIERNA
Att ha bra kontakter och samarbete med arbetslivet under studie-
tiden är viktigt. Därför finns inom Handelshögskolan många  
mötesplatser där studenter kan knyta kontakter med olika  
arbetsgivare. Några exempel är frukostmöten, mentorskap, 
gästföreläsare, studiebesök, praktik och examensarbeten.

PROFESSIONAL SKILLS®

Professional Skills är kurser som erbjuds alla studenter vid Handels-  
högskolan. De handlar om förmågan att samarbeta i grupp, 
planera sin karriär, mötesteknik, bra ledarskap, att hantera 
konflikter och kunna kommunicera väl. Det är också moment 
som går som en röd tråd genom alla våra utbild - 
ningar. Det handlar om att ge och utveckla utbildningar för ett 
yrkesliv där ledning, ansvar och etik är viktiga ledord. Och där 
du som student får verktyg för en framgångsrik karriär – var 
den än bedrivs. 

Kunskap är inget värd utan förmågan att kunna använda den.

• EKONOMI OCH JURIDIK •

 TEORETISK 
  KUNSKAP OCH 
PRAKTISK 
    KOMPETENS. 

JURISTPROGRAMMET HHK  ................................................................. 270HP

EKONOMI & JURIDIK
CIVILEKONOMPROGRAMMET HHK  .................................................. 240HP
FASTIGHETSEKONOMI HHK  ................................................................. 180HP
INTERNATIONELLA AFFÄRER HHK  ................................................... 180HP 

PROGRAM INOM

Läs mer på kau.se
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GLENN KARJALAINEN  
INTERNATIONELLA AFFÄRER
HANDELSHÖGSKOLAN VID  
KARLSTADS UNIVERSITET

Glenn beskriver sig som en person som tidigare tänkt att  
”erfarenhet väger tyngre än studier”. Men efter ett och ett halvt år 
på programmet Internationella affärer tycker han att utbildningen 
varit väldigt givande, både studiemässigt och socialt.

 – Det är en mycket varierad utbildning som täcker in områden 
som till exempel företagsamhet, marknadsföring och etik. Jag gillar 
bredden. För en tid sedan hade vi till exempel besök av en föreläsare 
från Harvard och fick lära oss om internationell förhandlings- 
teknik, berättar Glenn.

INSPIRERANDE FÖREBILDER
I utbildningen ingår att jobba med case och man har nära kontakter 
med näringslivet, vilket Glenn tycker känns väldigt meningsfullt. 
Våren 2018 kommer Glenn att studera fyra månader i den syd- 
koreanska staden Suwon, som ligger ca 30 km söder om Seoul.

 – Det ser jag verkligen fram emot. Jag ville passa på att åka långt 
bort och få möta en helt annan kultur. Kanske kan jag göra ett besök 
i Nordkorea också, jag får väl ta vägen via Kina eller Ryssland, 
funderar Glenn.

Något som inspirerar Glenn är företagsledare som jobbat hårt för 
att förverkliga sina idéer. Människor som börjat med inget och 

skapat något och som dessutom är ödmjuka.

 – Jag tänker till exempel på Jeff Bezos som grundat Amazon.  
Warren Buffett och Elon Musk är två andra personer jag tycker är 
inspirerande, säger Glenn.

FRITID OCH FRAMTID
Glenn, som är från Vänersborg, kan tänka sig Göteborg i framtiden, 
men även USA och Kanada lockar.

 – Jag trivs bra i Karlstad också. En fin stad där det är tryggt och 
nära. Jag brukar kalla Karlstad en stor småstad.

De sociala studentaktiviteterna hänger han med på då och då. 
Glenn är också involverad i arbetet med att öppna ett nytt kårhus  
på universitetsområdet. Fritiden ägnas också åt kompisar, täta 
gymbesök och tennis. Under många år tävlingsspelade Glenn, nu 
blir det några timmar i veckan mest för att det är kul. Hur lyder då 
den jobbmässiga framtidsdrömmen?

 – Drömmen är att bygga upp ett eget företag och jag är beredd 
att jobba hårt för att förverkliga mina drömmar. Men man får 
inte glömma bort att ha kul under tiden, annars funkar det inte, 
säger Glenn.

-   E K O N O M I  O C H  J U R I D I K  - -   E K O N O M I  O C H  J U R I D I K  --   E K O N O M I  O C H  J U R I D I K  -

Let's talk 
business.
Glenn Karjalainen började på ingenjörsutbildning-
en i Karlstad 2014, bytte till Chalmers men tänkte 
sedan om och började på Internationella affärer i 
Karlstad. Det har han inte ångrat.
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Ditte Karlsson är övertygande, hon älskar 
verkligen sitt jobb som grundskolelärare. 

 – Det är ett flexibelt yrke. Så länge man följer 
läroplanen kan man styra själv och lägga upp 
dagar och lektioner efter eget huvud. Och 
man får otroligt mycket tillbaka, varje dag.

Tanken var att bli polis, men kronisk astma  
satte stopp för de planerna, och då var valet 
enkelt att satsa på läraryrket Hon kommer 
från Helsingborg och det var hennes mamma 
som också jobbar som lärare som rekommen-
derade Karlstads universitet. Eller rättare sagt 
mammas rektor, som tycker att de bästa  

lärarna kommer härifrån. Och förutom univer-
sitetet så var det curlingen som avgjorde  
valet av studieort. Här fanns möjlighet att  
träna med de bästa.

 – Gillade verkligen att läsa vid Karlstads  
universitet, de är flexibla och vill verkligen 
studenternas bästa. Mig hjälpte de till exempel 
att anpassa studierna så att jag kunde läsa 
fler kompletterande kurser.

Idag arbetar Ditte sedan ett par år som 
klasslärare 1–3 på Vålbergsskolan i Karlstad, 
där hon även hade sin sista praktikperiod.  

 – Att börja jobba där jag praktiserat var  
en skön start på yrkeslivet. Här kunde jag  
redan rutinerna och kände både personal  
och elever. Så det var enklare att fokusera på 
mitt nya ansvar.

”Det är världens bästa jobb!"

DITTE KARLSSON
ALUMN LÄRARPROGRAMET

-   A L U M N E R  –  T I D I G A R E  S T U D E N T E R   -

Efter en karriär inom Adidas i England och Tyskland arbetar 
Minna Philipson sedan ett drygt år som global marknadschef 
på smyckeföretaget Pandora och lever ett pendlarliv mellan 
hemmet i Berlin och arbetet i Köpenhamn. 

Minna läste Internationell ekonomi vid Karlstads universitet, 
men vägen in var inte direkt spikrak.

 – Jag sökte mig till Karlstad eftersom jag hört mycket gott om 
såväl utbildningen, universitetet som staden. Jag fick tjata mig 
till en restplats vid uppropet eftersom jag inte blivit antagen. 
Något som visade sig vara ett lyckodrag. När utbildningen väl 
kommit igång blev jag vad man skulle kunna kalla gripen av 
ekonomi, jag hittade verkligen det jag ville hålla på med.

Minnas D-uppsats handlade om Adidas, något som ledde  
till ett konkret jobberbjudande och ett jobb vid huvudkontoret 
i Tyskland. Målet var dock att arbeta med marknadsföring,  
och efter ett halvår flyttade hon till Manchester och Adidas  
marknadsavdelning för norra Europa. 2011 gick flytten tillbaka  

till Tyskland och huvudkontoret för att leda runningsegmentet 
globalt. 

LITE VÄL TRYGGT
– Det var ett fantastiskt jobb och jag trivdes verkligen på Adidas, 
men det blev lite väl tryggt för min smak i en så stor organisa-
tion. Så när jag blev headhuntad till Pandora tvekade jag inte. 
Det är också ett världsföretag om än i en helt annan klass  
än Adidas. Här är jag en del av ledningsgruppen och arbetar 
direkt mot VD:n med full insyn i hela verksamheten.

Om tiden vid Karlstads universitet har Minna bara gott att säga. 

 – Det är ett universitet med moderna värderingar. Man kan 
helt klart säga att Karlstad och Karlstads universitet har format 
mig. Där växte jag som människa. Genom studentföreningen 
KarlEkon, som jag var ordförande för ett år, lärde jag mig och 
fick smak för ledarskap. Helt klart något som bidragit till att jag 
är där jag är idag.

MINNA PHILIPSON
ALUMN INTERNATIONELL EKONOMI

EFTER EN KARRIÄR 
PÅ ADIDAS.

-   A L U M N E R  –  T I D I G A R E  S T U D E N T E R   -

Johan Areskoug arbetar som Compensation 
and Benefit Lead på Spotify. Han har alltså 
ansvar för lön, bonus, optionsprogram hälso- 
försäkringar och andra typer av förmåner.

Johans intresse för personalfrågor och ledar-
skap väcktes under värnplikten som befäl 
och sin tid i utlandstjänst i en NATO-mission 
i Kosovo. 

 – Jag var även intresserad av juridik, så då 
passade Personal- och arbetslivsprogrammet 
i Karlstad väldigt bra. Genom inriktningen  
arbetsrätt fick jag möjlighet att kombinera  
juridik och personalfrågor. 

Johan har varit på Spotify i snart två år och 
stortrivs.

 – Det är en spännande internationell miljö 
där det händer något hela tiden. Vi har över 
20 kontor i världen med vårt huvudkontor i 
Stockholm och stora kontor även i New York 
och London. Spotify är i en snabb tillväxtfas 
vilker innebär många nya anställda varje månad. 
Detta gör också att vi hela tiden måste säker-
ställa att vi kan erbjuda en attraktiv arbets- 
miljö och arbetsvillkor. 

Tidigare har Johan bland annat haft ett liknande 
jobb på Mondelez International, som har en 
rad kända varumärken såsom Marabou,  
Toblerone, Gevalia och Philadelphiaost, och 
där jobbade han även som HR-chef ett tag. 
Och än tidigare var han på Procter Gamble 
och arbetade med arbetsrätt.

Personal- och arbetsliv på Spotify.

JOHAN ARESKOUG
ALUMN PERSONAL- OCH ARBETSLIV
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• HÄLSA, VÅRD OCH SOCIALT ARBETE •

ALLT FÖRÄNDRAS 
   MEN OMTANKEN 
 ÄR SIG LIK. 

HÄLSA, VÅRD & SOCIALT ARBETE
IDROTTSVETENSKAPLIGT PROGRAM  
INRIKTNING IDROTTSCOACHING ...................................................... 180HP
PSYKOLOGPROGRAMMET ................................................................... 300HP
SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET ..................................................... 180HP
SOCIONOMPROGRAMMET .................................................................. 210HP

PROGRAM INOM

Läs mer på kau.se

Hälsa, vård och socialt arbete är ett brett område där kraven 
på att olika verksamheter samarbetar ökar. Idag finns det inte 
bara fler aktörer, marknaden är internationell och hittar ständigt 
nya vägar. Många traditionella ”vårdkompetenser” efterfrågas 
inom helt andra områden, såväl inom offentlig sektor som 
kommunalt och nu i allt högre grad i det privata näringslivet.

Vid Karlstads universitet bryr vi oss om hela människan och 
hela samhällsbilden. Något som gäller såväl våra utbildningar 
som den forskning som bedrivs inom hälsa, vård och socialt 

arbete. Detta är något som kommer att stärka din ställning på 
en framtida arbetsmarknad – hur den än kommer att se ut.

Med en utbildning inom hälsa, vård och socialt arbete har 
du möjlighet att vara med och skapa goda livsvillkor för med- 
borgarna. För även om vårdsektorn är i ständig förändring och 
möten idag kan ske på många olika sätt, så är jobben och 
arbetet som utförs i grunden det samma – medmänsklighet, 
omtanke och viljan att hjälpa genomsyrar alla utbildningar 
inom hälsa, vård och socialt arbete.
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”Som patient har jag extremt 
stor erfarenhet av sjukhus, 
något jag tror jag kan ha nytta 
av om jag börjar jobba inom 
vården."

-  H Ä L S A ,  V Å R D  O C H  S O C I A L T  A R B E T E   --  H Ä L S A ,  V Å R D  O C H  S O C I A L T  A R B E T E   -

2020 och 
barnortopeden 
som mål.
Att bli sjuksköterska har varit Lina Watz dröm sedan hon var  
liten. Hon är född utan vadben i högra benet och har tillbringat 
mycket tid på sjukhus och där upplevt vilket fantastiskt jobb per-
sonalen gör. Så det är ett näst intill självklart val för henne att vilja 
jobba inom vården. Och kanske allra helst på barnortopeden i 
Göteborg, där hon tillbringat så mycket tid.

Lina är elitsimmare och deltog i Paralympics i Rio de Janeiro 
2016. Sedan dess har hon efter eget beslut amputerat underbenet 
på sitt högra ben.

 – Foten blev bara sämre och sämre, och det gjorde ont nästan 
hela tiden. Så jag blev tvungen att göra någonting. Tillsammans 
med min läkare kom vi fram till att det bästa vara att ta bort foten. 
Ett beslut jag definitivt inte ångrar. Det har varit jobbigt, men nu 
börjar såret läka och smärtan avta och jag kan blicka framåt.

ELITIDROTTSUNIVERSITETET
Lina läser Sjuksköterskeprogrammet genom Elitidrottsuniversitetet, 
som är en satsning för att idrottare ska kunna kombinera sin sport 

med högre studier. Det ger studenterna bland annat möjlighet att 
flytta tentor, få individuell handledning och ledighet för läger och 
träningar. De får gemensamma föreläsningar och stöd i elitidrotts-
frågor och annan hjälp både när det gäller idrottandet och studierna. 
För att bli antagen till utbildningen krävs att man har någon form av 
landslagsmeriter.

 Läs mer om Elitidrottsuniversitetet på sidan 53.

EXAMEN FÖRE TOKYO
 – Det var ganska tufft att starta studierna med nyamputerat ben. 
Men det var värt att komma igång, och jag visste att om jag kan 
klara det så blir det bara enklare sedan, säger Lina och fortsätter. 
På det här viset kommer jag, förhoppningsvis, bli klar ett halvår 
innan Paralympics i Tokyo 2020. Och den tiden kommer jag att 
behöva för att kunna fokusera helhjärtat på simningen och ge 
satsningen en reell chans. Sedan kanske det är dags att börja jobba 
som sjuksköterska, avslutar Lina.

LINA WATZ
SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET
ELITIDROTTSUNIVERSITETET

OT K OY
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-   S T U D E N T L I V   -

After 

E

P

U

O

EVENT Sittningarna är något som ofta 
blir legendariska minnen för livet – 
oavsett om det är fin- eller fulsittning. 
Du kommer snart att bli varse 
skillnaden på dessa. 

SPORT För en förmånlig peng kan du träna 
i grupp, individuellt eller i bollsporter. Är 
du en fena på det senare ska du definitivt 
vara med och kämpa i den prestigefyllda 
fotbolls turneringen Copa de Kau! 

UPPSTART! För att du 
snabbt ska få möta 
massor av nya vänner 
arrangeras ett välmatat 
program med mängder 
av aktiviteter. Det vill 
du inte missa!

PUB På torsdagar har många av 
Karlstads pubar och nattklubbar 
studentkvällar. Missa inte C.A.P.S 
och Bunkern där du kan träffa 
många nya människor.

OVERALLER överallt. Utbildnings-
programmen har alla sina föreningar 
som håller energin på topp med 
trevligheter och sammanhållning från 
din allra första dag på universitetet.

S
ELDKONST är numera en  tradition 
kring Lucia som lockar tusentals 
besökare. Bered dig på en magisk 
upplevelse med dans, eldskulpturer, 
musik och installationer. Svår att 
beskriva – bör upplevas!

K

-   S T U D E N T L I V   -

S
SPECIALINTRESSERADE finns det gott 
om. Kolla upp och haka på i föreningarna 
om du är sugen på att sjunga i kör, spela 
brädspel eller engagera dig i olika frågor.

FLOTTRACE Varje år konstrueras och 
byggs mer eller mindre flytande farkoster 
som ska ta studenter så snabbt – eller 
möjligen så långt, som möjligt på 
Klarälven mitt i stan. 

KULTUR skapar mötesplatser kopplad
till olika kulturuttryck som ger möjlighet 
att aktivt delta och inte enbart titta och 
lyssna. Förutom konserter och
teaterföreställningar kan det vara 
diskussioner kring ett konstverk eller 
i samband med författarbesök.

F
E Studentkåren står på din sida. Den är bland annat representerad 

i universitetets alla styrelser, råd och nämnder, där de för fram  
studenters åsikter, påpekar brister och ser till att inga beslut fattas som 
påverkar dig som student negativt. Studentkåren jobbar också med 
frågor som rör dina förutsättningar för studier, exempelvis bostad, 
studiemedel, arbetsmiljö och aktiviteter vid sidan av studierna.

Som medlem får du hjälp om du stöter på problem under din 
studietid. Det kan handla om allt från uppsatser och problem med 
föreläsare till examination och diskriminering. Men det är inte bara 

allvar, studentkåren är också den naturliga mötesplatsen vid sidan 
av studierna. De olika utbildningsföreningarna och intressefören-
ingarna ordnar ständigt aktiviteter, fester och föreläsningar. Genom 
studentkåren får du även rabatter på exempelvis hockeybiljetter 
och tågresor med SJ. Och självklart är du välkommen att engagera 
dig i verksamheten och själv vara med och påverka din och alla 
studenters situation.

 
Läs mer på karlstadstudentkar.se

Studentkårens uppgift är att bevaka kvaliteten 
på din utbildning och se till att din studietid blir 
så bra som möjligt. Såväl när det gäller studierna 
som på fritiden.

STUDENTKÅREN ÄR DIN

RÖST OCH 
TRYGGHET.

LP U GG
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Vi står inför stora förändringar – energiförsörjning, material- 
utveckling, konstruktion, digitala tjänster och miljöfrågor är 
bara några områden där utvecklingen i det närmaste är total. 
All denna nya innovationskraft i kombination med stora gene-
rationsskiften ger engagerade ingenjörer ett spännande yrkes-
liv att se fram emot.

MED VÄRLDEN SOM ARENA
Ingenjörer har ofta hela världen som arbetsmarknad och du kan 

naturligtvis välja att studera en eller flera terminer utomlands. Men 
även här på universitetet, har du möjlighet att knyta internationella 
kontakter genom alla utbytesstudenter som kommer hit varje år.

Och för att ge dig en inblick i verkliga projekt har vi knutit till  
oss en rad partnerföretag från olika branscher som deltar i 
under visningen genom gästföreläsningar, studiebesök, praktik-
platser och examensarbeten. Även forskningen bedrivs i nära 
samverkan med näringslivet.

• INGENJÖRSVETENSKAP • 

  VÄRLDEN 
SKULLE MÅ 
   BRA AV FLER 
INGENJÖRER. CIVILINGENJÖR: 

 Datateknik .............................................................................................300HP
 Energi- & miljöteknik ........................................................................300HP
 Industriell ekonomi ............................................................................300HP
 Kemiteknik.............................................................................................300HP
 Maskinteknik ........................................................................................300HP
 Teknisk fysik .........................................................................................300HP
HÖGSKOLEINGENJÖR: 
 Byggteknik, inriktning husbyggnad............................................180HP
 Dataingejör ............................................................................................180HP
 Elektroteknik .........................................................................................180HP
 Energi- & miljöteknik ........................................................................180HP
 Innovationsteknik & design ...........................................................180HP
 Lantmäteriteknik & geografisk IT................................................180HP
 Maskinteknik ........................................................................................180HP
LANTMÄTARPROGRAMMET MED  
INRIKTNING MÄT- OCH KARTTEKNIK  ............................................180HP
TEKNISKT – NATURVETENSKAPLIGT BASÅR .................................60HP
TEKNISKT – NATURVETENSKAPLIGT BASÅR:
BIOLOGIPROGRAMMET .............................................................................60HP
 

TEKNISKT – NATURVETENSKAPLIGT BASÅR:  
KANDIDATPROGRAM I FYSIK ..................................................................60HP
TEKNISKT – NATURVETENSKAPLIGT BASÅR:  
MATEMATIKPROGRAMMET .....................................................................60HP
TEKNISKT – NATURVETENSKAPLIGT BASÅR:  
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET:
 Inriktning datateknik ............................................................................60HP
 Inriktning energi- & miljöteknik ......................................................60HP
 Inriktning industriell ekonomi ..........................................................60HP
 Inriktning kemiteknik ...........................................................................60HP
 Inriktning maskinteknik ......................................................................60HP
 Teknisk fysik ............................................................................................60HP
TEKNISKT – NATURVETENSKAPLIGT BASÅR:  
HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET:
 Byggteknik, inriktning husbyggnad...............................................60HP
 Datateknik ................................................................................................60HP
 Elektroteknik ............................................................................................60HP
 Energi- & miljöteknik ...........................................................................60HP
 Innovationsteknik & design ..............................................................60HP
 Lantmäteriteknik & geografisk IT...................................................60HP
 Maskinteknik ...........................................................................................60HP

PROGRAM INOM

INGENJÖRSVETENSKAP

Läs mer på kau.se
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-   N A T U R V E T E N S K A P   --   I N G E N J Ö R S V E T E N S K A P   - -   I N G E N J Ö R S V E T E N S K A P   -

GUSTAV ANDERSSON
HÖGSKOLEINGENJÖR MASKINTEKNIK

Vad kör en 
  ingenjör?
Gustav Andersson har alltid varit tekniskt 
intresserad och särskilt när det gäller bilar, 
maskiner och datorer. Det är med andra ord inte 
speciellt oväntat att Gustav läser till ingenjör med 
inriktning maskinteknik. 

Efter gymnasiet var Gustav rejält skoltrött och jobbade under några år 
bland annat inom Färdtjänsten. När han sedan bestämde sig för att 
läsa vidare gick han efter lust och intresse. För att orka plugga vidare 
var det viktigt att hitta en utbildning han verkligen var intresserad av.

INTRESSANT OCH RELEVANT
Efter det första året tycker Gustav att kurserna varit både intressanta 
och relevanta. 

 – Jag har fått lära mig att koppla ihop teori och praktik på ett bra 
sätt. Tidigare när jag har skruvat på mina bilar har jag inte haft så 
stor koll på betydelsen av olika saker, som till exempel materialval, 
säger Gustav.

I framtiden skulle han gärna jobba inom fordonsindustrin där det 
finns många uppgifter och utmaningar som lockar. Gustav nämner 
bland annat utvecklingen med autonoma bilar, effektivare motorer 
och nya drivmedel.

 – Att få jobba med test och utveckling vore riktigt kul. Även CAD 
är ett område som intresserar mig, säger Gustav.

 

TRIVS I KARLSTAD
Gustav är den enda på utbildningen som är från Karlstad. Han trivs 
så bra att han inte övervägde att söka utbildningen någon annan 
stans. Han tycker att Karlstad överlag är en fin och vattennära stad 
med en behändig storlek och att det mesta i butiksväg finns. Är det 
något han tycker mindre om så är det att en del grönytor byggs 
bort.

HJÄLPSAMMA OCH ENGAGERADE LÄRARE
När Gustav började på universitetet räknade han med att lärarna 
skulle vara trevliga och professionella. Men det som överraskat  
honom är att lärarna så tydligt vill att studenterna ska lyckas och  
erbjuder extrahjälp.

 – Bara kom in på mitt kontor om du behöver hjälp med något, är 
en vanlig inställning här. Det är något som jag verkligen uppskattar, 
säger Gustav.

Hur var det då med Gustavs bil? Jo han kör en Alfa Romeo 159, 
årsmodell 2006. Och bildrömmarna i framtiden rymmer såväl Alfa 
Romeo Giulia som japanska skylinemodeller.

”Jag gillar att bygga 
om och skruva på 
bilar, så jag är nog 
lite av en bilnörd.”
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Vår forskning inom datavetenskap har de senaste åren tagit 
stora och framgångsrika kliv framåt. Som student hos oss får du 
därför tillgång till, och kanske själv kan bli en del av, framstående 
forskning inom datakommunikation, datasäkerhet och program-
utveckling. Har du sedan intresse för en akademisk karriär, har 
du också möjlighet att efter avslutade studier på avancerad nivå 
utveckla den i en mångkulturell miljö tillsammans med internatio-
nellt erkända forskare från hela världen.

Vår forskning bidrar bland annat till utvecklingen av 5G och att 
förbättra kommunikationsnätverk för att till exempel minska för-
dröjningar när man spelar på nätet. Den bidrar också till ett säkrare 

och tryggare internet genom forskning kring anonymitetsnät- 
verket Tor samt att göra säkerhet mer användarvänligt och  
tillgängligt för alla användare. Inom programutveckling är vårt  
huvudfokus att hitta sätt att bygga in och bevara kvalité i system,  
i samband med att systemen förändras och underhålls över tid.

Våra forskningsområden inom datavetenskap är alla mycket viktiga i 
den snabbt växande mobila och digitala värld vi lever i. Genom 
gränsöverskridande forskning mellan de tre forskningsområdena 
samt genom gemensamma projekt med externa parter från  
både akademi och industri bidrar vi till morgondagens teknik och 
samhälle.

• IT • 

MYCKET 
    MER ÄN   
  DATA.

PROGRAM INOM

IT

Läs mer på kau.se

IT, PROJEKTLEDNING OCH AFFÄRSSYSTEM HHK  ....................180HP
IT-DESIGN: 
 Affärssystem och ekonomi HHK  ..................................................180HP

 Programvarudesign ...........................................................................180HP
 Systemdesign HHK  ............................................................................180HP
WEBBUTVECKLARE* HHK  ......................................................................180HP

HHK - Handelshögskolan vid Karlstads universitet 
* Under förutsättning att erfoderliga beslut tas
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Det är lätt att förstå att Sebastian Salomonsson ser ljust på fram-
tiden. Under fem år har han studerat till civilingenjör i data- 
teknik och nu är han framme vid sitt mål. 

– Nu väntar ett spännande jobb som börjar med en kickoff i  
Alicante och sedan ser jag fram emot att få ha en semester för 
första gången, säger Sebastian. 

Företaget som Sebastian ska börja på, iBiz Solutions, arbetar med 
systemintegration och erbjuder konsulttjänster inom IT-arkitektur 
och integration. Det var dock inte självklart för Sebastian att det 
var detta han skulle utbilda sig inom. Andra yrkesval som Sebastian 
tidigare övervägde var sjukskötare och skeppare. Han beskriver 
utbildningen som tuff men bra.

 – Det gäller verkligen att ta ansvar för sina studier och kämpa 
på, men jag har också fått bra stöd av både lärare och studenter, 
säger Sebastian.

GIVANDE EXJOBB
Under den sista terminen har Sebastian och två andra studenter 
gjort sina examensjobb för företaget Procera Networks, som  
utvecklar system för nätverksoperatörer. Sebastians examensjobb 
handlade om att ta reda på hur många hostar som fanns bakom en 

NAT-router. NAT står för Network Address Translation.

 – Det har varit både roligt och givande med uppdragen från  
Procera Networks. Det är värdefullt att få en inblick i hur det fungerar 
ute hos ett företag, säger Sebastian.

Något annat som Sebastian uppskattat var terminen han läste i 
Florida. Han valde bland annat några kurser i ekonomi, ledarskap 
och data.

 – Det var en positiv upplevelse på alla sätt. Jag ville till en plats 
med mycket sol och det fick jag, konstaterar Sebastian.

STANNAR I KARLSTAD
Sebastian kommer från Boxholm i Östergötland. Karlstad hade 
han ingen direkt uppfattning om innan han flyttade hit, men han 
kände att han ville utmana sig själv och bo lite längre bort. Han 
rekommenderar alla nya studenter att vara med på nollningen för 
att komma in i studentlivet. Under sitt tredje år var han kapten för 
nollningen med ansvar för att planera aktiviteter och se till att alla 
har det bra. Synen på Karlstad sammanfattar han så här:

 – Karlstad är en fin och trevlig stad där jag fått många kompisar 
och nu blir kvar. 

”Skönt att ha 
ett jobb klart.”

SEBASTIAN SALOMONSSON
CIVILINGENJÖR DATATEKNIK

Fem års studier avklarade, bara exjobbet som ska 
putsas till. Sedan väntar en traineeanställning i 
Karlstad och den första semestern någonsin.
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En chans alla 
borde ta.
Josefines tid som utbytesstudent blev en fantastisk upplevelse 
– fast den i början inte höll på att bli av alls. På något sätt hade 
hon totalt missat all information och med bara två dagar till sista 
anmälningsdag satte hon fart.  

Med andan i halsen och efter en rad telefonsamtal och en smula 
panik lyckades hon få in ansökan och till slut bli nominerad. Att 
det sedan blev hennes andraval, Irland och University of Limerick, 
kan så här i backspegeln ses som en ren vinstlott.  

LYRISK ÖVER LIMERICK
 – Jag har fått många nya vänner, både irländska och amerikanska 
som jag fortfarande ha kontakt med och får brev (!) av. Det brukar 
vara runt 6 000 utbytesstudenter i Limerick och många är ameri-
kaner som söker sina irländska rötter. Tack vare att jag bodde på 
campus, som är som en liten stad med bostäder och butiker inne 
på universitetsområdet, lärde jag snabbt känna andra studenter, 
både utbytes- och ”fasta”. Och de amerikanska studenterna ville 
ju passa på att upptäcka Europa när de var här, så det blev en rad 
weekendresor till bland annat Rom, Barcelona och London samt 
runt på Irland och till Nordirland förstås, säger Josefine.

Josefine som läser Politices Kandidat, är väldigt intresserad av sam-
hällsfrågor och valde därför att läsa bland annat irländsk historia 
och språk samt att inte inkludera utbytesstudierna i sin examen, 
utan se dem som bonus i sitt CV istället. Men framför allt ser hon 
perioden som en ovärderlig erfarenhet, att få en inblick i ett annat 
lands språk och kultur samtidigt som hon fått nya vänner och haft 
fantastiskt kul.

 – Det var några svenskar där, men jag umgicks mest med irländare 
och amerikaner, så efter ett tag började jag till och med tänka och 
drömma på engelska. Mitt tips till alla är, att ta chansen och åka 
iväg en termin. För mig blev det en fantastisk upplevelse som kom-
mer att följa mig hela livet. Men, var ute i god tid med ansökan och 
passa på att engagera dig i mottagandet av studenter som kommer 
hit. Då kommer du högre upp i listorna och har större chans att få 
ditt förstaval av utbytesuniversitet, avslutar Josefine.

Läs mer på kau.se/ut

JOSEFINE HOLMBERG
POLITICES KANDIDAT
UTBYTESSTUDENT 

-   U T B Y T E S S T U D E N T  -

Vad har Lovisa 
gemensamt med 
Mozart och 
Christian Doppler?
Lovisa Åkesson, som läser Personal och arbetsliv, har precis som 
Mozart och Christian Doppler studerat i Salzburg. Under en termin 
studerade Lovisa Business and administration. 

Som student vid Karlstads universitet har man, via Erasmus 
programmet, möjlighet att läsa en eller två terminer utomlands. 
Att Lovisa valde Salzburg har en hel del att göra med hennes stora 
skidintresse. Hon har till exempel arbetat som skidlärare i Branäs 
under tre säsonger.

 – Salzburg var verkligen jättefint. En trevlig och lagom stor stad 
som såg ut precis som på turistbilderna. Sedan finns det ju också 
jättebra skidåkning i närheten, berättar Lovisa.

Salzburg är en stad med ett rikt kultur- och musikliv. Mozart var 
född och uppväxt här liksom matematikern och fysikern Christian 
Doppler, som gett namn åt Dopplereffekten.

Lovisa planerar att läsa en magister i antingen projektledning  

eller arbetsvetenskap. Därefter siktar hon på ett jobb inom HR, 
där utbildningsfrågor och kompetensutveckling intresserar henne 
lite extra.

BRA SAMMANHÅLLNING OCH KONTAKTER
Lovisa, som är från Frillesås, var från början inställd på att flytta 
tillbaka till västkusten efter studierna men nu kan hon nog tänka 
sig att stanna i Karlstad.

 – Karlstad är en trevlig stad som jag uppskattar mer och mer.  
Som studentstad är Karlstad perfekt och det är väldigt bra samman-
hållning mellan studenterna, säger Lovisa. 

Fritiden ägnar hon åt skidåkning, träning, kompisar och söt likör.

 – Ja, jag är med i studentkören Söt Likör. Det är jättekul och ger 
ett bra kontaktnät.

Läs mer på kau.se/ut

LOVISA ÅKESSON
PERSONAL OCH ARBETSLIV
HANDELSHÖGSKOLAN VID  
KARLSTADS UNIVERSITET
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• LÄRARUTBILDNING •

Läs mer på kau.se

FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET ........................................................210HP
GRUNDLÄRARPROGRAMMET: 
 Förskoleklass & grundskolans årskurs 1–3 ........................240HP
 Grundskolans årskurs 4–6 .........................................................240HP
KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING  
FÖR FORSKARUTBILDADE .......................................................................90HP
MUSIKLÄRARPROGRAMMET ...............................................................300HP
SPECIALLÄRARPROGRAMMET: 
 Utvecklingsstörning ............................................................................90HP
VERKSAMHETSINTEGRERAT  
ÄMNESLÄRARPROGRAM, INRIKTNING 7–9 ...................................90HP
YRKESLÄRARPROGRAMMET ..................................................................90HP
 
 
 
 

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET GYMNASIESKOLAN:  
 Biologi ....................................................................................................300HP
 Engelska ...............................................................................................300HP
 Geografi ................................................................................................300HP
 Historia ..................................................................................................300HP
 Idrott .......................................................................................................300HP
 Kemi .......................................................................................................300HP
 Matematik ............................................................................................300HP
 Matematik – Fysik ...........................................................................300HP
 Naturkunskap .....................................................................................300HP
 Religion .................................................................................................300HP
 Samhällskunskap .............................................................................300HP
 Spanska ................................................................................................300HP
 Svenska ................................................................................................300HP

PROGRAM INOM

LÄRARUTBILDNINGEN

 VAR MED 
   OCH BYGG 
FRAMTIDEN.

Det finns nog inget yrke som är så viktigt för vår framtid som 
läraryrket. Skolan är grunden för hela vårt samhälle och som 
lärare spelar du en viktig roll i andras liv.

Karlstads universitet har sedan långt tillbaka arbetat med  
lärarutbildning. Dels genom att utbilda lärare för förskola, 
grundskola och gymnasieskola, dels genom forskning om 
skola och lärandeprocesser.

Lärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning. Vilket 
betyder att den speglar yrket och den verklighet du ska arbeta i. 

Riktigt klar som lärare blir man dock aldrig, men du får en god 
grund att stå på och de bästa förutsättningarna för ett viktigt 
och inspirerande arbetsliv i ständig förändring.

KOMPLETTERA OCH VIDAREUTVECKLA
På Karlstads universitet finns det möjlighet att komplettera 
akademiska kunskaper eller annan yrkesbakgrund med en lärar- 
utbildning. Även för dig som söker en vidareutbildning finns 
ett brett utbud. Du kan till exempel bli speciallärare eller skol-
ledare, eller välja ett masterprogram eller en forskarutbildning.
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En frihet att 
kunna jobba 
var man vill. 
Att bli lärare har länge varit självklart för Lisa Lannerås. Att valet 
föll på Karlstad när hon skulle välja utbildningsort var näst intill 
givet, då hennes mamma också läst till lärare just här.

Och för Lisa var det lätt att känna sig hemma och trivas i Karlstad, 
som kan upplevas som ett större syskon till hennes hemstad  
Lidköping.

 – Förutom att utbildningen verkligen är bra och att det var ganska 
lätt att få bostad, så är det en stor fördel att universitetet är samlat. 
Nästan alla studenter, från nästan alla områden studerar och rör sig 
på samma plats. Det ger en bra gemenskap och man träffar folk som 
läser olika ämnen och har olika planer”, säger Lisa och fortsätter,  
”Så är det i föreningar och projekt som Näktergalen, där jag är 
mentor för fyra tioåriga tjejer på en skola här i närheten.

ATT BLI NÅGOT AV EN HJÄLTE
Näktergalen är ett projekt som Karlstads universitet driver i samar-
bete med Karlstads kommun. Det går ut på att ge barn i låg- och 
mellanstadiet en personlig förebild och kanske nya infallsvinklar på 

tillvaron. Här har alla studenter möjlighet att engagera sig.

 – Det känns bra att kunna vara en förebild som kanske kan öppna 
nya dörrar och inspirera till att de vill studera vidare. Och för mig 
som ska bli lärare är det oerhört givande att träffa barn på det här 
sättet, även om de är lite yngre än de jag planerar att arbeta med.

Just nu läser Lisa femte året till ämneslärare i religion och svenska  
för gymnasiet, samt en extra kurs i svenska som andraspråk. En 
spännande utbildning som även har tagit henne på flera resor till 
bland annat London och Israel. 

SKÖNT ATT INTE HA NÅGRA PLANER
 – Vart jag tar vägen efter studierna vet jag inte. Kanske stannar jag 
i Karlstad något år, så får jag se sedan. Det fina med att bli lärare är 
ju att jag kan jobba i princip var som helst i Sverige, och i varje fall 
för tillfället är det förhållandevis lätt att få jobb om man är duktig. 
Så jag tycker faktiskt att det är ganska skönt att inte ha några direkta 
planer – bara möjligheter.

-   L Ä R A R U T B I L D N I N G   -

LISA LANNERÅS
LÄRARPROGRAMMET
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Ambassadör – 
   guide och 
       historieberättare. 
Som ambassadör för Karlstads universitet ska du dels berätta 
om hur det är att studera, hur studentlivet fungerar och inspirera 
andra att välja just Karlstad som studieort. Det är en nog så viktig 
arbetsuppgift, men inte den enda. Ambassadörskapet handlar även 
om att föra lärosätets berättelser, historia och arv vidare. 

Jacob Lingefjärd är från Göteborg och har arbetat som skidlärare 
i Sälen fyra säsonger innan knäna sa ifrån och han valde att börja 
studera. 

 – Karlstad låg bra till geografiskt och jag har hört mycket gott om 
såväl universitetet som staden. Och jag har inte blivit besviken. Så 
när chansen att ansöka till att bli ambassadör dök upp, var valet 
självklart, säger Jacob.

I uppdraget ingår bland annat att guida gäster på universitetet, vara 
med på olika mässor för att locka nya studenter till Karlstad och 
träffa gymnasieklasser på olika sätt. Ibland hos dem och ibland 
kommer de till universitetet. 

GRATIS LUNCH
 – Som skidlärare har jag fått en vana att prata inför folk. Eller ja, 

jag har väl egentligen alltid gillat att stå i rampljuset. Och det här 
är inget undantag, för det finns mycket att berätta. Framför allt alla 
berättelser och skrönor som finns, samt historian som börjar redan 
1843 med lärarutbildning. Sedan ger det ju lite extrapengar och en 
och annan gratislunch i samband med uppdrag och möten. Bara 
det är ju en orsak så god som någon, säger Jacob. 

För Jacob som läser Kommunikation och PR ligger uppdraget nära 
hans utbildning, men det är absolut inget krav för att bli antagen. 
Alla är välkomna och det finns representanter från de flesta ämnes-
grupper. Och när man blivit antagen väljer man själv vilka uppdrag 
och hur många man vill vara med på.

EN GÅNG AMBASSADÖR ALLTID AMBASSADÖR
 – Jag kommer nog alltid förbli ambassadör för Karlstads universitet, 
säger Jacob och avslutar, jag kan liksom inte låta bli att berätta  
historierna och sälja universitetet var jag än är. 

JACOB LINGEFJÄRD
KOMMUNIKATION OCH PR
AMBASSADÖR

I februari varje år är det dags för Karlstads universitets jobb-
mässa – Hotspot. 2018 arrangeras den för tjugoförsta gången 
och det är för många en av studietidens viktigaste dagar.

Under Hotspot får du möjlighet att träffa arbetsgivare för att 
få en inblick i vad de letar efter, något som blir allt viktigare för 
att få ett jobb efter studierna. En utbildning är inte alltid lika 
med ett jobb – så det skadar aldrig att samla på sig rikligt med 
kontakter. 

Hotspot samlar ett hundratal företag och organisationer som 
är på plats och visar upp sig. Många från regionen, men även 
från resten av Sverige och Norge. Och de är här för att hitta 
framtida medarbetare. 

FÖR STUDENTER AV STUDENTER
Hotspot arrangeras av studenterna själva och varje år tillsätts 
en projektgrupp som tillsammans planerar, organiserar och 
genomför mässan. Att engagera sig ger både erfarenhet och 
en genväg för att själv skapa viktiga kontakter.  

HOT

SAMVERKAN OCH 
UTBYTE.
Samverkan är en naturlig och viktig del i vår utbildning och 
forskning. Likväl som att våra forskare, lärare och studenter 
har behov av kontakter och erfarenheter från arbetslivet, har vi 
kunskap, forskning och resurser som kan göra stor nytta för 
företag, organisationer och samhället i stort.

Universitetets uppgift är att utveckla kunskap om livet, sam-
hället och världen, samt att sprida den till omvärlden. Därför 
skapar våra verksamheter dagligen möjligheter genom allt 
från karriärcoachning, mentorprogram och praktikplatser till  
arbetsmarknadsdagar, examensarbeten och forskningsprojekt.

TILLVÄXT OCH REGIONALT ANSVAR
Det är vår ambition att möta de behov och önskemål som 
samhället har. Vi ska skapa kontaktvägar som är lättillgängliga 
och tydliga. Externa aktörer – skolor, landsting, kommun,  
region, näringsliv, organisationer – ska uppleva att samverkan 
med oss sker i okomplicerade former och skapar meningsfulla 
resultat. Fler forskningsresultat blir innovationer, och fler inno-
vationer kommer samhället till nytta.

Läs mer om vår samverkan på kau.se/samverkan

SPOT.
100
UTSTÄLLARE

6000
BESÖKARE 2017
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Kulturen kan öppna våra sinnen, vidga våra tankar och 
få oss att – leva mer. I Värmland har kulturen alltid haft en 
central roll med en djupt rotad tradition av musik, dans och 
berättande. Och självklart har kulturen även fått en betydande 
plats vid Karlstads universitet.

Musikhögskolan Ingesund utanför Arvika är en nordisk 
musik   högskola och en del av Karlstads universitet. Här kan 
du utbilda dig till musiker och musiklärare i en inspirerande 
miljö med mycket tid till övning och spel. Du kan välja att 
odla din musikaliska ambition inom många olika genrer – 
klassiskt, jazz och improvisation, folkmusik, afroamerikansk 
musik eller pop/rock. Vi erbjuder även ett stort antal kurser 
inom dans, musik och musikproduktion. Och för dig som vill 
vara med och utveckla uttrycken, intrycken och berättandet 
finns Kulturvetarprogrammet som tar sikte på den nationella 
kulturpolitiken. 

• MUSIK, DANS OCH KULTUR • 

UTVECKLA DIG 
    SJÄLV OCH 
 SJÄLVA KULTUREN.

* Ansökningsdatum för Konstnärlig kandidat musiker  
är 1 december–15 januari

DANSPEDAGOGPROGRAMMET ..........................................................120HP
KONSTNÄRLIG KANDIDAT MUSIKER *  ...........................................180HP
MUSIKLÄRARPROGRAMMET ...............................................................300HP
KULTURVETARPROGRAMMET .............................................................180HP
MUSIKPRODUKTIONSPROGRAMMET .............................................120HP

MUSIK, DANS OCH KULTUR
PROGRAM INOM

Läs mer på kau.se
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Ernst låter 
musiken  
bestämma.
”Jag vill satsa och utvecklas så mycket jag bara 
kan för att se vart det leder – ge mig och musiken 
en riktig chans.”

Ernst Erlanson kommer från Umeå och läser programmet 
Konstnärlig kandidat musiker, vid Musikhögskolan Ingesund, som 
är en del av Karlstads universitet. 

 – Här har jag alla möjligheter att utveckla mitt pianospel, lärare i 
världsklass och en fantastisk miljö – inspirerande men ändå avskilt 
så man kan fokusera.

ETT SPETSIGT PROGRAM MED BREDD
Precis som för Ernst är det för att utvecklas som musiker man väljer 
programmet. Utbildningen är dock bredare än så. Genom att stu-
dierna i ditt huvudinstrument varvas med ensemblespel och kurser 
i musikkunskap får du en gedigen grund för att kunna jobba och 
verka som yrkesmusiker i olika konstnärliga sammanhang direkt 
efter avslutad utbildning.

Ernst är grymt nöjd med skolans naturnära läge. Han poängterar 
även vikten av bra lärare och att de verkligen finns här, både när det 
gäller piano och stråkar. 

 – Skolan ligger otroligt fint vid Kyrkviken, och som student här 
har man möjlighet att få tillgång till skolans övningslokaler i princip 
dygnet runt. Så det blir onekligen mycket tid som spenderas på 
skolan – det är en extremt inspirerande miljö där allt kretsar kring 
musiken.

DRÖMMEN LEVER
 – Drömmen är naturligtvis att bli så bra att jag kan leva som konsert- 
pianist, men fungerar inte det så finns det många andra vägar.  
Kanske musiklärare, jag har ju även påbörjat det programmet. Det 
viktigaste för mig är att jag verkligen har försökt, säger Ernst. 

 – Huvudsaken i slutändan är att jag får möjlighet att jobba med  
musik i någon form. Och det är jag övertygad om att det kommer 
att gå.

ERNST ERLANSON
KONSTNÄRLIG KANDIDAT MUSIKER
PIANO
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Friska hav, utsläppsfria transporter och mat som är god 
och samtidigt hållbart producerad. Det är några av de utma-
ningar vi alla står inför. Och svaren finns till stor del inom natur-
vetenskapen, som utgör grunden till hur vi lever våra dagliga liv 
och hur vi utvecklar vår kultur. Men det stannar inte där, natur-
vetenskapen är ännu mer. Den ger oss kunskap om såväl oss 
själva som vår plats i universum.

Vid Karlstads universitet bedriver vi forskning som väcker upp-
märksamhet långt utanför Sveriges gränser. Och du kommer 
snabbt uppleva tydliga bevis för att vi, som det moderna  

universitet vi vill vara, vågar utmana gamla sanningar och  
utforska det nya. För dig som student kommer du märka för-
delen av att vi i Värmland har flera större företag inom bland 
annat skogsindustrin, stål och verkstad, livsmedel, tryckteknik 
och förpackningar. Det kommer ge dig kontakt med intressanta 
arbetsgivare redan under utbildningen. Och väljer du att göra 
examensarbeten eller praktik utomlands kan det öppna dörrar 
till internationella kontakter. 

Du har även stora möjligheter att själv styra i vilken riktning du 
vill komplettera din grundutbildning.

• NATURVETENSKAP • 

 FÖRSTÅ 
UNIVERSUM 
  OCH ANTA 
FRAMTIDENS 
 UTMANINGAR.

BIOLOGIPROGRAMMET ...................................................180HP
KANDIDATPROGRAM I FYSIK ...........................................180HP

PROGRAM INOM

Läs mer på kau.se

NATURVETENSKAP
MATEMATIKPROGRAMMET ..............................................180HP
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-   I T   -

Med fokus 
 

Ida har precis läst klart Biologiprogrammet och har en projekt-
anställning på Länsstyrelsen som väntar.

 – Mitt examensarbete gjorde jag i samarbete med Länsstyrelsen. 
Det handlade om ett svensk-norskt projekt som gick ut på att stu-
dera och kartlägga lodjur genom kameraövervakning. De är som 
bekant väldigt skygga djur som är svåra att hitta och ännu svårare 
att studera, i synnerhet när det inte finns någon snö som man kan 
spåra dem i. Det samarbetet har i sin tur lett till att jag nu under 
sommaren har fått ett vikariat som vilthandläggare. Ett jobb som 
till stor del kommer att handla om älgförvaltning.

MER ÄN ETT YRKE
För Ida är det inte bara ett yrkesval, det mesta handlar om djur och 
natur för henne. Hon kommer från Torsby i norra Värmland och 
på gymnasiet läste hon djurvård på Lilleruds naturbruksgymnasium. 
Och fritiden tillbringar hon helst i skogen med sina hundar – om 
hon inte pluggar eller tränar på gymmet.

 – För mig var både utbildning och universitet självklart val efter-
som jag bor här i Värmland och gärna stannar kvar och jobbar här i 
närheten. Helst skulle jag vilja hitta ett hus i skogen inte alltför långt 
från Karlstad.

Utbildningen och miljön vid Karlstads universitet tycker hon har 
varit väldigt bra. Det är nära till lärare och personal och att alla 
utbildningar är samlade tycker hon ger bra stämning och gemen-
skap, även om man som Ida inte lägger allt för mycket tid på det 
traditionella studentlivet. 

 – Den har varit allsidig och jag har verkligen kunnat grotta ner mig 
i det som jag är intresserad av. För mig som gärna vill jobba med 
viltvård eller djurskydd har jag planer på att eventuellt komplettera 
med någon kurs i miljörätt. Jag har redan tagit en extra introduk-
tionskurs i GIS, geografiska informationssystem, som också är bra 
att ha koll på.

-   N A T U R V E T E N S K A P   - -   N A T U R V E T E N S K A P   -

IDA CLASSON 
KANDIDATEXAMEN
BIOLOGIPROGRAMMET

på djur och natur. 
Och sina hundar.  
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Hur kan vi 
hjälpa dig?
Eller vad kan vi göra för dig? Två frågor som blir allt mer centrala  
i allt fler företags erbjudande. Även producerande företag måste idag 
svara på frågan hur deras produkter hjälper kunderna. Allt beror  
på att vårt sätt att handla har förändrats, i allt högre grad har vi slutat 
leta efter produkter och istället börjat köpa lösningar på olika  
problem. Ibland är lösningen en vara, ibland en tjänst – oftast är det 
kombination. 

Centrum för tjänsteforskning, CTF, har studerat frågor liknande dessa 
sedan 1986, och är idag en av de ledande institutionerna i världen när 
det gäller tjänsteforskning. CTF är ett mångvetenskapligt forsknings-
centra som samlar ett sextiotal forskare och forskningsstuderande 
inom företagsekonomi, arbetsvetenskap, datavetenskap, sociologi, 
religionssociologi och psykologi. Bara det faktum att så många disci-
pliner samarbetar är unikt i en annars strikt uppdelad forskarvärld.

EN GENOMGÅENDE DIGITALISERING.
 – Om forskningen i CTF:s barndom handlade om att hitta skillnader 
mellan produkter och tjänster, så är det idag värdeskapande genom 
tjänster som är det intressanta. Och något som påverkar oss mycket 
just nu är den omfattande digitaliseringen som sker i samhället, säger 
Per Kristensson, professor och föreståndare för CTF och fortsätter,  

 – Det är inte bara tekniken som utvecklas utan även nya affärs- 
modeller som skapas, nya sätt att ta betalt för sina tjänster och 
därmed uppstår nya beteendemönster. Sjukvården är ett tydligt 
exempel, där det idag blir allt vanligare att kunna uppsöka läkare 
och få hjälp direkt via nätet. Dessa och många andra tjänster och 
digitaliserade lösningar decentraliserar makten över tjänsterna.  
Patienterna får en helt annan position gentemot vårdgivarna när de 
kan ställa krav och välja hur de ska få hjälp.

Det är hur dessa faktorer påverkar företag, kunder och samhället 
i stort som forskarna på CTF intresserar sig för. Deras arbete och 
forskning ligger i absolut framkant och har fått ett internationellt 
erkännande som världsledande.

VÅRA STUDENTER FÅR NYTTA AV RESULTATET.
 – Resultatet från CTF:s forskning presenteras såklart i artiklar,  
publikationer och liknande, men ett reellt genomslag får det genom 
att studenter från våra kurser och utbildningar för ut denna kunskap 
i näringslivet, avslutar Per. 

Läs mer på kau.se/ctf

Datavetenskap omfattar såväl teoretiska som praktiska aspekter 
gällande utvecklingen av mjukvarusystem. I Karlstad är undervisningen 
och forskningen främst fokuserad på datakommunikation, distribue-
rande system, datasäkerhet och software engineering. Forskargruppen 
är en av Karlstads universitets två excellenta forskargrupper. 

NY LAG GER STÖRRE TRYGGHET?
Farzaneh Karegar är doktorand och arbetar med integritet och  
säkerhet. Bland annat hur EU:s nya dataskyddsförordning GDPR, 
General Data Protection Regulation som snart ska träda i kraft, 
verkligen ska kunna göra skillnad för användarna. Förordningen 
innebär att alla användare ska ha möjlighet att ladda ner all spa-
rad information som finns på olika nätverkstjänster, exempelvis 
Facebook. Problemet är att de flesta inte vet hur de ska använda 
eller tolka informationen man kan få ut. Därför har Farzaneh och 
hennes kollegor utvecklat Data Track, ett verktyg som visualiserar 
informationen och gör den överskådlig, så att det ska bli lätt att se 
vilken personlig data som lagrats.

 – När vi studerade hur användarna tog till sig olika data upptäckte 
vi att vissa delar var enklare att förstå, medan andra måste visualiseras 

tydligare för att bli intressant. Data om användarmönster, som hur 
ofta man loggar in på till exempel Facebook och Google var väldigt 
intressant, medan exempelvis platsinformation om var man är när 
man loggar in inte var det, säger Farzaneh.

En viktig del i detta arbete är också att få användarna att förstå 
vad de olika typerna av informationen kan användas till. Därför 
är det viktigt att åskådliggöra även det som i dagsläget inte är lika 
intressant. 

 – Verktyget kommer att ge en överblick och förståelse för vilken 
data de olika nätverken faktiskt har om dig, samt ge dig möjlighet 
att spara ner informationen och redigera den. Sedan ha möjlighet 
att ladda upp den i en ny tjänst, avslutar Farzaneh.

Farzaneh och hennes kollegors forskning handlar i förlängningen 
om att skapa medvetenhet för vilka hot och möjligheter man ställs 
inför när allt mer av ens vardagen kartläggs. Målet är att skapa 
transparens och möjlighet till kontroll över sina uppgifter och den 
data som samlas i olika nätverk.

Läs mer på kau.se/cs

Ta 
kontroll 
över din 
data. 

EXCELLENT FORSKNING. 

För att bli en så kallad excellent forskargrupp ställs
en rad krav på arbetet, organisationen och forskarna 
själva. Grovt förenklat kan man säga att arbetet ska vara 
långsiktigt och av betydande intresse för universitetet och 
vetenskapen i stort – nationellt såväl som internationellt. 
Totalt är det en lång lista som ska uppfyllas, som du kan
läsa mer om under forskning på kau.se. Karlstads 
universitet har för tillfället två excellenta forskargrupper, 
CTF –Centrum för tjänsteforskning och Datavetenskap. 
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Vad är bra, vad är dåligt? Vad fungerar, hur borde det vara? 
Hur ser vår värld, vårt samhälle, ut egentligen? Det handlar om 
hur vi lever tillsammans och det finns mycket att förändra och 
bevara. Men vad är egentligen bäst och hur blir det bättre, för 
vem?

Att utbilda sig inom samhällsvetenskap och humaniora hand-
lar inte bara om att skapa sig en bild av verkligheten, utan även 
om att förstå den och lära sig att hantera idéer om hur vår värld
kan utvecklas. Få en förståelse om hur människa och samhäl-
le påverkar varandra och vad som gör skillnad.

I en allt mer internationell och gränslös värld blir förmågan att 
se samband och förståelse för hur samhället fungerar allt vikti-

gare. Samtidigt som världen krymper och kommer närmare, 
blir de lokala frågorna allt viktigare för den enskilda människan. 
Man vill kunna leva, verka och påverka precis där man befinner 
sig.

Inom samhällsvetenskap och humaniora finns utbildningarna 
för dig som är intresserad av att arbeta med människor, både 
ur individ- och samhällsperspektiv. Samtidigt som du bygger 
upp dina baskunskaper får du möjlighet att specialisera dig 
inom de områden som intresserar dig mest. De olika program-
men är alla balanserade mellan teori och praktik. Och självklart 
har du möjlighet att studera en eller flera terminer vid ett  
universitet utomlands.

• SAMHÄLLSVETENSKAP OCH HUMANIORA • 

    FÖRSTÅELSE 
OCH UTVECKLING 
    I EN GRÄNSLÖS   
  VÄRLD. 

KOMMUNIKATION OCH PR ....................................................................180HP
MEDIER OCH KOMMUNIKATION:
 Visuell kommunikation och design ..........................................180HP
 Digitala medier och analys ..........................................................180HP
MILJÖ OCH SÄKERHET ...........................................................................180HP

PERSONAL OCH ARBETSLIV HHK   ....................................................180HP
POLITICES KANDIDAT ..............................................................................180HP
SAMHÄLLSANALYTIKER  ........................................................................180HP
SAMHÄLLSPLANERARPROGRAMMET ............................................180HP
TURISMPROGRAMMET HHK   ...............................................................180HP

PROGRAM INOM

SAMHÄLLSVETENSKAP

HHK - Handelshögskolan vid Karlstads universitet

Läs mer på kau.se
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Engagemang
som visar

ORFEAS GEORGAKAKIS PAULSSON 
POLITICES KANDIDAT

När Orfeas var 15 år anmälde han sig till Röda Korsets ung-
domsförbund. Då var han för ung för riktiga uppdrag. I samband 
med universitetsstudierna tog däremot engagemanget ny fart. 

Orfeas Georgakakis Paulsson från Uppsala valde att läsa Politices 
Kandidat i Karlstad. Framför allt för den rättsvetenskapliga inrikt-
ningen som sticker ut jämfört med andra lärosäten. Men också för 
att byta stad och komma hemifrån för att skapa sig en egen tillvaro 
och nya förutsättningar.

 – Jag har verkligen fått en nystart sedan jag flyttade till Karlstad. 
Träffat nya kompisar och har kunnat satsa tid på det jag brinner 
för och engagera mig i olika organisationer, bland annat har jag 
varit general för SVIK, föreningen för samhällsvetarstudenterna 
vid Karlstads universitet.

MENTOR OCH FÖREBILD 
Orfeas engagemang har hållit i sig sedan de yngre åren och han har 
nu hunnit vara Röda Korsets ungdomsförbunds lokalordförande. 
Idag har han tagit steget till den nationella förbundsstyrelsen för 
Röda Korsets ungdomsförbund. Samtidigt har han engagerat sig 
som mentor i projektet Näktergalen som ger barn förebilder och 
en inblick i hur det är att studera på ett universitet. Samt drivit 
Skokartongsappellen i Karlstad tillsammans med två andra, det 

är en insamling och utdelning av julklappar till behövande i när-
området. Ja, listan på Orfeas engagemang kan göras lång och då är 
inte ens allt med här. 

– Baksidan är att engagemanget tar ganska mycket tid. Något som 
även drabbat studierna och kostat några omtentor. Men det tycker 
jag det är värt, säger Orfeas.

PERFEKT UTBILDNING
Utbildningen är som klippt och skuren för den här typen av  
engagemang.

 – Det är en bred utbildning med internationell inriktning och 
eftersom jag brinner för rättvisa och mänskliga rättigheter gillar jag 
verkligen den rättsvetenskapliga delen. Dessutom är det bra lärare, 
en trevlig stämning här vid universitetet. 

Efter studierna är det praktik på en ambassad och så småningom 
ett jobb inom någon internationell hjälp- eller biståndsorganisation 
som står på önskelistan. Eventuellt läsa en master i mänskliga  
rättigheter först.  

 – Jag hoppas kunna vara med och göra skillnad för världens mest 
utsatta, avslutar Orfeas. 

ÄV G NE
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Det finns många anledningar att läsa fristående kurser. Du 
kan fördjupa dig inom ett intresse, samla kurser för att kompo-
nera en egen utbildning eller helt enkelt prova på högre studier. 
Många gånger kan det vara svårt att bestämma sig för om och 
vad man vill läsa. Då kan det bästa sättet vara att helt enkelt 
prova en kurs. Då har du möjlighet att skaffa dig en riktig bild 
om hur det är. För att välja rätt och få en så bra bild som möj-
ligt av studierna rekommenderar vi att du tar kontakt med en 
studie- och karriärvägledare.

Vid Karlstads universitet har du drygt 900 kurser på grund- 
och avancerad nivå att välja bland. 

Ta din 
utbildning till 
en högre nivå.
När du väl har en akademisk utbildning på grundnivå i ryggen, 
kan du bygga vidare på den till en högre examen. Du kan läsa 
program eller kurser mot en magister- eller masterexamen. Och 
efter våra mer yrkesinriktade utbildningar finns program och kur-
ser för vidareutbildning mot olika specialisttjänster, ofta aktuella 
efter något eller några års yrkeserfarenhet. Kanske för att byta in-
riktning eller bredda dina vyer?

Att fortsätta utbildningen på avancerad nivå med specialisering 
och profilering är välinvesterad tid, som i de allra flesta fall ger dig 
stora fördelar på arbetsmarknaden.

På baksidan av den här katalogen hittar du våra program på avan-
cerad nivå, till detta kommer en rad kurser som kan förnya, bredda 
och fördjupa dina kunskaper.

Läs mer på kau.se

HITTA 
RÄTT
KURS.
Våra studie- och  
karriärvägledare 
hjälper dig hitta rätt.

• KURSER • 

ELITIDROTTS

Elitidrottsuniversitetet (KAEIU) är ett samarbete mellan Karlstads 
universitet och Karlstads kommun. Och målet är att ge idrottare 
på landslagsnivå hjälp och möjlighet att kombinera en elitsats-
ning med högre studier.

En lednings- och nomineringsgrupp sköter antagningen och 
ser till att alla kriterier uppfylls, både gällande idrottsliga meriter 
och studieresultat. Varje termin finns 25 platser reserverade 
varav 15 är för friidrottare – under förutsättning att de idrottsliga 
kriterierna är uppfyllda. Idrottsligt grundkrav är någon form av 
landslagsuppdrag inom sin idrott.

Bland våra 70 program och omkring 900 kurser finns det 
minst lika många vägar att välja för att nå sitt mål. Och nästan 
ingen är huggen i sten. Det finns alltid andra vägar och andra 
sätt att nå fram. För att göra det lätt för dig att välja rätt från 
början, hitta ett nytt spår efter en tids studier eller ta igen något 
du missat finns våra studie- och karriärvägledare. De har koll 
på vilka utbildningar som finns, hur högskolesystemet fungerar 
och vilka vägar man kan ta, även om det inte är den rakaste 
eller mest naturliga vägen. De kan helt enkelt hjälpa dig att hitta 
just din väg till framtiden och drömjobbet.

• AVANCERAD NIVÅ • 

Som antagen i Elitidrottsuniversitetet erbjuds du bland annat:

• Möjlighet att flytta tentor
• Individuell handledning
• Möjlighet till ledighet för läger och träningar
• Företräde till VFU- eller praktikplacering inom 
   Karlstadsområdet
• Stöd i elitidrottsfrågor
• Gemensamma föreläsningar

UNIVERSITETET.
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STOCKHOLM

GÖTEBORG

OSLO

ARVIKA / INGESUND

KARLSTAD

Du är här i  
  händelsernas 
         centrum

Mitt emellan Stockholm, Göteborg 
och Oslo ligger Karlstad naturskönt 
vid Vänern. Här finns det mesta du 
behöver för att leva ditt  studentliv 
samlat på ett ställe. Till Karlstads 
universitet tar du dig enkelt med 
buss från centrum. Bor du utanför 
stan, kan du ta tåget och stiga  
av vid Välsviken. Det finns också 
gott om cykelvägar.

Musikhögskolan Ingesund har sitt 
campus i Arvika, med goda  
kommunikationer till Karlstad.    

FÖR DINA STUDIER  
OCH MYCKET MER

1. Gå till antagning.se och klicka på logga in (eller skapa konto) 
högst upp. Du som har svenskt personnummer ska fylla i det.  
Välj lösenord utifrån beskrivningen du får i formuläret. Följ sedan 
 instruktionerna för att fylla i personuppgifterna.

2. När du har skapat ditt konto kan du söka fram de kurser eller 
program som du vill anmäla dig till i utbildningskatalogen eller på 
kau.se.

3. Du kan anmäla dig till max 20 utbildningar och blanda program 
och kurser. Om du redan läser ett program anmäler du dig till kurs er 
inom programmet. De utbildningar som du kan anmäla dig till har 
en välj-knapp.

4. När du valt dina utbildningar, måste du placera dem i den ord-
ning du vill ha dem. Det du helst vill läsa sätter du högst upp, följt 
av det du är näst mest intresserad av och så vidare. När du är nöjd 
med ordningen, klickar du på skicka in.

5. Sist av allt ska du ta reda på om just du behöver skicka in 
 något betyg eller intyg. Gå till ladda upp rätt papper och läs mer 
innan du skickar iväg något. Många gånger behöver du inte skicka 
in några papper.

BRA KONTAKTER

SÅ HÄR ANSÖKER DU!

KARLSTADS UNIVERSITET  
054 -700 10 00, information@kau.se

VALKOMSTCENTER@KAU.SE 
På Välkomstcenter vid huvudentrén kan du bland annat få råd  
och information, data support, passerkort, köpa kompendier och 
profilprodukter, boka lokaler och hämta ut inlämningsuppgifter. 

ANTAGNING 
0771- 55 07 20

HANDELSHÖGSKOLAN VID KARLSTADS UNIVERSITET 
054 -700 10 00, handels@kau.se, kau.se/hhk

MUSIKHÖGSKOLAN INGESUND  
0570 - 385 00, info@mhi.kau.se, kau.se/mhi

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET  
054 -700 10 92, bibinform@kau.se

KARLSTAD STUDENTKÅR  
054 -700 14 85,  
studentkaren@karlstadstudentkar.se, karlstadstudentkar.se

KARLSTADS UNIVERSITETS IDROTTSFÖRENING, KAU IF 
kansli@kauif.se

STUDENTSAMVERKAN 
054 -700 10 00, kau.se/samverkan

DRIVHUSET  
054 - 83 14 85, karlstad@drivhuset.se, drivhuset.se/karlstad

FRAMGÅNGSRIKA STUDIER 
Studievägledning nås via växeln, 054 -700 10 00. 
kau.se/studenthalsan 

HAR DU EN FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Behöver du särskilt stöd för att genomföra dina studier kontakta 
054 -700 10 50, birgitta.lindell@kau.se eller 054 -700 13 05,  
salome.persson@imh.kau.se 
funka@kau.se är kontakt för studenter med funktionsnedsättning.

KARLSTADS KOMMUN  
054 - 540 00 00, karlstad.se

KARLSTADS BOSTADS AB, KBAB  
054 - 540 76 00, kbab.se 

CSN  
0771-276 000, csn.se

 

VIKTIGA DATUM
1 FEBRUARI
Sista anmälningsdag till vårens högskoleprov

15 MARS
Sista ansökningsdag för sommarkurser 2018

14 APRIL
Vårens högskoleprov äger rum

16 APRIL
Sista ansökningsdag inför hösten 2018

21 JUNI
Sista datum för kompletteringar

3 SEPTEMBER
Sista anmälningsdag till höstens högskoleprov

15 OKTOBER
Sista ansökningsdag inför våren 2019

21 OKTOBER
Höstens högskoleprov äger rum

TERMINSTIDER VID KARLSTADS UNIVERSITET
Höstterminen 2018: 2018-08-27 – 2019-01-20 
Vårterminen 2019: 2019-01-21– 2019-06-09 

På omslaget:  
Hedda Lund Andersen, läser 
musiklärarprogrammet med 
klassisk sång som huvudämne. 
Målet är att kunna arbeta som 
operasångare.
Rebecka Ingsmy, läser personal- 
och arbetslivsprogrammet samt  
en kandidat i psykologi. Hennes 
stora intresse är människor och  
vill gärna arbeta med HR-frågor 
och organisationspsykologi.

Katalogen bygger på information känd i oktober 2017. Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.  
Design och produktion: Ord&Bild Reklambyrå och Karlstads universitet. Foto: Severus Tenenbaum, Maria Obed,  
Johan Eklund, Motherland, Linn Malmén, Pax Engström, Karlstads universitet, Karlstads kommun. Alla modeller  
är studenter, anställda eller alumner vid Karlstads universitet. Tryck: Strokirk Landströms 2017. Papper omslag:  
EU Ecolabel-godkänt LumiArt Silk 300g. Papper inlaga: EU Ecolabel-godkänt UPM Fine 90g. Upplaga: 35 000 ex.
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PROGRAM PÅ GRUNDNIVÅ
BIOLOGIPROGRAMMET   ..................................................................................................... (180 hp) 

CIVILEKONOMPROGRAMMET  .......................................................................................... (240 hp) 

CIVILINGENJÖR:  

 Datateknik ............................................................................................................................ (300 hp) 

 Energi- och miljöteknik .................................................................................................... (300 hp) 

 Industriell ekonomi ............................................................................................................ (300 hp) 

 Kemiteknik ........................................................................................................................... (300 hp) 

 Maskinteknik ....................................................................................................................... (300 hp) 

 Teknisk fysik ........................................................................................................................ (300 hp) 

DANSPEDAGOGPROGRAMMET ............................................................................................. (120 hp) 

FASTIGHETSEKONOMI   ....................................................................................................... (180 hp) 

FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET   ..................................................................................... (210 hp) 

GRUNDLÄRARPROGRAMMET:   

 Förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 ......................................................... (240 hp) 

 Grundskolans årskurs 4–6 ............................................................................................. (240 hp) 

HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET I:

 Byggteknik, inriktning husbyggnad ............................................................................. (180 hp) 

 Dataingenjör ........................................................................................................................ (180 hp)

 Elektroteknik ....................................................................................................................... (180 hp) 

 Energi- och miljöteknik .................................................................................................... (180 hp) 

 Innovationsteknik och design ........................................................................................ (180 hp) 

 Lantmäteriteknik och geografisk IT ............................................................................. (180 hp) 

 Maskinteknik ....................................................................................................................... (180 hp) 

IDROTTSVETENSKAPLIGT PROGRAM INRIKTNING IDROTTSCOACHING ................. (180 hp) 

INTERNATIONELLA AFFÄRER   .......................................................................................... (180 hp) 

IT, PROJEKTLEDNING OCH AFFÄRSSYSTEM    ........................................................ (180 hp) 

IT-DESIGN: 

 Affärssystem och ekonomi   ....................................................................................... (180 hp) 

 Programvarudesign ........................................................................................................... (180 hp) 

 Systemdesign   ............................................................................................................... (180 hp) 

JURISTPROGRAMMET   ....................................................................................................... (270 hp) 

KANDIDATPROGRAM I FYSIK ................................................................................................. (180 hp) 

KOMMUNIKATION OCH PR  .................................................................................................... (180 hp)

KONSTNÄRLIG KANDIDAT MUSIKER   ............................................................................ (180 hp)

KULTURVETARPROGRAMMET................................................................................................ (180 hp) 

LANTMÄTARPROGRAMMET MED INRIKTNING MÄT- OCH KARTTEKNIK ............... (180 hp)

MATEMATIKPROGRAMMET .................................................................................................... (180 hp) 

MEDIER OCH KOMMUNIKATION:  

 Visuell kommunikation och design .............................................................................. (180 hp)

 Digitala medier och analys ............................................................................................. (180 hp) 

MILJÖ OCH SÄKERHET ............................................................................................................ (180 hp) 

MUSIKLÄRARPROGRAMMET   ........................................................................................... (300 hp) 

MUSIKPRODUKTIONSPROGRAMMET   ........................................................................... (120 hp)

PERSONAL OCH ARBETSLIV   ............................................................................................ (180 hp) 

POLITICES KANDIDAT ............................................................................................................... (180 hp) 

PSYKOLOGPROGRAMMET ...................................................................................................... (300 hp) 

SAMHÄLLSANALYTIKER  ......................................................................................................... (180 hp) 

SAMHÄLLSPLANERARPROGRAMMET ................................................................................ (180 hp) 

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET ......................................................................................... (180 hp) 

SOCIONOMPROGRAMMET ...................................................................................................... (210 hp) 

TURISMPROGRAMMET  ....................................................................................................... (180 hp) 

VERKSAMHETSINTEGRERAT ÄMNESLÄRARPROGRAM, INRIKTNING 7–9 ............... (90 hp) 

WEBBUTVECKLARE*  ............................................................................................................ (180 hp) 

YRKESLÄRARPROGRAMMET   ..............................................................................................(90 hp) 

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET: GYMNASIESKOLAN:  

 Biologi .................................................................................................................................... (300 hp) 

 Engelska ............................................................................................................................... (300 hp) 

 Geografi ................................................................................................................................. (300 hp) 

 Historia .................................................................................................................................. (300 hp)

 

 Idrott ....................................................................................................................................... (300 hp) 

 Kemi ....................................................................................................................................... (300 hp) 

 Matematik ............................................................................................................................ (300 hp) 

 Matematik – Fysik ............................................................................................................. (300 hp) 

 Naturkunskap ...................................................................................................................... (300 hp) 

 Religion ................................................................................................................................. (300 hp) 

 Samhällskunskap .............................................................................................................. (330 hp) 

 Spanska ................................................................................................................................ (330 hp) 

 Svenska................................................................................................................................. (330 hp) 

                
PROGRAM PÅ AVANCERAD NIVÅ
KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING FÖR FORSKARUTBILDADE ........... (90 hp)

MAGISTER-/MASTERPROGRAM I REGIONALT SAMHÄLLSBYGGANDE ................... (120 hp)

MAGISTERPROGRAM I ARBETSVETENSKAP   ................................................................ (60 hp)

MAGISTERPROGRAM I NATIONALEKONOMI   ................................................... (60 hp)

MAGISTERPROGRAM I PROJEKTLEDNING   .................................................................... (60 hp)

MAGISTERPROGRAM I RÄTTSVETENSKAP: 

 Affärsjuridik ............................................................................................................................(60 hp)

 Offentlig rätt............................................................................................................................ (60 hp)

 Skatterätt ................................................................................................................................. (60 hp)

MAGISTERPROGRAM I SKATTERÄTT  ............................................................................... (60 hp)

MAGISTER-/MASTERPROGRAM I  

UTBILDNINGSLEDNING OCH SKOLUTVECKLING   ......................................................... (60 hp)

MASTERPROGRAM I BIOLOGI, EKOLOGI OCH NATURVÅRD   ................................. (120 hp)

MASTERPROGRAM I DATAVETENSKAP .............................................................................. (120 hp)

MASTERPROGRAM I INFORMATIK   ................................................................................. (120 hp)

MASTERPROGRAM I MARKNADSFÖRING:  

 Magister ................................................................................................................................... (60 hp)

 Master ................................................................................................................................... (120 hp)

MASTERPROGRAM I REDOVISNING OCH STYRNING: 

 Magister ................................................................................................................................... (60 hp)

 Master ................................................................................................................................... (120 hp)

MASTERPROGRAM I SERVICE MANAGEMENT: 

 Magister ................................................................................................................................... (60 hp)

 Master ................................................................................................................................... (120 hp)

MASTERPROGRAM INOM HÄLSOVETENSKAP: Inriktning folkhälsovetenskap ..... (120 hp)

MASTERPROGRAM INOM SAMHÄLLSVETENSKAP:  

 Historia .................................................................................................................................. (120 hp)

 Kulturgeografi...................................................................................................................... (120 hp)

 Socialt arbete ...................................................................................................................... (120 hp)

 Sociologi ............................................................................................................................... (120 hp)

 Statsvetenskap ................................................................................................................... (120 hp)

PÅBYGGNADSPROGRAM I:

 Miljö- och energisystem mot civilingenjörsexamen ............................................... (120 hp)

 Teknisk fysik mot civilingenjörsexamen..................................................................... (120 hp)

RISKHANTERING I SAMHÄLLET   ..................................................................................... (120 hp)

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA:  

 Ambulanssjukvård ................................................................................................................ (60 hp)

 Distriktssköterska ................................................................................................................. (75 hp)

 Intensivvård ............................................................................................................................(60 hp)

 Operationssjukvård .............................................................................................................. (60 hp)

SPECIALLÄRARPROGRAMMET: 

 Utvecklingsstörning .............................................................................................................. (90 hp)

            
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
COLLEGEÅRET ................................................................................................................................(30 hp)

TEKNISKT NATURVETENSKAPLIGT BASÅR ..........................................................................(60 hp)

NATURVETENSKAPLIG BASTERMIN ....................................................................................... (30 hp)

Hela eller delar av utbildningen går att läsa på distans. Vissa utbildningar går att  
läsa både på distans och på campus. Läs mer på respektive utbildning. KAU.SE

*Under förutsättning av erforderliga beslut tas.


