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INNEHÅLL

Varmt  
välkommen  
till Karlstads  
universitet!

Rektor  
har ordet
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 med 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



UTBILDNING MED HÖG KVALITET
Här 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. 

En examen är en examen oavsett vilket lärosäte den kommer 
ifrån, men samma utbildning kan ha olika profil vid olika uni-
versitet och högskolor. Vid Karlstads universitet ser vi till att 
alla utbildningar är anpassade efter den aktuella arbetsmarkna-
den. 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 uni-
versitet, 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
Ambitionen med vår forskning är att alltid vara aktuell och när-
varande 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 ut-
forska det okända.

NÄTVERK OCH SAMVERKAN
Som student uppmanar vi dig att börja bygga ditt nätverk från 
dag ett vid universitetet. Vi brinner för samverkan och ser stän-
digt till att skapa möten och vara med i alla tänkbara samman-
hang. Och genom en ständig dialog med externa aktörer ser vi 
till att våra utbildningar är relevanta och kunskapen använd-
bar i arbetslivet. Engagera dig och håll ögonen öppna för alla 
möjligheter till möten med potentiella arbetsgivare och andra 
viktiga kontakter. Det kommer ge dig ett försprång i framtiden.

OCH LOKALERNA!
Ytterligare något våra studenter är rörande överens om är be-
römmet av våra lokaler – fräscha och funktionella. Samlade 
och ihopsatta byggnader, såväl vid campus i Karlstad som vid 
Musikhögskolan Ingesund i Arvika, 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.

Det är bara du själv som kan bestämma dig 
för att ta steget och visa vad du går för. Oavsett 
vem du är, var du kommer ifrån och vart du är 
på väg så är Karlstads universitet platsen för 
dig som vill utvecklas. 
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Solen är Karlstads symbol och en bättre glädjespridare är svårt 
att tänka sig. Den står för många soltimmar, ett öppet och vänligt 
bemötande och värdshusägaren Eva Lisa Holtz. Hon var en fram-
gångsrik entreprenör, känd för sitt soliga sinne. Du kan kolla in 
hennes staty utanför Stadshotellet.

NÖJEN I KARLSTAD
Det finns gott om nöjesställen i centrala Karlstad, inte minst på 
Kungsgatan ligger krogarna tätt. Många av dem har också student- 
erbjudanden. En kort promenad bort hittar du Nöjesfabriken som 
har en av Sveriges största livescener. Under sommaren kan du be-
söka gratisfestivalen, Putte i Parken. Gott om musik och nöje alltså 
i den soliga staden.

FYLL PÅ MED KULTUR
Det är alltid nyttigt att öppna sina sinnen för nya kulturuttryck.  
På Sandgrundsudden hittar du Lars Lerins museum och en liten 

bit längre bort ligger Värmlands Museum med inspirerande utställ-
ningar och konst. Inne i stan, vid Klarälven som ringlar sig runt och 
ut i Vänern, ligger Wermland Opera som bjuder på spektakulära 
opera- och musikalföreställningar.

TA HAND OM DIG
Ska du orka med både studier och nöjesliv gäller det förstås att ta 
hand om sig. Det kan du göra på många ställen runt om i Karlstad, 
både på gym och ute i naturen. Föredrar du sport från en läktare? 
Ja då kanske en hockeymatch med Färjestad kan få upp din puls. 
På Tingvalla IP kan du se Carlstad Crusaders, som verkar ha pre-
numererat på SM-guld i amerikansk fotboll. Eller varför inte se 
en rafflande innebandymatch i Tingvallahallarna. Ett annat må- 
bra-tips är att bara njuta av solen, dina nya vänner och alla upp- 
levelser som väntar i Karlstad.

Solstaden  
Karlstad
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Karriär internationellt eller på hemmaplan? På myndighet 
eller i privata näringslivet? Ledare eller expert? Anställd eller 
egen företagare? En utbildning inom ekonomi och juridik ger 
dig verktyg och möjligheter för en karriär där du själv väljer 
dina vägar. Gemensamt är att det handlar om yrken där du 
analyserar och arbetar med komplexa frågor i samhället.  
Humanjuridik, skatterätt, företagsekonomi, nationalekonomi, 
service management och marknadsföring är bara några  
exempel på vad utbildningarna kan innehålla. Valet är ditt  
– möjligheterna oändliga!

Väljer du att läsa inom ekonomi och juridik kommer du att  
studera på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Här 
finns forskningen nära, bland annat genom CTF, Centrum för 

tjänsteforskning, en av världens främsta forskargrupper med 
fokus på hur tjänster skapar värde för individ, organisation 
och samhälle. Och som student kommer du att märka att  
internationella kontakter hör till vardagen. Du kan välja  
praktik eller studier utomlands och du möter studenter från 
hela världen.

Som student får du kontakt med arbetslivet under hela stu-
dietiden, till exempel genom gästföreläsare, mentorer och 
arbetsmarknadsdagar. Du får även utbildning och träning i att 
kommunicera effektivt, samarbeta i grupp, ledarskap, etik 
och hållbarhetsfrågor. Det handlar om att använda den aka-
demiska kunskapen i praktisk handling. En bra start på karri-
ären helt enkelt.

EKONOMI OCH JURIDIK

AKADEMISK 
KUNSKAP 
OCH PRAKTISK 
HANDLING

INTERNATIONELLA AFFÄRER HHK  ................................................... 180HP 
JURISTPROGRAMMET HHK  ................................................................. 270HP

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

PROGRAM INOM

Läs mer på kau.se

”Kunskap är inget värd 
utan förmågan att kunna 

använda den.”

HHK - Handelshögskolan vid Karlstads universitet
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Hon fick upp ögonen för mäklaryrket när hennes bror köpte  
lägenhet. Mäklaren gjorde ett gott intryck, så gott att Alice  
senare intervjuade mäklaren om yrket och utbildningen. När 
hon sedan började på programmet kändes valet helt rätt och 
jobbet efter utbildningen är i stort sett redan löst, tack vare hen-
nes praktik.

– Jag kan rekommendera alla att göra praktik. Jag fick se hur 
kurserna man läser kan användas i jobbet och jag fick också se 
mäklarnas vardag på Skandiamäklarna. Praktiken ledde även till 
att jag fick jobba som mäklarassistent och när jag är klar med 
plugget kanske jag får jobb direkt.

På fastighetsekonomiprogrammet är det bra sammanhållning 
och Alice har pluggat mycket med studenter som går året över 
henne. På så vis har hon fått bra hjälp med studierna och också 
utvecklat sin studieteknik. 

 

– Jag har dyslexi och mängden litteratur och den högre nivån 
än gymnasiet gör att jag behöver lägga ner många timmar på 
studierna. Det tog lite tid att hitta rätt pluggteknik men nu 
funkar det bra. Jag var lite orolig innan jag började, hur det 
skulle vara att läsa på universitet på en högre nivå men alla 
föreläsare och programledare är väldigt bra och hjälper en att 
komma in i det.

STUDERA UTOMLANDS
Som student kan du välja att läsa delar av din utbildning utom-
lands. Karlstads universitet har samarbete med 200 universitet 
fördelade i 35 länder.  Alice har valt att åka till Mexiko under 
sin femte termin.

– Jag åker till Monterrey i nordöstra Mexiko. Det ska bli jätte- 
roligt! Jag är uppvuxen i Karlstad och det ska bli kul att se något 
annat, en ny kultur. Jag kommer att läsa kurser i ledarskap och 
organisation, socialt entreprenörskap och spanska.

Alice Lang läste teknik på gymnasiet. Ett självklart 
val just då. Att välja utbildning efter gymnasiet var 
inte lika lätt. Men slumpen gjorde att hon hittade 
fastighetsekonomi på Handelshögskolan vid  
Karlstads universitet.

ALICE LANG 
FASTIGHETSEKONOMI

Från teknik  
till fastighets-
ekonomi
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STUDENTKÅREN

Studentkåren står på din sida. Den är bland annat represen-
terad 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 mötesplat-
sen vid sidan av studierna. De olika utbildningsföreningarna 
och intresseföreningarna ordnar ständigt aktiviteter, fester och 
föreläsningar. 

ORDFÖRANDE MED TYDLIGA MÅL
Sebastian Hardin har under många år varit verksam på flera  
positioner i Karlstad Studentkår. Hen har samlat på sig mycket 
erfarenhet och nu axlar hen för andra året rollen som kårord- 
förande. Sebastian har läst statsvetenskap, men att jobba som kår- 
ordföranden är ett heltidsjobb så kandidatuppsatsen får vänta. 

Sebastian brinner verkligen för uppgiften att göra det bättre för 
studenterna. För sin period som ordförande har hen framför allt 
tre områden som hen tänker fokusera på.

– Något som är extremt viktigt är att öka engagemanget från 
studenterna, helt enkelt få fler att vilja bli medlemmar och i sin 
tur få fler medlemmar att engagera sig i kårens arbete – politiskt 
och socialt, menar Sebastian. Det är viktigt att få till en stabilitet 
i arbetet och fortsätta förvalta allt bra vi gjorde förra året. Vi har 
utökat vår interna organisation för att bättre kunna fokusera på 
de viktiga frågorna. Och sist, men inte minst, att öka vår synlig-
het på alla sätt. Under sommaren har vi lanserat vår nya grafiska 
profil och har nu en ny snygg webbplats där våra medlemmar 
kan hitta information. 

BLI MEDLEM OCH ENGAGERA DIG
Som Sebastian precis påpekat är det viktigt att så många som 
möjligt är medlemmar. Och du är naturligtvis 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
i din utbildning och se till att din studietid blir så 
bra som möjligt. Såväl när det gäller studierna 
som på fritiden.

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

NAVET I 
STUDENT-
LIVET

Ungefär 2 500 studenter läser program och kurser på Handels-
högskolan vid Karlstads universitet. De studerar exempelvis civil-
ekonomprogrammet, juristprogrammet, internationella affärer, 
IT-utbildningar, personal och arbetsliv samt flera magister- och 
masterprogram.

Handelshögskolans starka kompetensområden är organisation 
och ledarskap samt verksamhets- och omvärldsanalyser och en 
särskild spetskompetens inom tjänsteforskning. Målet är att för-
medla kunskap som är praktiskt användbar och där aspekter kring 
ledarskap, etik och ett hållbart samhälle finns med. 

Handelshögskolan kombinerar akademisk kvalitet med att för-
medla förmågan att använda kunskaperna i praktiken. Så är det 
även med forskningen. Nya resultat och ny kunskap växer fram 
i samarbete med näringsliv, organisationer, kommuner, landsting 
och myndigheter. Det kan till exempel handla om hur digitali-
seringen påverkar arbetslivet, hur patienter kan involveras i vår-
den, 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 Handels-
högskolan. Många av våra lärare bedriver forskning i ämnen som 
företagsekonomi, nationalekonomi, arbetsvetenskap, statistik,  
juri dik eller informatik. Flera av forskarna finns på CTF, Centrum 
för tjänsteforskning, som är ledande inom forskning om värdeska-
pande genom tjänster.

INTERNATIONELLA KONTAKTER GÖR SKILLNAD
Som student kan du studera en eller flera terminer vid ett lärosäte 
utomlands, eller välja att göra din praktik i ett annat land. Genom 
avtal med universitet i till exempel Kanada, Australien, Frankrike 
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 föreläsningar och  
i korridorer.

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

ANVÄNDBAR KUNSKAP
Kunskap är inget värd utan förmågan att använda den. Det hand-
lar om affärstänkande och förmågan att samarbeta i grupp, bra 
ledarskap, att hantera konflikter och att kunna kommunicera 
väl. Det är moment som går som en röd tråd genom våra utbild-
ningar. Målet är att ge och utveckla utbildningar för ett yrkesliv 
där ansvar och ett hållbart samhälle är viktiga ledord. Och där  
du som student får verktyg för en framgångsrik karriär – var den 
än bedrivs. 

Läs mer på kau.se/hhk

Handelshögskolan 
förenar teori och 
praktik 

9
PROGRAM PÅ GRUND-

UTBILDNINGSNIVÅ 
  

2,5
TUSEN

STUDENTER

150
INTERNATIONELLA 

STUDENTER

135
ANSTÄLLDA

8
PROGRAM PÅ 

AVANCERAD NIVÅ
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Med två heltidssatsningar, där den ena innefattar träning och 
skötsel av en häst är det lätt att förstå att hennes tid är noga inbo-
kad. Hon läser andra året på juristprogrammet och parallellt med 
det elitsatsar hon för att nå toppen i den krävande sporten fält-
tävlan. Hon har med sin häst Tick–Tack ett SM-brons i lagtävlan 
från 2017, men nu siktar hon naturligtvis högre. 

– Det är helt klart tufft att hinna med studierna och samtidigt satsa  
på ridningen. Att jag kom in på elitidrottsuniversitetet i våras 
underlättar enormt. Jag har till exempel redan blivit tvungen att 
ändra tentatid för att det krockat med tävlingarna, säger Anna. 

ELITIDROTTSUNIVERSITETET GÖR DET MÖJLIGT
Det är just därför elitidrottsuniversitetet finns för att göra kombi-
nationen elitidrott och högre studier möjlig, och det handlar till 
stor del om tid. Men inte bara det, här finns även forskning och 

personal för att på olika sätt stötta idrottarna i sina satsningar – 
och studier. Och för Anna är de lika viktiga båda två. 

– Jag var länge inriktad på att bli veterinär eller astronaut, läste 
bland annat natur för det är bra för båda. Men för ett par år sedan 
svängde mitt intresse och jag fick upp ögonen för mänskliga rättig-
heter, säger Anna och fortsätter. Jag vill helt enkelt kunna tala för 
de som inte kan, vara med och ge så många som möjligt en ärlig 
chans. Men samtidigt vill jag även ge ridningen ett lika ärligt för-
sök. ”Ticken” är en fantastisk häst och jag vill se hur långt vi kan 
komma. Jag anses vara en potentiell landslagsryttare, och även om 
det är en bit kvar och mycket ska stämma med häst och träning, så 
vill jag se om jag kan klara det. Och då är elitidrottsuniversitetet 
en förutsättning.

Anna och 
”Ticken” 
elitsatsar
Fälttävlan anses vara en av världens farligaste 
sporter, men enligt Anna Magnusson Glans är det 
också den mest spännande. Det är tre grenar som 
ska kombineras och marginalerna är extremt 
små om man vill ligga på topp.  

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

ANNA MAGNUSSON GLANS
JURISTPROGRAMMET
ELITIDROTTSUNIVERSITETET

KARLSTADS ELITIDROTTSUNIVERSITET
Elitidrottsuniversitetet är ett samarbete mellan Karlstads universitet 
och Karlstads kommun. Och målet är att ge idrottare på landslags- 
nivå hjälp och möjlighet att kombinera elitsatsning 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.

Som antagen vid 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

-  E L I T I D R O T T S U N I V E R S I T E T E T  -14 15



HÄLSA, VÅRD OCH SOCIALT ARBETE

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

PROGRAM INOM

Läs mer på kau.se

HELA 
MÄNNISKAN 
I SAMHÄLLET

Hälsa, vård och socialt arbete är ett brett område där kra-
ven 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, inom offentlig sektor, 
kommunalt och 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  
dina medmänniskor. För även om vårdsektorn är i ständig för-
ändring 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.

*Under förutsättning av erforderliga beslut tas.
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”Att jobba med 
människor är väldigt 
utvecklande för mig 
och jag tycker mycket 
om den kontakt som 
jag fått med patienter.”

– Sjukhuset hade byggt nya operationssalar som de visa-
de upp och då blev jag intresserad och sökte sjuksköterskepro- 
grammet. Programmet är väldigt varierat med teori och praktiska  
moment varvat. Vi har många föreläsningar inom sjukdoms-
lära, omvårdnad, anatomi och lite psykologi och psykiatri. På 
Karlstads universitet har vi också tillgång till kliniskt tränings-
centrum där vi kan öva praktiska moment i en högteknologisk 
miljö. Det är en stor fördel att kunna öva praktiska moment 
innan man går ut på praktik.

Efter studierna väntar jobb på antingen sjukhus, vårdcentral  
eller hemsjukvård. Gonzalo har fastnat för två områden.

– Akutsjukvården intresserar mig, jag gillar när det händer saker 
och jag tycker om sjukhusmiljön och teamen som man jobbar i 
där. Man får en uppgift som man ska lösa där och då och struk-
turerar upp de uppgifter som uppstår under dagen. Det handlar 

mycket om att prioritera och anpassa sig och det passar mig. 
Men jag tycker också att hemsjukvården är väldigt givande där 
man får en helt annan kontakt med patienten och ser helheten. 
Patientens integritet och liv i hemmet är viktiga aspekter och 
det gäller att kunna respektera det. 

Gonzalo upplever att han valt rätt utbildning och tycker att 
sjuksköterskeyrket är givet om man vill jobba med människor.

– Många upplever utbildningen som intensiv med mycket 
plugg men jag tycker att i slutänden så är det värt det. Det är 
ett roligt område som det är värt att lägga ner den energin på. 
Att jobba med människor är väldigt utvecklande för mig och 
jag tycker mycket om den kontakt som jag fått med patienter.  
Vill man jobba med människor så ska man helt klart utbilda sig 
till sjuksköterska. 

Efter en nästan färdig utbildning inom it-design  
insåg Gonzalo Guerra Ogaz att han ville göra  
något annat. Han valde att jobba en period och  
fundera ut vad. Efter ett öppet hus på Central- 
sjukhuset i Karlstad visste Gonzalo att han ville  
bli sjuksköterska.

It-designern  
som blev  
sjuksköterska

-  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  -

GONZALO GUERRA OGAZ
SJUKSKÖTERSKA

-  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  - 1918



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

After  
plugg
Självklart är studietiden så mycket mer än  
just studier. Vet du inte redan vad du brinner  
för så kanske något här kan väcka en tanke.

Eldkonst
Elkonst är 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!

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.

Kultur 
Karlstad har ett aktivt kulturliv som du  
kan delta i. Förutom konserter och teater- 
föreställningar kan det vara diskussioner 
kring ett konstverk eller i samband  
med författarbesök.

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

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 pre-
stigefyllda fotbolls turneringen Copa de Kau!

Overaller  
överallt
Utbildningsprogrammen har alla sina 
föreningar som håller energin på topp med 
trevligheter och sammanhållning från din allra 
första dag på universitetet. 

Pub 
På torsdagar har 
många av Karlstads 
pubar och nattklubbar 
studentkvällar. Missa 
inte studentpubarna där du kan 
träffa många nya människor.

Specialintresse 
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.

Välkomnandet! 
För att du snabbt ska få möta massor av 
nya vänner arrangeras ett välmatat program 
med mängder av aktiviteter.  
Det vill du inte missa!
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Våra ingenjörer kan se fram emot ett spännande arbetsliv 
med möjlighet att vara med och förändra världen

Världen står inför stora förändringar – energiförsörjning, mate-
rialutveckling, konstruktion, digitala tjänster och miljöfrågor är 
några av de områden där utvecklingstakten är hög. Du arbetar  
med utvecklingen av hållbara och miljövänliga system där du 
som student får verktygen att tänka nytt. Vi driver konkurrens-
kraftiga utbildningar med stark koppling till yrkeslivet som ger 
dig ett efterfrågat jobb.

MED VÄRLDEN SOM ARENA
Ingenjörer har hela världen som arbetsmarknad och hos oss 
kan du välja att studera eller göra praktik utomlands. Du har 
även möjlighet att knyta internationella kontakter här på Karl-
stads universitet genom våra utbytesstudenter eller personal.

Våra studenter får en inblick i verkliga projekt och vi har knutit 
till oss en rad partnerföretag från olika branscher som deltar i 
undervisningen genom gästföreläsningar, studiebesök, praktik- 
platser och examensarbete. Vår forskning bedrivs i nära sam-
verkan med näringslivet. 

 

INGENJÖRSVETENSKAP

CIVILINGENJÖR: 
 Datateknik .............................................................................................300HP
 Energi- & miljöteknik ........................................................................300HP
 Industriell ekonomi ............................................................................300HP
 Kemiteknik.............................................................................................300HP
 Maskinteknik ........................................................................................300HP
 Teknisk fysik .........................................................................................300HP
HÖGSKOLEINGENJÖR: 
 Byggteknik, inriktning husbyggnad............................................180HP
 Dataingenjör .........................................................................................180HP
 Elektroteknik .........................................................................................180HP
 Energi- & miljöteknik ........................................................................180HP
 Innovationsteknik & design ...........................................................180HP
 Lantmäteriteknik & geografisk IT ...............................................180HP
 Maskinteknik ........................................................................................180HP
TEKNISKT – NATURVETENSKAPLIGT BASÅR .................................60HP

PROGRAM INOM

INGENJÖRSVETENSKAP

Läs mer på kau.se

ETT SPÄNNANDE 
ARBETSLIV 
OCH OÄNDLIGA 
MÖJLIGHETER
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– Jag kände att det här skulle passa mig väldigt bra. Det var 
inte direkt planerat att det skulle bli Karlstad, men jag var trött 
på mitt dåvarande jobb och ville egentligen börja läsa till in-
genjör. Jag saknade behörighet, och då var Karlstad ett perfekt 
val eftersom de erbjöd en garanterad plats på den utbildning-
en som intresserade mig med hjälp av en behörighetsgivande  
bastermin.

JOBBA UTOMLANDS
Bostadskarriären i Karlstad började i korridor. Rebecca tycker 

att det är ett perfekt förstaboende, man kan lätt hitta nya 
vänner och det känns skönt när man är helt ny i en stad.

– Det var lätt att få tag i boende, först korridorboendet 
och efter en tid fick jag tag i en egen studentlägenhet 

på 34 kvadrat. 

I framtiden vill Rebecca jobba utomlands, gärna 
med inriktning mot produktutveckling och design.  

Under hennes studietid har hon träffat företag 

genom Tekla, föreningen för tjejer som läser en teknisk eller na-
turvetenskaplig utbildning, och det har gett en inblick i vilka 
jobbmöjligheter som finns och vad som verkar spännande. 

Som student har man möjlighet att engagera sig i  flera olika 
intresseföreningar eller i sin studentförening. 

– Jag har inte varit jätteaktiv, men den förening som finns för 
min utbildning är riktigt bra. Den är inte så stor och då får man 
en härlig gemenskap. Jag tycker definitivt att man ska ge det  
en chans.

SKULLE DU REKOMMENDERA ATT SÖKA TILL KAU?
– Alltså, sök till Karlstads universitet. Det är en modern utbild-
ning, och universitetet är perfekt i storlek med allt man behöver. 
Staden i sig är underbar för den som älskar vatten, att allt ligger  
relativt centralt, människorna är härliga och ja, dialekten 
kan vara konstig till en början men till slut älskar man den,  
säger Rebecca.

Rebecca har alltid varit intresserad av teknik och  
ser sig själv som en kreativ person. Därför var  
Innovationsteknik och design en utbildning som 
föll henne i smaken. 

Den kreativa 
ingenjören 

-  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  -

REBECCA ERIKSSON
INNOVATIONSTEKNIK OCH DESIGN

”Staden är  
underbar och  
människorna  
är härliga.”
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IT, PROJEKTLEDNING OCH AFFÄRSSYSTEM HHK  ....................180HP
IT-DESIGN: 
 Affärssystem och ekonomi HHK  ..................................................180HP
 Systemdesign HHK  ............................................................................180HP

WEBBUTVECKLARE HHK  ........................................................................180HP
KANDIDATPROGRAM I DATAVETENSKAP ......................................180HP

Läs mer på kau.seHHK - Handelshögskolan vid Karlstads universitet

PROGRAM INOM

I vår allt mer digitala värld finns ett stort behov av IT-proffs inom 
många olika områden: till exempel datakommunikation, affärs-
system, IT-säkerhet, programutveckling och projektledning. Har 
du sedan intresse för en akademisk karriär, har du också möj-
lighet att efter avslutade studier på avancerad nivå utveckla den 
i en mångkulturell miljö tillsammans med internationellt 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 anonymi-
tetsnätverket Tor samt att göra säkerhet mer användarvänligt  
och tillgängligt för alla användare. Inom programutveckling foku-
serar vi på att hitta sätt att bygga in och bevara kvalitet i syste-
men, i samband med att de förändras och underhålls över tid.

Våra forskningsområden är alla mycket viktiga i den snabbt 
växande mobila och digitala värld vi lever i. Genom gränsöver- 
skridande forskning i gemensamma projekt med externa parter 
från akademi, näringsliv och offentlig sektor, bidrar vi till morgon-
dagens teknik och samhälle.

Med nya typer av hot och ett förändrat klimat ökar kraven på 
samhällets förmåga att hantera kriser och stora olyckor. Därför 
forskar och utvecklar vi nya, IT-verktyg för lärande och digital 
krisövning, som komplement till dagens mer traditionella sätt 
att öva. Här jobbar vi ihop med myndigheter, organisationer 
och företag i både Sverige och Norge.

IT ”Ett säkrare och 
tryggare internet 

genom forskning.”FORMA 
MORGONDAGENS 
TEKNIK OCH 
SAMHÄLLE

IT
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-  I T  -

Valery läste ekonomi och juridik på gymnasiet och förstod 
då att han ville ägna sig åt något annat i framtiden. Efter en 
tid i Blekinge och studier på ett ingenjörsprogram valde Valery  
att flytta hem till Värmland igen och börja på webbutvecklar-
programmet. 

– När jag gick i gymnasiet så förstod jag att ekonomi och juridik 
inte var något jag ville syssla med i framtiden. Jag vände mig 
mot IT istället eftersom jag har ett stort intresse för datorer och 
det finns också mycket jobb inom branschen.

Värmland och Karlstad i synnerhet är säte för många IT-före-
tag. Något som Valery har fått upp ögonen för via sin mentor. 
Karlstads universitet har ett mentorsprogram där studenter får 
kontakt med erfarna yrkesverksamma som kan ge studenterna 
värdefulla erfarenheter från arbetslivet. Valery gillar också pro-
grammets samarbeten med företag.

– Jag gillar de nära samarbetena med företag i regionen. Det 
finns en hel del IT-företag i Karlstad och många vill rekrytera  
datavetare. Webbutveckling är roligt för man får breda teoretiska  
kunskaper och mycket praktisk vana av klassisk programmering. 
Det gör att man får ett brett spektra av områden man kan för-
djupa sig inom senare. Om man är intresserad av AI eller Big 
Data så kan man fördjupa sig inom det. 

Valery är väldigt nöjd med sitt val av webbutveckling och ser 
också ljust på framtiden.

– Programmet passar alla som är intresserade av programmering 
och datorer. Men man måste vara beredd på att lära sig pro-
grammeringen och det är en fördel om man har datorvana. Det 
kommer också finnas gott om jobb inom sektorn i framtiden. 
Ett bra tips är att skaffa sig en portfolio med ett antal olika pro-
jekt som man kan visa upp för framtida arbetsgivare. Då har du 
exempel på saker du gjort, det är alltid bra att visa upp.

Flytten till Sverige gjorde att Valery Lazarevs  
intresse för datorer exploderade. Han kommer  
ursprungligen från Ryssland och hade under  
sin uppväxt i stort sett ingen tillgång till datorer. 
Nu vill han bli fullstack-utvecklare och studerar  
på webbutvecklarprogrammet. 

AI, big data  
eller klassisk 
programmering 

”Jag vände mig till IT  
eftersom jag har ett stort 

intresse för datorer och  
det finns också många  
jobb inom branschen.”

VALERY LAZAREV
WEBBUTVECKLARE
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-  U T B Y T E S S T U D E N T  --  U T B Y T E S S T U D E N T  -

”Gör en  
  utbytestermin”

– Jag har alltid sökt efter nya utma-
ningar och möjligheter för mig att bli 
mer allmänbildad och världsvan. Att 
studera utomlands gav mig möjlig- 
heten att se en ny del av världen 
som jag inte tidigare rest till. Jag 
blir även en erfarenhet rikare när 
det kommer till olika sätt att stu-
dera på med nytt språk, ny kultur, 
annorlunda betygsystem och nya 
studieplatser. Detta var en möjlig-

het jag inte kunde tacka nej till. Jag valde Kanada för att jag 
ville till ett engelsktalande land, men också för att Kanada inte 
är ett land jag hade prioriterat att resa till om det inte var för 
detta tillfälle. Jag har rest och backpackat mycket i mitt liv, men 
nästan alltid valt att åka till varma länder. Nu var det dags för 
mig att testa någonting nytt då jag studerade där under vinter- 

halvåret. Att det blev Bishop University och inte något annat 
universitet i Kanada var en ren slump, då jag bara valde något 
av universiteten som jag visste fanns i Kanada.  

Bishop University har ett aktivt studentliv och Camilla kan 
verkligen rekommendera andra att åka på utbyte.

- Universitetet är litet till antalet studenter jämfört med Karlstads 
universitet vilket gör att studenterna som studerar där är väldigt 
engagerade och det händer alltid något. De anordnar mode- 
shower, musikaler, spelkvällar och har många olika klubbar som 
man kan vara med i om man vill umgås med andra. Universi-
tetet har även en egen nattklubb där alla träffas och festar till-
sammans. Jag kan rekommendera alla att ta vara på tillfället och 
göra en utbytestermin. Jag gjorde det främst för möjligheten att 
få resa och det gjorde jag verkligen. Men det finns så mycket 
annat och alla kan nog hitta sin egen anledning till att åka!

CAMILLA LARSSON
PERSONAL OCH ARBETSLIV 
UTBYTESSTUDENT 

Camilla Larsson läser personal och arbetsliv  
vid Karlstads universitet. Programmet har två  
terminer där du som student kan välja kurser fritt, 
ett ypperligt tillfälle att studera utomlands med  
andra ord. Camilla valde att studera en termin  
vid Bishop University i Kanada. 

Vill du upptäcka en ny akademisk studievärld, utforska en ny 
kultur, lära dig ett nytt språk och förbättra dina möjligheter att 
få ett arbete? Då är utlandsstudier något för dig. Karlstads 
universitet har samarbete med över 200 universitet i 35 län-
der världen över. Och oavsett vilken utbildning du läser finns 
det möjlighet att förlägga en eller flera terminer utomlands. 
Oavsett var eller varför, kommer du att utvecklas som person 

genom nya utmaningar och erfarenheter samt få nya vänner 
och ett växande kontaktnät. Även här på Karlstads universitet 
kan du ta del av den internationella miljön genom alla våra 
inresande utbytesstudenter. Bli gärna fadder och hjälp dem 
till rätta, det ger dessutom plus i kanten när du ska välja uni-
versitet utomlands.

Läs mer på kau.se/ut

Att läsa  
utomlands

Danmark 
Frankrike
Island
Italien 
Kroatien
Nederländerna
Norge
Spanien
Storbritannien
Tjeckien
Tyskland

Mexico

Colombia

Sydafrika
Australien

Filippinerna

Kina

Korea
EuropaKanada

USA
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LÄRARUTBILDNING

Läs mer på kau.se

DET VIKTIGASTE 
YRKET FÖR
VÅR FRAMTID

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 en lång och gedigen erfarenhet när 
det gäller lärarutbildning. Dels genom att utbilda lärare för för-
skola, grundskola och gymnasieskola, och dels genom forsk-
ning om skola och lärandeprocesser.

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

Hos oss får du en god grund att stå på och de bästa förut-
sättningarna 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 lärarutbildning. Även för dig som söker en vidareutbildning 
finns ett brett utbud. Du kan till exempel bli speciallärare eller 
skolledare, eller välja ett masterprogram eller en forskarut- 
bildning.

FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET ........................................................210HP
GRUNDLÄRARPROGRAMMET: 
 Förskoleklass & grundskolans årskurs 1–3 ........................240HP
 Grundskolans årskurs 4–6 .........................................................240HP
KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING ..........................90HP
MUSIKLÄRARPROGRAMMET ...............................................................300HP
SPECIALLÄRARPROGRAMMET: 
 Utvecklingsstörning ............................................................................90HP
YRKESLÄRARPROGRAMMET ..................................................................90HP
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET ÅRSKURS 7-9:
 Engelska ...............................................................................................240HP
 Geografi ................................................................................................240HP
 Idrott .......................................................................................................240HP
 Matematik ............................................................................................240HP
 Samhällskunskap .............................................................................240HP
 Svenska ................................................................................................240HP

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

PROGRAM INOM

LÄRARUTBILDNINGEN

”Som lärare spelar du  
en viktig roll i andras liv”
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-  L Ä R A R U T B I L D N I N G  --  L Ä R A R U T B I L D N I N G  -

Denny Jansson är en vetgirig 24-åring som vill använda sin 
kunskap för att lära och utveckla andra, speciellt elever på gym-
nasienivå. Efter fyra års studier har Denny samlat på sig rejält 
med högskolepoäng och erfarenheter. Vid sidan av lärarutbild-
ningen har han läst en mängd andra kurser som till exempel 
journalistik, interkultur, statsvetenskap, sociologi, idéhistoria 
och svenska som andraspråk. Denny har också engagerat sig 
i aktiviteter kring studierna. Han är chefredaktör för Karlstads 
studenttidning och har suttit med i bland annat lärarutbild-
ningsnämnden.  

– Jag är här och pluggar för att bli en så bra lärare som möjligt 
för mina framtida elevers skull. Allt jag tar in nu har jag nytta 
av senare och möjlighet att ge mina elever.  

Intresset för läraryrket har Denny nog burit med sig länge men 
det blev konkret först under gymnasietiden i Arvika, där han är 
uppväxt. Han gjorde då karriär inom en snabbmatskedja och 
förutom att arbeta som restaurangchef ansvarade han för att 
utbilda personalen internt. 

– Det var spännande att få följa personernas progression och 
utveckling. Att se hur de tog till sig kunskapen och hur de ut-
vecklades socialt var väldigt häftigt.”

Denny läser sitt sista år som lärarstudent på ämneslärarpro-
grammet vid Karlstads universitet och i sin egen spåkula ser 
han sig själv som en kunnig, inspirerande och närvarande lärare 
inom en snar framtid. Själv har han haft flera lärare som inspi-
rerat honom, både under sin egen skoltid som på universitetet. 
De lärarna har sett sina elever och haft förmågan att skapa goda 
relationer. De har också haft god ämneskunskap och förmedlat 
den på ett intressant sätt. Bakom allt detta så har det funnits ett 
tydligt driv och engagemang. En sån lärare strävar alltså Denny 
efter att bli - men vem är eleven? 

– Jag vill främst jobba på gymnasiet. Jag har fått höra att jag är 
ganska teoretiskt lagd vilket jag tror passar bäst där. Min drö-
melev är någon som utmanar mig, ställer tuffa frågor och kräver 
att jag tänker till. Jag tycker också att det känns spännande att få 
väcka intresset hos de elever som kanske inte är så intresserade 
av mitt ämne från början.

Att vara en bra lärare kräver många saker.  
Du ska ha mycket kunskap, förmågan att  
förmedla den samt se och anpassa lärandet  
efter individens behov. 

Drömeleven 
är någon som  
utmanar mig

DENNY JANSSON
VERSAMHETSINTEGRERAT PROGRAM
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I februari varje år är det dags för Karlstads universitets jobb-
mässa – Hotspot. 2020 arrangeras den för 23:e gången och 
det är för många en av studietidens viktigaste dagar.

Under Hotspot får du möjlighet att träffa arbetsgivare för att 
nätverka och skapa viktiga kontakter för ditt kommande ar-
betsliv. Passa på att fråga vad just din drömarbetsgivare letar 
efter hos en framtida medarbetare och knyt kontakt tidigt un-
der din studietid.

Hotspot samlar ett hundratal företag och organisationer som 
är på plats för att visa upp sig och nätverka med just dig. 
Många från regionen, men även från resten av Sverige. Och 
de är alla här för att hitta framtida medarbetare.

BLI EN DEL AV HOTSPOT
Hotspot arrangeras av avdelningen Externa relationer. Varje år 
rekryteras cirka 20 studenter till en projektgrupp som under 
ledning av en projektledare från universitetet planerar och ge-
nomför mässan. Att engagera sig i Hotspot ger bra erfarenhet 
och merit inför arbetslivet och är ett roligt projekt att arbeta i.

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
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SAMVERKAN OCH 
UTBYTE

HOT
SPOT

Natalie Chehade kommer från Stockholm och läser andra året 
på kommunikation & pr-programmet.

– För mig är det här inte bara ett jobb att inspirera, utan det är 
även ett sätt för mig att komma närmare yrket jag utbildar mig för, 
säger Natalie som vill jobba på PR-byrå när hon är färdig om ett 
par år, och fortsätter. Jag har märkt att många tycker det är viktigt 
att få prata med någon som går på universitetet och höra om hur 
det är innan man eventuellt söker. Och jag förstår det, jag har ju 
själv flyttat hit utan att veta så mycket om varken universitetet eller 
staden, så det är ett viktigt jobb man gör.

LÄR KÄNNA KARLSTAD
När man anmäler sig som ambassadör får man gå en utbildning, där 
man får lära sig om universitetet, dess historia och fakta. Man får 
även bekanta sig med staden, så man som Natalie som är inflyttad, 
får lära känna Karlstad och regionen lite bättre. Efter utbildningen 

kan man sedan anmäla sig till olika uppdrag, man väljer själv hur 
ofta och med vad man vill vara med på. Vissa uppdrag är mer 
populära än andra och då kan det bli fråga om lottning, men oftast 
brukar man kunna bestämma själv.

– Det roligaste jag gjort hittills är en gymnasiemässa i Norrköping. 
Bara grejen att sitta i en bil med helt okända personer några tim-
mar på vägen dit var spännande, det var mycket att prata om, kul 
att lära känna studenter från andra program och inriktningar. På 
mässan var det verkligen inspirerande och kul med alla nyfikna. 
Och det känns som de litar lite mer på mig som inte kommer från 
Karlstad, när jag till exempel pratar om vilken härlig sommarstad 
det är och hur bra det är på universitetet, avslutar Natalie, som 
verkligen kan rekommendera ambassadörsjobbet – det ger otroligt 
mycket tillbaka. 

NATALIE CHEHADE
KOMMUNIKATION & PR
AMBASSADÖR

-  A M B A S S A D Ö R  -

Ett givande 
som ger 
Att vara ambassadör handlar i första hand om att 
vara ett ansikte utåt för universitetet mot blivande 
studenter. Man är med på gymnasiemässor,  
festivaler och olika event där man får möjlighet  
att träffa och hänga med presumtiva studenter. 
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MUSIK, DANS OCH KULTUR

I Värmland har kulturen alltid haft en central roll med en 
djupt rotad tradition av musik, dans och berättande. Kultur 
som öppnar våra sinnen, vidgar våra tankar och får oss att 
leva mer. Och självklart har kulturen även fått en betydande 
plats vid Karlstads universitet.

Musikhögskolan Ingesund, belägen i Kyrkviken utanför Arvika, 
är en del av Karlstads universitet och en anrik skandinavisk 
musiktradition. Här kan du utbilda dig till musiker, musiklära-
re eller musikproducent 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 im-
provisation, folkmusik, afroamerikansk musik eller pop/rock. 

Karlstads universitet erbjuder även ett stort antal kurser inom 
dans och musik. Och för dig som vill vara med och utveckla 
uttrycken, intrycken och berättandet finns Kulturvetarpro-
grammet som tar sikte på den nationella kulturpolitiken.

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

PROGRAM INOM

MUSIK, DANS OCH KULTUR

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

Läs mer på kau.se

MED PLATS 
FÖR VIDGADE 
VYER OCH 
ÖPPNA SINNEN
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-  M U S I K ,  D A N S  O C H  K U L T U R  --  M U S I K ,  D A N S  O C H  K U L T U R  -

Första tiden på programmet var tuffare än de fristående kurser 
som Markus hade läst tidigare. 

– Jämfört med fristående kurser är det ett högre tempo på pro-
grammet. Det är mycket litteratur som ska läsas och fler uppgifter 
som ska göras. Det kändes lite tungt till en början med det högre 
tempot men efterhand kom jag in i det. Jag gillar det vi studerar 
så det känns som att jag är på rätt väg.

Markus tycker mycket om att filma och att berätta historier via ett 
medium. Men den praktiska delen i själva skapandet saknar han 
inte på programmet.

– Jag tycker att programmet berör ett intressant ämne. Kultur- 
vetarprogrammet är inte så praktiskt utan mer teoretiskt. Så jag 
skulle säga att det passar de som är intresserade av konst och kultur 
och som vill förstå hur man skapar förutsättningar för skapande. 

Värmland ligger Markus varmt om hjärtat och han tycker det är  
ett stort plus att utbildning finns nära hans hemstad Filipstad. 

– Jag är värmlänning och bor i Filipstad och gillar att utbildningen 
finns vid Karlstads universitet. Jag busspendlar till Karlstad och 
resan tar en timma ungefär enkel väg och det passar mig bra efter-
som jag använder den tiden till att läsa kurslitteratur. Under första 
året hade vi lite drygt tre till fyra föreläsningar i veckan och jag 
brukar gå på så många föreläsningar jag kan för att få en bättre 
förståelse av litteraturen med lärarnas hjälp. 

VARFÖR SKA MAN LÄSA PROGRAMMET?
– Om man vill veta mer om hur kultur fungerar i Sverige och hur 
kultur har vuxit fram och utvecklats över tid är kulturvetarpro-
grammet rätt val. Man får också möjlighet att välja inriktning och 
specialisera sig under programmet beroende på vilket intresseom-
råde man har och på så vis göra programmet ännu mer intressant. 
Jag gillar också den forskande biten och att få fördjupa sig ännu 
mer i vissa ämnen.

Den historie- 
berättande  
värmlänningen
Markus Helmersson kommer från Filipstad och 
läser kulturvetarprogrammet. Han har alltid  
gillat att berätta historier och fastnade tidigt för 
film, foto och redigering. Markus ville veta mer 
om förutsättningarna för konst och kultur och  
valde därför att söka programmet.

MARKUS HELMERSSON
KULTURVETENSKAP

-  M U S I K ,  D A N S  O C H  K U L T U R  - 4140



Här läser omkring 320 studenter, de flesta på musiklärarpro-
grammet. Precis som studenterna, brinner vår engagerade lärarkår 
för musiken och för att lära ut musicerande. 

På MHI är alla som en familj – alla känner alla, och det tar inte lång 
tid innan nya musikaliska konstellationer bildas efter terminsstar-
ten. Det är sällan tyst i korridorerna. Förutom studieuppgifter pågår 
alltid något musikaliskt projekt, för här finns verkligen plats och tid 
för musik. Allt du behöver för att kunna skapa musik finns här – 
lokaler, instrument, en toppmodern studio. 

EN KNAPP TIMME FRÅN KARLSTAD
Arvika ligger cirka 50 minuter väst-nordväst om Karlstad. Många 
studenter beskriver platsen som en bubbla, där de får tid att ägna 
sig åt det de älskar mest. Men eftersom MHI är en del av ett univer-

sitet med 18 000 studerande, är de samtidigt del av ett stort nätverk 
av studenter, lärare, forskare och personal. 

TROGNA ALUMNER
Många stora namn och skickliga musiklärare har en gång lagt grun-
den för sin karriär här. Musikhögskolan Ingesund har en speciell 
dragkraft för dem, det är vanligt att de återkommer som gästpro-
fessorer eller föreläsare – eller deltar i konserter med studenterna. 

Några av de som gått här genom åren är Gullan Bornemark,  
Rigmor Gustafsson, Erland Hagegård, Annalena Persson, Björn  
J:son Lind och Nisse Landgren. Välkommen du också!

Läs mer på kau.se/musikhogskolan-ingesund

Musikhögskolan Ingesund, MHI, är en del av  
Karlstads universitet såväl som den skandinaviska 
musiktraditionen. Här vid Kyrkviken i Arvika  
har det funnits musikutbildning sedan 1923. 
Musiklärare, musiker och musikproducenter 
utbildas i en inspirerande och vacker miljö. 

En plats fylld av 
inspiration

Vi ses i sociala medier!

FACEBOOK  
Bästa sättet att hålla koll på vad  
som händer på Kau är att följa oss  
på Facebook! Du är också varmt  
välkommen att prata med oss och 
ställa frågor. /karlstadsuniversitet

INSTAGRAM 
Följ en student och få  
koll på hur studentlivet i  
Karlstad kan se ut! 
@karlstadsuniversitet

SNAPCHAT  
Häng med våra studenter 
och få koll på hur student- 
livet i Karlstad kan se ut!  
@karlstadsuni

TWITTER 
Vad forskas det om på 
Karlstads universitet? 
Följ oss på Twitter och  
få koll. @kau
  

YOUTUBE  
Hur ser det ut på Kau? Vad händer?  
Kolla in oss på Youtube! /karlstadsuniversitet
  

-  M U S I K ,  D A N S  O C H  K U L T U R  - 4342



Friska vattendrag, energiförsörjning och utsläppsfria trans-
porter. Det är några av de utmaningar vi alla står inför och svaren  
finns till stor del inom naturvetenskapen. Den utgör grunden till 
hur vi lever våra dagliga liv och hur vi utvecklar vår kultur. Det 
stannar inte där, naturvetenskapen 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. Vår naturveten-
skapliga forskning sträcker sig från matematik och fysik till  
konkreta frågeställningar om produktion och risker för miljön som 
rör både lokala, nationella och internationella företag. För dig  

som student kommer du märka fördelen av att vi i Värmland har 
flera större företag inom bland annat skog, industri, stål och 
verkstad, tryckteknik och förpackningar. Det finns många möj-
ligheter för dig att skapa kontakt med intressanta arbets- 
givare under utbildningen. Både nationellt och internationellt.

Du har även stora möjligheter att själv styra i vilken riktning du 
vill komplettera din grundutbildning och en del program har 
unika profiler såsom programmet Läkemedelsanalys – kandi-
datprogram i kemi som förbereder dig för att kunna arbeta 
inom alla kemiska verksamhetsområden, utvecklad i nära 
samarbete med läkemedelsindustrin.

NATURVETENSKAP

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

Läs mer på kau.se

PROGRAM INOM

NATURVETENSKAP
LÄKEMEDELSANALYS – KANDIDATPROGRAM I KEMI .......180HP
LANTMÄTARPROGRAMMET MED 
INRIKTNING MÄT- OCH KARTTEKNIK ................................180HP

”Svaren finns 
till stor del inom 

naturveten-
 skapen.”HUR ALLT 

HÄNGER IHOP 
OCH MÖJLIG- 
HETEN ATT  
PÅVERKA  
FRAMTIDEN
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Emma Fryxelius kommer ursprungligen från Karlskoga men 
bor sedan 20 år tillbaka i Karlstad. Hon hade läst upp lite betyg 
på Komvux innan hon började studera vid Karlstads universitet. 

– Jag är intresserad av kemi och när jag hittade läkemedelsanalys 
kändes det rätt på en gång. Jag har alltid varit intresserad av hur 
saker hänger ihop och i kemi får man reda på hur saker fungerar 
på den absolut djupaste nivån. Kemi tangerar även fysik och bio-
logi och det är intressant hur de bitarna knyts samman i kemin. 

Läkemedelsanalys vid Karlstads universitet är en utbildning inom 
alla kemiska verksamhetsområden men det har dessutom en unik 
profil mot läkemedelsanalys, utvecklad i nära samarbete med  

läkemedelsindustrin. Detta gör studenterna speciellt lämpade att 
arbeta med kemisk analys inom läkemedelsbranschen. Men möj-
ligheten till fortsatta studier efter programmet finns också.

– Jag skulle vilja läsa vidare och ta en master efter utbildningen. 
Och därefter kanske doktorera, men riktigt så långt har jag inte 
kommit i planeringen än. Med en kandidatexamen i kemi så 
finns det ju också gott om jobb på läkemedelsföretag, på kom-
muner och inom vården. Även om det heter läkemedelsanalys 
så kan man gå vidare och göra något annat sedan om man vill 
det, med valfria kurser. För egen del är det läkemedel som jag 
tycker är intressant, säger Emma Fryxelius. 

Funderar du också på varför värktabletten  
fungerar när du har ont i huvudet eller vad  
det är i den som gör att smärtan släpper?  
Nyfikenheten gjorde att Emma Fryxelius valde 
Läkemedelsanalys – Kandidatprogram i kemi. 

Varför fungerar  
tabletten?

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

EMMA FRYXELIUS
LÄKEMEDELSANALYS

”Jag är intresserad  
av kemi och när jag  
hittade läkemedels- 

analys kändes det  
rätt på en gång.”

-  N A T U R V E T E N S K A P  -46 474746



Konsument-
forskning 
som doftar 

-  F O R S K N I N G  -

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, 
är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjäns-
ter och värdeskapande genom tjänster. Vår forskning tar sin ut-
gångspunkt i individers, organisationers och samhällens behov. 
Det handlar ofta om mänskligt beteende, hur och varför vi gör 
som vi gör. CTF är en mångvetenskaplig forskningsmiljö med 
ett 60-tal forskare och forskarstuderande inom företagsekono-
mi, arbetsvetenskap, informatik, miljö- och energisystem, soci-
ologi, religionssociologi och psykologi. Vilket i sig är unikt, då 
forskning oftast sker strikt ämnesuppdelat. 

KONSUMENTFORSKNING 
Anders Gustafsson, professor vid CTF, är en av världens mest 
framstående forskare inom tjänstemarknadsföring. Tillsammans 
med bland andra Poja Shams, lektor i företagsekonomi, driver 
han flera forskningsprojekt. Den stora frågan är vad som påver-
kar kunders upplevelser och val av produkter i butik? Studier 
har gjorts kring förpackningar, placering, färger, musik och be-
röring. Just nu forskar de om hur olika dofter kan påverka valet 
i butik. 

– Det svåra med denna typ av forskning är att få svar på hur det 
verkligen fungerar. Det går inte att fråga kunder hur de agerar, 
eftersom de i regel anpassar svaren till hur de vill, eller tror, att 
det ska vara. Så vi använder avancerad teknisk utrustning som 
på olika sätt mäter fysiska reaktioner. Vi kan bland annat se vad 
kunden tittar på, hur pupillerna reagerar och hur mikrosvett-
ningar i huden aktiveras, säger Anders och fortsätter. Sedan gäl-
ler det såklart, som i all forskning, få tillräckligt mycket data att 
förhålla oss till. Där har vi ett extremt bra samarbete med buti-
ker och butikskedjor i Sverige. I exempelvis USA, är det väldigt 

svårt att komma in i butiker för att göra den här typen av under-
sökningar. Det gör att vår forskning får ett försprång och anses 
ledande internationellt. Vi samarbetar med olika akademiska 
samarbetspartners, bland annat i USA, för att tillsammans arbeta 
fram och skriva vetenskapliga artiklar i de bästa journalerna. 

MEN DOFTEN DÅ? 
– En av alla slutsatser vi har bekräftat är att om man sprider en 
söt doft i en butik (Chocolate Chip Cookies) märker vi att de 
spontana köpen styrs in på produkter som associeras med njut-
ning, inte nödvändigtvis choklad, utan allt gott och roligt man 
tycker att man kan unna sig. Medan en ren doft (tvättmedel) 
styr köpen mot sundare varor, både när det gäller mat och andra 
produkter säger Poja. 

OCH STUDENTERNA? 
Anders och Poja samarbetar med, och handleder, flertalet stu-
denter som bidrar vid insamling av forskningsdata och som får 
hjälp att testa sina teser. Ett arbete som ger studenterna prak-
tiska och ovärderliga kunskaper samtidigt som det bidrar till 
forskning. 

– Det är verkligen ett vinn-vinn-upplägg. Vi får hjälp i vårt 
forskningsarbete och studenterna får använda de senaste verk-
tygen, teknik i absolut framkant, och får praktiska kunskaper 
i hur man trovärdigt studerar olika frågeställningar. Det är en 
möjlighet som ger dem ett försprång och öppnar upp nya vägar 
i såväl studierna som ett senare yrkesliv, säger forskarna.  

Läs mer på kau.se/ctf

Datavetenskap omfattar såväl teoretiska som praktiska aspekter 
gällande utvecklingen av mjukvarusystem. I Karlstad är under-
visningen och forskningen främst fokuserad på datakommu-
nikation, datasäkerhet och personlig integritet, samt program-
utveckling. Forskargruppen är en av Karlstads universitets två 
excellenta forskargrupper.

85 procent av alla över 12 år i Sverige har en smartphone, och 
alla tankar ner appar i någon form. Ofta begär appen tillgång 
till information av olika slag, det kan röra sig om det mesta, sök- 
historik, GPS, mikrofon med mera. Ofta för att funktionen i ap-
pen kräver det, men lika vanligt begär de tillgång till funktioner 
som inte har något samband med appens funktion. Frågan är 
om och hur denna information används och av vem? 

KAUDROID
Christian Pedersen läser till civilingenjör inom datavetenskap och 
har tillsammans med tre andra studenter haft i uppdrag att ta fram 
ett verktyg som kan se hur appar använder sina behörigheter. Det 
resulterade i en app som kan installeras i mobiler och läsplattor  
– Kaudroid. Appen samlar in data från andra appar på enheten i en 
databas, som behandlar datan och presenterar den i ett gränssnitt 
som visar när och vilka appar som använder vilken behörighet. 

– Det finns många tillfällen då liknande data används. Idag är väl 
de flesta medvetna om cookies och den annonsering man ofta 
råkar ut för efter att ha gjort en sökning. Mindre känt är kanske 
att din sökhistorik även skulle kunna påverka priserna på det 

du söker efter. Utan exakt koll på i vilken grad det är bevisat, så  
finns det tecken på att så kan vara fallet när det gäller exempelvis 
resor. Möjligheter och risker som fler kanske borde vara medvetna 
om säger Christian och fortsätter. Extra intressant är det när appar 
begär åtkomst till kamera, mikrofon och GPS, vilket kan innebära  
att någon försöker spionera på användarna även utanför den  
digitala världen.

FORSKARE OCH STUDENTER TILLSAMMANS
Kaudroid har ingått i ett ingenjörsprojekt som har gett forskar-
studenten Nurul Momen tillgång till data för sin forskning om 
appars beteende och hantering av vår personliga data. Och ett av 
de viktigaste målen med forskningen handlar om att göra använ-
darna medvetna om vad de faktiskt ger tillåtelse till när de klickar 
ja och godkänner villkoren. 

Samarbetsprojekt mellan forskare och studenter som detta är 
vanliga på Karlstads universitet och är ett sätt för studenter att få 
”skarpa” uppdrag som hanteras av professionella team. Och för 
forskarna en många gånger ovärderlig hjälp i deras arbete.     

– Det har varit otroligt spännande och givande att arbeta ihop med 
forskare och få möjlighet att vara med och skapa något som kan 
användas och göra nytta för forskningen i verkligheten, avslutar 
Christian.

 
Läs mer på kau.se/cs

En spionapp som 
spionerar på hur andra 
appar spionerar på dig

-   F O R S K N I N G   -48 49



Vad är bra, vad är dåligt? Vad fungerar, hur borde det vara? 
Hur ser vår värld, vårt samhälle ut egentligen? Det handlar om 
oss alla tillsammans och det finns mycket att skydda och be-
vara – men oftast är det utveckling som för oss framåt. Men 
vad är egentligen bäst och hur blir det bättre för flest?

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 samhälle 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  

viktigare. Samtidigt som världen krymper och kommer när-
mare, 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 pro-
grammen 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

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

ATT SKAPA 
FÖRSTÅELSE 
FÖR SAMTIDEN 
OCH VISION FÖR 
FRAMTIDEN
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Sara pluggade först ekonomi i Göteborg och gick på en del 
hållbarhetsföreläsningar. Hon tyckte att miljöfrågorna var det 
absolut mest intressanta och kände att hon ville läsa ett miljöin-
riktat program istället. 

– Jag hittade miljö och säkerhet vid Karlstads universitet och det 
passar mig väldigt bra eftersom jag vill jobba med miljöfrågor 
och riskhantering. På programmet får vi analysera och ta reda på 
mycket kunskap själva, snarare än att inpränta fakta till en tenta.  
Vi utvecklar våra tankesätt och blir på så vis problemlösare. 
Och jag gillar verkligen Karlstads universitet och Karlstad som  
studentstad. Det är ett härligt ställe att bo på och universitetet 
har många bra platser där man kan sitta och plugga.

Programmet handlar om skydd av människor, miljö och sam-
hälle med hållbar utveckling i fokus. Efter utbildningen kan du 
jobba med miljöarbete, systematiskt säkerhetsarbete, klimatan-
passning och skadeförebyggande arbete. Saras intresse för miljö 
gör att varje ny kurs känns givande och intressant. Hon ser ock-
så ljust på framtiden och arbetsmarknaden.

– Jag vill jobba som miljökonsult eller på en miljöavdelning 
inom offentlig verksamhet. Helst vill jag utveckla företag inom 
hållbarhet och miljö och få dem att ställa om till ett hållbart ar-
betssätt i deras bransch. Programmet är det bästa i Sverige inom 
området eftersom vi blir så unika på arbetsmarknaden med 
både miljö- och säkerhetserfarenhet. Vi behövs och det finns 
stora möjligheter till jobb efter utbildningen. 

Att miljöfrågorna är aktuella just nu kan ingen ha 
missat. Med förhöjda temperaturer kommer havs- 
nivån att stiga och extremväder med skogsbränder  
eller översvämningar blir allt vanligare. Vill du  
studera miljöfrågor och kunna arbeta med risker 
kopplade till klimatförändringar? Gör som Sara 
Hammar i så fall och studera miljö och säkerhet.

Problemlösare  
inom miljö  
och säkerhet

SARA HAMMAR
MILJÖ/SÄKERHET

”Och jag gillar  
verkligen Karlstads  
universitet och Karlstad 
som studentstad.”

-  S A M H Ä L L S V E T E N S K A P P  O C H  H U M A N I O R A  --  S A M H Ä L L S V E T E N S K A P P  O C H  H U M A N I O R A  -52 535352



Vill du  
fördjupa dina 
kunskaper?
För dig som redan har en akademisk examen på grundnivå  
finns det gott om möjligheter att gå vidare till en högre examen. 
På avancerad nivå kan du välja att läsa kurser eller program mot 
magister- eller masterexamen. Och efter våra mer yrkesinrikta-
de utbildningar finns program och kurser för vidareutbildning 
mot olika specialisttjänster, ofta aktuella efter något eller några 
års yrkeserfarenhet. Kanske för att byta inriktning 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

Det finns många anledningar att läsa fristående kurser. Du 
kan fördjupa dig inom ett intresse, samla kurser för att kom-
ponera 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 möjligt 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. 

HITTA  
RÄTT 
KURS
VÅRA STUDIE- OCH  
KARRIÄRVÄGLEDARE  
HJÄLPER DIG HITTA RÄTT
Bland våra 70 program och omkring 900 kurser finns det 
minst lika många vägar att välja för att nå sitt mål. Och näs-
tan 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.

• KURSER • • AVANCERAD NIVÅ • 

900
KURSER
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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.

Hitta
hem

BRA KONTAKTER NÄR DU SÖKER
BOSTAD I KARLSTAD

Karlstads Bostads AB: KBAB Student 
karlstad.studentstader.se 

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

GÖTEBORG

OSLO

ARVIKA / INGESUND

KARLSTAD

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.

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 12 utbildningar och blanda pro-
gram och kurser (sommarkurser 6 utbildningar). Om du redan 
läser ett program anmäler du dig till kurser 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 
ordning 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

16 MARS
Sista ansökningsdag för sommarkurser 2020

4 APRIL
Vårens högskoleprov äger rum

15 APRIL
Sista ansökningsdag inför hösten 2020

18 JUNI
Sista datum för kompletteringar

1 SEPTEMBER
Sista anmälningsdag till höstens högskoleprov

15 OKTOBER
Sista ansökningsdag inför våren 2021

18 OKTOBER
Höstens högskoleprov äger rum

På omslaget:  
Julia Sjöbeck som  
läser till Civilingenjör  
i Maskinteknik.

Katalogen bygger på information känd i oktober 2019. Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.  
Design och produktion: Karlstads universitet och Ord & Bild. 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: Exakta. Papper omslag: 300g ART Silk.  
Papper inlaga: 120g Amber Graphic. Upplaga: 25 000 ex.

Här finns  
Karlstads  
universitet

TERMINSTIDER VID KARLSTADS UNIVERSITET
Höstterminen 2020: 2020-08-24 till 2021-01-24
Vårterminen 2021: 2021-01-25 till 2021-06-13  
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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) 

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) 

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

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

KANDIDATPROGRAM I DATAVETENSKAP .......................................................................... (180 hp) 

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

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

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

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING ................................................................ (90 hp) 

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

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

LÄKEMEDELSANALYS – KANDIDATPROGRAM I KEMI .................................................. (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) 

TANDHYGIENISTPROGRAMMET* ..................................................................... (180 hp). 

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

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

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

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET ÅRSKURS 7-9:

 Engelska ............................................................................................................................... (240 hp) 

	 Geografi ................................................................................................................................. (240 hp) 

 Idrott ....................................................................................................................................... (240 hp) 

 Matematik ............................................................................................................................ (240 hp) 

 Samhällskunskap .............................................................................................................. (240 hp) 

 Svenska................................................................................................................................. (240 hp) 

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET: GYMNASIESKOLAN:  

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

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

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

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

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

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

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

 Matematik – Teknik ................................................................................... (300 hp) 

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

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

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

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

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

PROGRAM PÅ AVANCERAD NIVÅ
MAGISTERPROGRAM I ARBETSVETENSKAP   ................................................................ (60 hp)

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

MAGISTERPROGRAM I PROJEKTLEDNING   .................................................................... (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 GEOMEDIASTUDIER:  

 Medier, mobilitet och rumslig planering ..................................................................... (120 hp)

MASTERPROGRAM I HISTORIA  ............................................................................................ (120 hp)

MASTER I INDUSTRIELL EKONOMI ...................................................................................... (120 hp)

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

MASTERPROGRAM I MARKNADSFÖRING:   ................................................................. (120 hp)

MASTERPROGRAM I REDOVISNING OCH STYRNING:  ............................................. (120 hp)

MASTERPROGRAM I SERVICE MANAGEMENT:  ......................................................... (120 hp)

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

MASTERPROGRAM INOM SOCIOLOGI* .............................................................................. (120 hp)

MASTERPROGRAM I 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.

DDTTDAFTFTDDDDADATTAADAFDADDTADTTADDADDAAT

20002356


	Rektor har ordet
	Varmt välkommen till Karlstads universitet!
	Solstaden Karlstad
	Ekonomi och juridik
	Hälsa, vård och socialt arbete
	After plugg
	Ingenjörsvetenskap
	IT
	Att läsa utomlands
	”Gör en utbytestermin”
	Lärarutbildning
	Ambassadör
	Hotspot
	Samverkan och utbyte
	Musik, dans och kultur
	Musikhögskolan Ingesund
	Sociala medier
	Naturvetenskap
	Forskning
	Samhällsvetenskap och humaniora
	Avancerad nivå
	Kurser
	Studie- och karriärvägledare
	Hitta hem
	Viktiga datum
	Så här ansöker du!
	Bra kontakter
	Lista program på grundnivå, avancerad nivå och högskoleförberedande program



