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Vad roligt att du visar intresse 
för Högskolan i Gävle! 
Vi vill ha en relation med 
människor i olika skeden i 
livet, du kanske vill skaffa dig 
en yrkesutbildning, plugga 
något du gillar, karriärväxla 
eller fördjupa dina kunskaper. 

Vi kallar det för livslångt lärande. Oavsett var 
du befinner dig i livet är utbildning alltid en bra 
investering för framtiden.

Vi har tagit fram en ny vision och en ny strategi 
för vår högskola. I visionen säger vi att vi vill vara 
förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. 

En kortare kurs eller en längre utbildning hos 
oss kan göra skillnad i ditt eget liv, men också 
ha betydelse för hela samhället. I samverkan vill 
vi ta oss an samhällsutmaningar och arbeta för 
en mer hållbar värld. Kanske är det också något 
som driver dig?

Välkommen till en av Sveriges populäraste 
högskolor. Vi är redan förstahandsvalet om man 
ser till söktrycket till våra program och kurser. 
Vi erbjuder en stor del av våra utbildningar 
på distans, samtidigt som vårt samlade 
campus i natursköna omgivningar erbjuder en 
stimulerande och familjär studiemiljö. 

Jag hoppas få se dig som student i framtiden. 
Välkommen!

FÖR DIG SOM VILL 
GÖRA SKILLNAD

Ylva Fältholm, rektor
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AXELS INTRESSE FÖR PSYKOLOGI 
väcktes redan på gymnasiet och blev 
tydligare när han jobbade som elevas-
sistent på en skola. Där märkte han hur 
gruppdynamiken påverkade olika situa-
tioner och också hur olika individer be-
höver olika ledarstilar för att fungera och 
må bra. Det ledde honom till Högskolan 
i Gävle där Personal- och arbetslivspro-
grammet är inriktat mot psykologi. 

Vad jobbar man med efter den här 
utbildningen?
– Många jobbar med rekrytering, åtmins-
tone som ett första steg. Jag skulle gär-
na jobba på en HR-avdelning, där man 
får jobba brett med människor och vara 
en länk mellan chefer och de anställda 
bland annat. 

Vad är det bästa med din utbildning?
– Jag tycker att många saker är väldigt 
bra. Allt vi har läst är användbart. Man 
lär sig saker om både samhället och sig 
själv, saker som man har användning för 
i arbetslivet men också privat faktiskt. 
Ämnen som psykologi och gruppdyna-
mik, varför folk gör som de gör, det har 
man väl nytta av i alla yrken egentligen. 

Vad är din plan efter examen?
– Jag har både plan A, plan B och plan 
C. Det känns lite osäkert hur läget kom-
mer vara i samhället när vi kommer ut, 
på grund av Coro-
na. Min plan A är 
att jag ska försöka 
få jobb på en HR-
avdelning, men 
jag skulle också 
kunna tänka mig 
nån utbildning 
inom militären 
eller att läsa vi-
dare till en master 
inom arbetsrätt. 
Just arbetsrätt är 
något som efter-
frågas mycket på arbetsmarknaden och 
jag har hört många säga att de önskar 
att de hade läst mer av det. 

Du flyttade hit från Stockholm för att 
plugga, hur trivs du? 
– Jag trivs jättebra i Gävle. Jag hade inte 
ens varit här innan jag började plugga 
men jag gillar verkligen Gävle, får jag ett 
jobb här kan jag absolut tänka mig att 
bo kvar efter examen. ●

Intresset för psykologi  
fick Axel att välja Gävle

Axel Sundström
Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp

Axel Sundström går tredje året på Personal- och arbetslivs-
programmet och har redan tre olika scenarion för vad han 
skulle kunna tänka sig att göra efter examen. Utbildningens 
bredd gör att många dörrar står på glänt.

STUDENTPORTRÄTT

”Varför folk 
gör som de 
gör, det har 
man väl nytta 
av i alla yrken 
egentligen.”
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PÅ PROGRAMMET INDUSTRIDESIGN lär 
sig studenterna att designa produkter, 
tjänster och miljöer. Men oavsett projekt 
märks en grön tråd, särskilt när vi pratar 
med Frigga.

– Jag vill jobba med ett grönt tänk och 
skulle gärna designa gröna miljöer och 
jobba med hållbara material i de här grö-
na miljöerna. Men utbildningen är väldigt 
bred. I klassen finns de som tänker starta 
företag direkt med något projekt härifrån, 
det finns de som bara vill jobba med 
möbler. Det är väldigt blandat. 

I Friggas klass har vissa mer teknisk bak-
grund och andra mer estetisk inriktning. 
Just kombinationen mellan estetik och 
funktion är något Frigga ser som bärande 
i både utbildningen och yrket som indu-
stridesigner. 

– Jag trodde nog innan jag började att 
det skulle vara mer tyngdpunkt på det 
estetiska. Men under utbildningen har jag 
lärt mig att det är många aspekter som 
spelar in i en designprocess. Material, 
funktion och vilka behov användarna har 
styr ju hur produkten ser ut i slutändan. 

Just att lita på designprocessen är en 
av de viktigaste lärdomarna som Frigga 
tar med sig ut i arbetslivet. Det, och att 
designprocessen kan se väldigt olika ut 
beroende på uppgift eller uppdrag. Ge-
nomgående för arbetet är dock att det 
ofta sker i grupp. 

– Vi lär oss mycket av varandra, genom 
diskussioner och att titta på varandras 
projekt. Vi hänger mycket i verkstaden 
och är en av de få utbildningar som har 
fasta klassrum. Helt enkelt för att det blir 
så mycket material. Just den här termi-
nen har vi kanske 8 veckor i grupparbe-
ten, till exempel. Så en stor del av tiden 
spenderar vi på skolan och tillsammans. 

LÖPANDE KONTAKT MED ARBETSLIVET
Under utbildningen har studenterna tät 
kontakt med arbetslivet och riktiga ut-
maningar som finns där ute. Både inom 
materiallära och i specifika projekt. 

– Vi har mycket mer kontakt med före-
tag än vad jag trodde att vi skulle ha. Det 
är verkligen utvecklande och man skaffar 

sig ett nätverk inom branschen, vilket 
känns både bra och tryggt. 

Är det en praktisk eller teoretisk ut-
bildning?
 – Jag tycker att det är en väldigt praktisk 
utbildning. Särskilt i ettan. Då är man 
mycket i verkstaden och fokuset på kur-
serna är inom form och konstruktion. Vi 
bygger modeller av allt. Senare under ut-
bildningen är det mer fokus på research 
och faserna innan konstruktionen, själva 
designprocessen egentligen, och använ-
darens behov. Men även det mynnar ju 
ut i en modell, så jag skulle ändå säga att 
även det är praktiskt. 

Det här med skogsråvaran då, är det 
forskning ni håller på med?
– Ja, lite åt det hållet. Vi ska ju tänka nytt 
kring materialen och hur vi kan använda 
dem. Så vi försöker nollställa oss och 
börja om. Det märks särskilt i våra sam-
arbeten med företagen, där de kanske 
har en bild av vilket material de ska jobba 
med och vilka begränsningar det har. Där 
kan vi komma in och tänka nytt. Material 
är helt klart en viktig del av utbildningen.

Hur ser du på framtiden och arbets-
marknaden?
– Det finns ett stort behov av hållbara 
material och hållbar design redan idag 
och det kommer bara att öka. Sen är det 
ju en bred utbildning så jag tror inte att 
vi kommer att jobba med samma saker 
även fast vi har samma utbildning. Men 
det känns som att vår kompetens är 
efterfrågad där ute. Så, överlag känns 
det väldigt positivt, det ska bli spännande 
att komma ut. ●

Designprocesser med  
grönt tänk lockade Frigga

Frigga Björnsson
Industridesign, 180 hp

Frigga går tredje och sista året på programmet Industridesign. 
Programmet i Gävle har inriktning mot skogsråvarubaserade 
material, en hållbar inriktning som Frigga tror ökar i  
efterfrågan ute på företagen.

STUDENTPORTRÄTT

”Kombinationen 
mellan estetik och 
funktion är något 
som är bärande i 

både utbildningen 
och yrket.”
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Hur hittar man till en utbildning i  
lantmäteriteknik som 19-åring?
L: Jag har det litegrann i släkten med 
en morfar som är arkitekt, bland annat, 
och har väl tänkt att civilingenjör är något 
jag skulle kunna tänka mig att läsa till. 
Tekniken utvecklas ju hela tiden och det 
här känns som något man vill vara med 
på. Sen vet jag inte riktigt än vad jag 
vill jobba med, men det finns ju många 
möjligheter att välja det sen, både efter 
utbildningen och under. Jag kanske kan 
tänka mig att jobba med någon form av 
projektledning inom det här området till 
exempel.

T: Jag har väl aldrig riktigt vetat vad jag 
vill jobba med. Jag gick Naturprogram-
met på gymnasiet just för att kunna välja 
sen och har haft lätt för de ämnena, som 
matte till exempel. Sen har jag varit in-
tresserad av andra saker, som arkitektur 
och samhällsplanering. Och det känns 
som att det kommer in sådana delar i 
den här utbildningen också. Det är en  
bra kombination. 

Tänker man inte att lantmäteri  
handlar om att göra kartor och så?
L: Jo, det kanske man gör. Men som 
civilingenjör mot lantmäteriteknik så är vi 
de som dels kan utveckla tekniken som 
gör kartorna, men också annan teknik 
som använder geodata. Som t ex själv-
körande bilar och olika typer av appar 
som använder geodata och GPS-teknik. 
Det är ett framtidsyrke. 

T: Man har ju också förstått att digitali-
seringen är en stor omställning inom det 
här området nu. Både i Sverige och i 
hela världen. Tittar man bara på Sverige 
så är det en stor efterfrågan på den här 
kompetensen. Dels för att branschen står 
inför ett generationsskifte men också för 
att den här digitala kompetensen behövs 
när all samhällsplanering ska digitaliseras 
över hela landet. Det kommer att finnas 
jobb när man är klar.

Både Linn och Tilda hade med sig ett 
tekniskt intresse men Tilda vill ändå slå 
ett slag för att man inte behöver vara 

Att både få en bred bas med många möjliga utvecklingsvägar 
men samtidigt en inriktning mot lantmäteriteknik lockade Linn 
och Tilda, båda snart 20, till Gävle. Civilingenjörsprogrammet 
med inriktning mot lantmäteriteknik är helt ny i Gävle och unik 
i Sverige. Linn och Tilda är två av arton studenter i den första 
kullen som ser fram emot att lära sig utveckla tekniken bakom 
GPS-teknik och självkörande bilar.

Framtidsyrken lockade 
Linn och Tilda till Gävle

Linn Mogren, Tilda Gäfvert
Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp

STUDENTPORTRÄTT

”Det är stor 
efterfrågan 
på den här 
kompetensen.”
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klassens stjärna för att kunna läsa till 
civilingenjör: 

– Jag hade nog en bild av att högskole-
studier innebar att man satt i en stor hör-
sal med en lärare som stod längst fram 
och föreläste. Men vi är bara 18 stycken i 
klassen och man har mycket mer kontakt 
med lärarna än jag kanske trodde, man 
kan fråga en lärare om man behöver. Hit-
tills tycker jag inte att det är så svårt som 
man kanske tänker att det är. 

Tilda är uppväxt i Alfta utanför Bollnäs, 
ungefär 12 mil från Gävle. På pendlings-
avstånd kan man tycka, men Tilda valde 
ändå att flytta till Gävle inför sina studier. 
Även Linn är inflyttad, från Nyköping. 

Hur är Gävle som studentstad?
L: Just i år är det lite speciellt eftersom 
COVID19 satte stopp för insparken. Så 
hittills har vi mest lärt känna de i klassen, 
det tar kanske lite längre tid att lära kän-
na folk utanför klassen utan insparken. 
Men alla i klassen är supertrevliga och vi 
är ganska blandade i åldrarna även om 
de flesta kanske är under 30 i vår klass. 

T: Ja, jag tycker det är kul att klassen är 
så blandad. Vi är lika många tjejer som 
killar. 

Varför blev det just Gävle?
T: Jag gillar Gävle. Det känns som en 
bra storlek på stan. Man kan cykla typ 
överallt och det går bra med bussar. Det 
är lite nytt fortfarande och det här är för-
sta gången jag bor själv, men jag tycker 
att det känns bra. Och jag har ju nära 
hem så jag kan åka hem en eftermiddag 
om jag har lust och vill träffa familjen till 
exempel.

L: Jag sökte den här och en utbildning 
i Linköping, som ju låg närmare för mig. 
Dessutom bor min pojkvän i Norrköping, 
så det kändes på sätt och vis lättare att 
välja Linköping. Samtidigt tyckte jag den 
här inriktningen var mer spännande och 
stan är trevlig, jag hade inte varit i Gävle 
innan. Men jag fick en jättefin studentlä-
genhet precis vid skolan och även skolan 
är fin med superfräscha lokaler. Det 
känns som att jag gjorde rätt val. ●

”Jag fick en jättefin 
studentlägenhet 
precis vid skolan och 
även skolan är fin 
med superfräscha 
lokaler.”

STUDENTPORTRÄTT
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Högskolan har en Swop shop där du kan lämna in kläder du tröttnat på och byta till något annat plagg.

Vi har en 
poddstudio på 
Högskolan som 
studenter kan boka.

Det finns flera matsäcksmatsalar 
på Högskolan med kylskåp och 
microvågsugnar så att du kan ta 
med matlåda och värma när det 
är dags för lunch.

Vi är Sveriges
 populäraste
     högskola. 

Det finns 
solcellsladdare 

på campus för 
både elcyklar 

och elbilar.

Vi har  
avancerade 
labbmiljöer som  
VR-labb, robot-labb, 
trampbilsfabrik 
och en unik 
vindtunnel.

Ett av Sveriges 
modernaste 

metodövningsrum  
för sjuksköterske-
utbildning finns  

hos oss.

VISSTE DU ATT.. .



CO-OP

”Jag kommer 
alltså ha 

arbetslivserfarenhet 
från branschen 

redan när jag  
går ut.” Berätta, vad gör en maskiningenjör?

– När jag sökte utbildningen tänkte jag 
att jag skulle jobba med konstruktion 
och produktutveckling av tekniska delar 
i typ bilar och flygplan. Det kan man 
göra. Men under utbildningen har jag 
fått upp ögonen för andra delar också. 
Man kan till exempel jobba med CE-
märkningar och att göra riskanalyser, 
som båda är saker som görs löpande 
hela tiden. Det finns företag som jobbar 
bara med det. 

Det låter industriellt?
– Ja, det är det också. Man jobbar ofta 
inom industrin. Det handlar mycket om 
problemlösning där man måste tänka 
kreativt och vi jobbar ofta i CAD (ett rit-
program för 3D-ritningar, reds.anm.) till 
exempel. Vissa kanske blir avskräckta 
av att det heter just Maskiningenjör men 
det finns mycket man kan göra, inte 
minst när det gäller produktutveckling, 
och det är mer kreativt än det låter. 

Om man jämför din utbildning med 
till exempel Industridesign?
– Ja, då är min bild att Industridesign 
handlar mer om hur produkten ska se ut 
som helhet, medan vi är mer på utveck-
lingen av det som sitter inuti. Det som 
får produkten att fungera. Till exempel 

motordelarna i en bil eller i en apparat. 

Du läser utbildningen som Co-op, 
vad innebär det?
– Det innebär att jag är ute i arbetslivet 
i totalt 40 veckor under utbildningen, 
tio veckor per år. Jag kommer alltså 
ha arbetslivserfarenhet från branschen 
redan när jag går ut. Det är ett jättebra 
upplägg tycker jag, särskilt för mig som 
kom direkt från gymnasiet och inte hade 
nån arbetslivserfarenhet alls innan. Jag 
tror att det kommer att vara en fördel 
när jag går ut. 

Vad har du för tankar om framtiden?
– Jag skulle gärna jobba här, på Bille-
rudKorsnäs. Jag har kommit in i det här 
jobbet genom mina praktikperioder och 
har dessutom jobbat här under som-
rarna. Så jag hoppas att jag får jobb här 
sen. Men på längre sikt kanske man vill 
prova andra grejer, jag tror att det ena 
leder till det andra. Det känns som att 
det finns många områden att utvecklas 
vidare inom i arbetslivet sen. 

Du är ju ute i arbetslivet just nu. Vad 
ska du göra när vi har pratat klart?
– Jag ska gå ut och mäta upp ett rör. 
Sen ska jag rita upp det i CAD, det be-
hövs en ritning på det. ●

Sara går sista året på Maskiningenjörsprogrammet och är ute på 
BillerudKorsnäs när vi får en pratstund med henne. Sara läser sin 
utbildning som Co-op, vilket innebär att hon spenderar tio veckor 
varje år i arbetslivet. Det gör att utbildningen tar fyra år istället för 
tre, men för Sara som gick direkt från gymnasiet passar upplägget 
med att väva in arbetslivserfarenhet i utbildningen perfekt.

Sara Forsberg
Maskiningenjör. Co-op, 180 hp

Sara valde en teknisk utbildning 
med utrymme för kreativitet
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Tre meriterade elitidrottare pluggar nu vid Högskolan 
i Gävle genom satsningen Elitidrottsvänligt lärosäte. 
Upplägget underlättar för idrottare som vill kunna fortsätta 
att idrotta på elitnivå samtidigt som de studerar för att få 
en karriär vid sidan om idrotten.

”Genom ett 
elitidrottsavtal 
kan jag nu 
anpassa studierna 
efter hur mina 
tävlingar ligger.”

ELITIDROTTARE GÖR 
DUBBLA KARRIÄRER 
MED HJÄLP AV 
HÖGSKOLAN

ELITIDROTTSVÄNLIGT LÄROSÄTE

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET (RF) HAR UTSETT 
Högskolan i Gävle till ett Elitidrottsvänligt lärosä-
te (EVL) från och med hösten 2020. Det innebär 
att Högskolan ger stöd till elitidrottande studen-
ter som vill bygga upp dubbla karriärer – både 
genom studier och genom idrott.

Elin Eldebrink är basketspelare i den franska 
klubben Bourges Basket och hon har under 
många år spelat som professionell basketspe-
lare ute i Europa.

– Jag har länge velat utbilda mig inom träning 

och hälsa och genom ett elitidrottsavtal kan jag 
nu anpassa studierna efter hur mina tävlingar 
ligger. Genom mina studier vid Högskolan i 
Gävle kan jag förbereda mig för nästa steg i livet 
efter idrottskarriären, säger hon.

Hennes tvillingsyster Frida Eldebrink är även 
hon basketspelare på elitnivå. Hon spelar just 
nu i Spanien och ingår i det svenska landslaget.

– Det är kul att kunna studera till personlig 
tränare på en högskola. Det ger mig möjlighet 

att anpassa studierna lite om det behövs och 
så känns det bra inför framtiden eftersom en 
idrottskarriär inte varar hela livet, säger hon.

Genom ett elitidrottsavtal får studenten en an-
passad studiegång och tillsammans med en 
studievägledare skapas en plan 
för hur du ska kunna genom-
föra din utbildning på bästa 
sätt i kombination med ditt 
idrottande.

– Fördelarna är att vi ger stu-
denter som idrottar på elitnivå 
en möjlighet till dubbla kar-
riärer – en idrottskarriär och en 
karriär vid sidan om eller efter 
avslutad idrottskarriär. Jag upp-
lever också att det positivt kan 
påverka idrottskarriären, genom 
att ha ”ett till ben” att stå på. 
Högskolan i Gävle befinner 
sig, traditionellt sett, i en stark 
idrottsregion med flera framstå-
ende idrottare och klubbar och föreningar, där 
vår miljö på Högskolan kan möjliggöra studier 
samtidigt som man satsar på sin idrott, säger 

Mikael Westling Söderström, universitetsadjunkt 
i idrottsvetenskap och DK-koordinator (dubbla 
karriärer-koordinator).

Höstterminen 2020 påbörjade tre elitidrottare 
sina studier vid Högskolan i Gävle med kopp-

ling till upplägget Elitidrotts-
vänligt lärosäte. Alla tre läser 
kursen Personlig tränare,  
60 hp, inom idrottsvetenskap.  
Fler avtal med studenter är  
på gång.

– Jag valde att läsa den här 
utbildningen eftersom jag är 
intresserad av den och den är 
på distans, vilket gör att jag 
kan kombinera idrottsutövan-
det med utbildningen. Fördelen 
då är att jag kan fortsätta att 
satsa 100 procent på min 
idrott samtidigt som jag får 
stöttning och hjälp att genom-
föra en utbildning som förbe-

reder mig för livet efter ishockeyn, säger Villiam 
Haag som är ishockeyspelare i Almtuna IS. ●

ELITIDROTTSAVTAL
Elitidrottsavtalen vänder sig till dig som är elitidrottare och bedriver elitidrott i en sådan 
omfattning att anpassade studier är nödvändiga för att kunna kombinera ditt idrottande 
med studier på högskolenivå. Det gäller junior- såväl som seniornivå.

För att omfattas av Högskolans definition av elitidrottare ska du vara antagen till en kurs 
eller ett program vid Högskolan i Gävle samt uppfylla Högskolans definition av elitidrottare:

 » Din idrott måste ingå i någon av Riksidrottsförbundets (72) specialidrottsförbund (SF)
 »  Du är en idrottare som är en potentiell eller aktuell landslagsidrottare på junior- eller 

seniornivå som bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier  
är nödvändiga.

 » Du är en individuell idrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå
 » Du är en lagidrottare som deltar i landslagets utvecklingsverksamhet
 »  Du är en lagidrottare som spelar i någon av de två högsta nationella serierna  

(under förutsättning att det finns minst fyra serier totalt i lagidrotten)
 »  Du är huvudtränare för en individuell elitidrottare, ett elitlag eller förbundskapten för 

landslag, förbundstränare eller förbundsdomare på nationell och internationell nivå

En förutsättning för att du ska omfattas av elitidrottsavtalet är att du kan styrka ditt 
idrottsutövande genom intyg från ditt specialidrottsförbund (SF) eller din idrottsförening.
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Studerar du på halvtid eller mer hos oss? Perfekt.  
Då garanterar Gävle kommun att du får någonstans att bo. 

Vi vill inte att någon ska behöva tacka nej till 
studier på grund av bostadsbrist. Därför har vi 
en bostadsgaranti. Den innebär att du som är 
antagen till Högskolan och inte hittat någon-
stans att bo senast inom två veckor efter ter-
minsstart får ett boende. Det är inte säkert att 
du får en egen lägenhet eller ett studentrum, 
även andra lösningar kan bli aktuella. 

För att ansöka om bostadsgaranti måste du 
studera minst 15 poäng per termin vid Hög-
skolan i Gävle och inte vara mantalsskriven i 
Gävle kommun. ●

www.hig.se/studentbostad

CAMPUS ELLER DISTANS?

HÄR HAR DU  
BOSTADSGARANTI

Allmänt om Campus
Högskolan i Gävle ligger vackert vid Gavleån 
och har promenadavstånd till både city och 
grönska. Det tar ungefär 25 minuter att  
promenera till tågstationen. På vårt campus 
hittar du många av våra studentbostäder.  
Det finns även bibliotek, restaurang, kafé,  
studentkåren och en hel del annat.

CAMPUS  
ELLER  
DISTANS?
Att studera hos oss behöver 
inte betyda att du måste flytta till 
Gävle. Det finns många möjligheter 
att läsa på distans. Eller kanske 
vill du dela upp studierna under 
en längre period. Här finns 
många möjligheter till att anpassa 
studietiden. Det är du som avgör 
vad som passar dig bäst.

HELTID/DELTID, DAGTID/KVÄLLSTID 
I många av våra program och kurser kan 
studierna genomföras på hel- eller deltid 
samt på dag- eller kvällstid. Vi har också 
starka kopplingar till näringslivet och den 
offentliga sektorn, vilket gör att vissa stu-
dier kan genomföras som arbetsintegrerat 
lärande eller genom mentorskap. 

DISTANSUTBILDNING 
Högskolan i Gävle är en av de främsta i 
landet när det gäller distansutbildning. Av 
våra 16 000 studenter läser nästan hälften 
på distans. Många väljer distansstudier för 
att kunna bo kvar på sin egen ort, men det 
kan också vara ett alternativ för dig som vill 
studera vid sidan av ditt arbete. 

Det finns olika varianter av distansutbild-
ning. Vissa kurser/program är helt nät- eller 
webbaserade. Andra kurser/program har 
obligatoriska träffar eller virtuella möten över 
internet. Innan du söker är det bra om du 
tar reda på vad som gäller för din utbildning.

Distansstudierna sker ofta på deltid, men 
det finns även program och kurser på hel-
tid. Kursutbudet hittar du på: www.hig.se/
utbildning/kurser 

Mer information om utbildningsformer, 
lärcentra och teknikstöd fnns på:  
www.hig.se/biblioteket 

Vi har 
studentbostäder på 
flera platser i Gävle. 
Vissa ligger bara 
ett stenkast från 

Högskolan.
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NÄRA TILL MYCKET
Gävle är både en stor och liten stad i 
ett. Här hittar man blandningen av stor-
stadens utbud och den mindre stadens 
bekvämligheter. Det mesta finns inom 
cykel- och gångavstånd.

Ett stort restaurangutbud med mat från 
många länder, och nöjesliv har framför 
allt samlats i de centrala delarna och 
i stråket upp mot Söder. Det är sällan 
tomt på gatorna och när värmen kom-
mer flyttar stadens serveringar ut på 
trottoarerna.

Närheten gäller inte bara inom staden. 
Avståndet till Arlanda är 60 minuter, till 
Stockholm 80 minuter och fjällen ligger 
bara tre timmar bort. Vår egen skidort, 
Kungsberget, når du på 45 minuter.

STORT UTBUD
Alldeles intill Högskolan ligger  
Boulognerskogen. Det är en av landets 
största stadsparker och en favoritplats 
för många studenter och gävlebor. Här 
finns möjlighet att bada, motionera 
och koppla av året om. Sommartid är 
även fiket öppet och ibland bjuds det 
på utomhusbio eller andra uppträdan-
den. Promenera kan man göra längs 
Gavleån som sträcker sig förbi central-
stationen och ut mot havet. Och varför 
inte göra ett besök i skybaren på Gävle 
strand och se utsikten ut över staden. 
Vill du träna? Det finns många gym, 
motionsspår och andra träningsan-
läggningar att välja bland. Besök gärna 
något av de stora sportevenemangen 
eller ta del av ett stort kulturutbud med 
konst, musik och teater.

GÄVLE. 
 ALLA DAGAR  
I VECKAN!
Även om Gävle inte är en klassisk universitetsstad så 
har vi ett rikt studentliv. Mycket händer på och kring 
campus som förgyller studietiden. 

STUDENTSTADEN

Kort sagt, i Gävle  
finns allt du kan önska för 
att trivas. Både under och 

efter din studietid.
www.gavle.se
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STUDENTSTADEN

FRITID: 

Boulognerskogen  
– en av Sveriges största stadsparker 
och Gävles gröna lunga. Ligger mitt 
i staden och granne med  
Högskolan. 

Hemlingby friluftsområde  
– skogsområde med härliga  
löp- och skidspår. 

Kungsberget  
– alpin skidanläggning. 

Monitor ERP Arena 
– oftast fullsatt när Brynäs IF  
spelar hemma.

Gavlevallen  
– Gävles nybyggda fotbollsarena 
där Gefle IF spelar hemmamatcher.

Gavlehovshallen  
– nybyggd stor friidrottshall med 
både Friskis & Svettis och hallar för 
friidrott och andra sporter.

TRÄNING: 

Flera gym med studentvänliga  
priser; Sporthuset, 24h fitness, 
Friskis & Svettis mfl

KULTUR: 

Konstcentrum  
– konsthall med utställningar utöver 
det vanliga, granne med Högskolan.

 Gävle Teater  
– stadens vackraste byggnad med 
både klassiska dramer, dans och 
familjeföreställningar. 

Gasklockorna  
– spännande lokaler för storslagna 
evenemang, både musik, teater 
och bio.

Konserthuset  
– nära Högskolan med stort utbud 
av artister och konserter. Ibland 
studentpriser och lunchkonserter. 
Gävle symfoniorkester brukar ha 
öppen gratis repetition.

SHOPPING:

Gallerian Nian  
– shoppingens mecka i  
stadskärnan.

Alternativboden Lyktan  
– inne på Berggrenska gården.  
För dig som vill shoppa ekologiskt, 
rättvisemärkt och alternativt. 

Second hand  
– för dig som vill fynda second hand 
finns ett flertal butiker i stan. 

Valbo Köpcentrum  
- handelscentrum med merparten  
av de rikstäckande butikskedjorna 
och IKEA. 

STUDENT-  
FAVORITER 
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K AFÉER: 

Prego, Högskolan
 – trevligt och spanvänligt. 

Coffee Shop Java  
– Mackor, sallader och brunch  
på helgerna. 

Konditori Lido  
– Lido har tre mysiga fik att välja på. 
Lido Söder och Kafé Berggren inne 
i stan och Bönan Café en bit utanför 
stan vid havet.

Espresso house  
– både i stan och i Valbo  
Köpcentrum.

Elsas Café 
 – En pärla mitt emot Boulognern.

Epi
– bageri med underbart bröd, fika 
och sopplunch oftast vegansk.

Little Art Cakery
– längs Gavleån mot Gävle Strand. 
Paradiset för dig som gillar rawfood 
och veganskt. Mysig inredning.  
Gör fantastiska tårtor på beställning.

UTELIV: 

Interpool  
– studenternas absoluta favoritställe 
med studentpriser. Öppet till kl 02 
sju dagar i veckan. Mat, sportbar, 
bowling och biljard.

Helt enkelt  
– som deras slogan säger ”men visst 
har vi väl trevligt”, och det är det! 
Uppskattas kanske mest av de 
som är över 25 år.

Hits for you
– Dansa in natten på Hits for you. 
Restaurang, show och disco.

SOMMARHÄNG:

Grillo 
– inne på Berggrenska gården,  
snyggt och trevligt. 

Brända Bocken  
– hög spanfaktor mitt på Stortorget. 

Söderhielmska gården  
– bar, mat och liveuppträdande i 
mysig miljö.

Erlandssons 
 – både restaurang och uteservering 
på Rådhustorget under sommaren.

RESTAURANGER:

Foodcourten i Gallerian Nian
– har något för alla.
 
Salt Studio  
– Mat lagad med kärlek till råvaror 
och miljön. En härlig överraskning 
bakom en garageport. Leta er dit! 

Terrassen Pub & Kök  
– på söder i stan med härlig  
kvällssol på sommaren.

Bastard burgers
– stans godaste burgare och har 
även en helt vegansk meny.
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AMSTERDAM, HOLLAND

BARCELONA, SPANIEN

KANADA

SEOUL, SYDKOREA

INTERNATIONELLA STUDIER

Välj bland ett 40-tal länder du kan åka till  
på utlandsstudier eller utlandspraktik.

Ge oss chansen att ta dig på ett äventyr 
genom utbytesstudier eller praktik utomlands! 
Vid flera av våra program har du möjlighet 
att söka utbytesstudier vid något av våra 
många partneruniversitet som en del av din 
utbildning. Erasmus+ praktik är en möjlighet 
att få arbetslivserfarenhet utomlands. Du kan 
praktisera på ett företag eller organisation i 
något av de 33 länder som ingår i Erasmus+.

För mer information och vilka program som 
erbjuder utbytesstudier och utlandspraktik gå 
till www.hig.se/utbytesstudier

VI ERBJUDER:

 » Avgiftsfria studier utomlands
 » Utbytesstudier sponsrade av stipendier:

 - Erasmus
 - Linnaeus-Palme
 - Minor Field Studies

 » Studierna är CSN-berättigade
 »  Dina utbytesstudier tillgodoräknas  

i din utbildning
 » Praktik sponsrade av stipendier:

 - Erasmus+ praktik

Vi erbjuder dig 
världens möjligheter

Utveckla dina 
språkkunskaper, få 

internationell erfarenhet, 
upplev främmande 
miljöer och skaffa 
vänner för livet!
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Vi tar det från början, hur hittade du din 
utbytesskola?
– Ghent är ett av de universitet ute i världen 
som Högskolan i Gävle har samarbeten med 
och jag fastnade för det, dels för att det är ett 
universitet med bra rykte och dels också för att 
det ligger i Belgien. Mitt i Europa. Det kändes 
spännande.
 

Vilken var den största skillnaden mellan  
att plugga i Gävle och Ghent? 
 – Den största skillnaden är nog att det är be-
tydligt mer formellt i Belgien. Ghent är ett stort 
universitet och man kan inte kontakta läraren 
hur som helst. Det är viktigare med titlarna där 
också, när man tilltalar en professor måste man 
säga ”Doctor” till exempel… I Gävle är man ju 
van att ha en väldigt nära kontakt med lärarna. 
Man tar det lite för givet kanske. 

INTERNATIONELLA STUDIER

”Att jag är 
bekväm med 
engelskan, 
det är en klar 
fördel inom 
vår bransch.”

Omar Totangy läste IT-systemutveckling* i Gävle och 
valde att spendera en del av sitt sista år på Ghent 
Universitei i Belgien. Vi bad honom berätta om sina 
upplevelser av att studera utomlands en tid. 

OMARS 3 KOM-IHÅG!
Missa inte att  
uppleva landet! 

Passa på att ta del av kul-
turen, det som är speciellt i 
landet du är i. Det är en kort 
period i ditt liv och du vill 
inte komma hem från landet 
med världens bästa chok-
lad utan att ha ätit den… 
 
 

Du är inte  
ensam

Det kan kännas lite läskigt 
att åka iväg helt själv, men 
väl där är du inte ensam. 
Du kommer troligen bo i en 
korridor full med personer 
i samma situation som du, 
som också vill ha nya vän-
ner att hitta på saker med. 
 

Kolla upp 
terminstiderna 

I andra länder kan 
terminerna se annorlunda 
ut. På Ghent hade de till 
exempel alla tentor i januari 
och terminen slutar inte 
förrän i februari. Det blev 
lite stressigt när terminen i 
Sverige hade startat innan 
jag kom tillbaka. Men det 
går att lösa! 

Hur mycket hjälp fick du från skolan med 
själva utbytet?
– Jag fick jättebra hjälp både från Gävle och 
Ghent. I Ghent hade de ordnat med boende 
till exempel, allt var klart när jag kom. Även 
i Gävle fick jag jättebra stöd med allt som 
skulle ordnas innan jag kunde åka. 

Är det en fördel för dig idag att du 
studerat utomlands?
– Absolut, framför allt att jag är bekväm med 
engelskan. Det är en klar fördel inom vår 
bransch där mycket sker på eng-
elska.  
Det syns ju också i mitt CV att jag 
pluggat utomlands, och då vet ju 
den som ska rekrytera att jag har 
varit i en internationell miljö. 

Vad gör du nu?
– Jag har blivit upplockad i ett trai-
neeprogram inom ICA-gruppen av 
Sigma Young Talent. Vi jobbar bland 
annat med testautomation och får 
under ett års tid gå olika kurser 
inom ledarskap och säkerhet, men 
också tekniska delar. Efter trainee-
programmets slut är vi garanterade 
en anställning inom ICA-gruppen. ●

1 2 3

OMAR PLUGGADE EN  
TERMIN MITT I EUROPA

*Utbildningen heter numera Datavetenskapliga programmet.
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När du studerar vid Högskolan i Gävle kan du även bli 
medlem i vår studentkår. Kåren är som ditt fackförbund, 
vi kan hjälpa dig under hela din studietid och genom våra 
olika event och arrangemang kan vi tillsammans med dig 
göra studietiden till ett minne för livet. 

HÖGSKOLAN I GÄVLE

VÄLKOMMEN TILL  
GEFLE STUDENTKÅR!

STUDENTKÅREN HAR FLERA uppgifter, enkelt 
uttryckt bevakar vi dina intressen kring studi-
erna och ditt liv som student. Det gäller kvalite-
ten på utbildningarna, att ditt boende fungerar 
samt att det finns studentrepresentanter i alla 
organ där beslut tas – så att studenternas 
åsikter alltid lyfts och tas på allvar. Du kan all-
tid vända dig till kåren med dina problem eller 
förslag till hur något kan göras bättre. Vill du 
själv vara med och arbeta för studenterna är du 
varmt välkommen! Du kan vara studentrepre-
sentant eller ställa upp i kårvalet för att bli vald 
till en förtroendepost inom Gefle Studentkår.

I kårhuset på campus arbetar fem eldsjälar 
heltid för att du ska få en så bra studietid 
som möjligt. Vi har alla olika ansvarsområden 
men vår huvudsakliga uppgift är utbildnings-
bevakning. Hos oss på kåren finns också 
studentombudet som kan hjälpa dig som 

student med särskilda problem som kan uppstå 
till exempel kring lagar och regler som rör dina 
studier. Studentombudet kan också hjälpa 
till kring frågor om kränkande behandling, 
disciplinära åtgärder eller andra ärenden som 
rör dina rättigheter.

Dessutom har vi en mängd olika event och 
arrangemang. Bland annat anordnar vi Kår-
frukost, Swedish Fika, LAN, After School och 
ungefär en gång i månaden har vår nattklubb 
Club Kåren öppet. Utöver det anordnar vi efter 
väder utomhusaktiviteter av olika slag. 

Du är alltid välkommen att besöka oss på 
baksidan av hus 91 Midgård på campus eller 
kontakta oss via telefon och mail. Läs gärna 
mer om vad vi gör på vår hemsida,  
www.geflestudentkar.se ●

www.gefle- 
studentkar.se
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MER ÄN 

Vi tar en sväng till Högskolans hjärta –det stora, rundade 
biblioteket. Fullt av studenter men ändå lugnt. Samtidigt berättar 
bibliotekarien Tanja Donner om vikten av att inte hålla tyst.

I MITTEN AV CAMPUSOMRÅDET hittar du vårt 
bibliotek. Tanja har jobbat här i tolv år och vet 
att studenterna kan ha nytta av biblioteket på 
många sätt. 

– Till exempel hittar du all obligatorisk kurs-
litteratur hos oss. Men det finns bara några 
exemplar av varje bok och det är ofta kö i sam-
band med stora kurser. Fast det kan vara bra 
att känna till att vi även har ett referensexem-
plar, som inte går att låna hem. Den som kom-
mer i god tid på morgonen kan ta boken och 
sitta här och läsa.

Förutom böcker finns även e-böcker och digi-
tala databaser. Ibland kan det vara lite klurigt 
att hitta rätt sökord, men Tanja och hennes 
kollegor hjälper gärna till. 

– Biblioteket är mycket mer än böcker och 
information. Det är många studenter som sitter 
här och pluggar, ibland hela dagarna. 

Tanja visar mig runt. Det finns platser både för 
den som vill sitta helt ostört, i den tysta salen, 
och den som hellre har lite ljud omkring sig. 
Grupprummen är populära för de som arbetar 
tillsammans med andra. Vissa går att boka i 
förväg. Här finns även datorer att låna, du log-
gar in med ditt användarkonto. 

– Det roligaste med jobbet är att träffa stu-
denterna. Jag undervisar även i hur man söker i 
våra databaser. Ibland sitter jag i arbetsrummet 
och katalogiserar böcker i datorn. Det är ett 
väldigt varierat jobb. 

Det är tyst och behagligt i biblioteket, så som 
det ska vara. Jag undrar om jobbet som biblio-
tekarie alltid är lugnt.

– Det kan faktiskt vara stressigt här också. 
Men vi vet alltid om det innan, till exempel när 
terminen just har börjat och många skaffar 
lånekort. Jag har även mycket undervisning där 
i början.

BARA BÖCKER

HÖGSKOLAN I GÄVLE

BIBLIOTEKET:

Tanja har alltid tyckt om att läsa. Från början 
hade hon absolut inte tänkt bli bibliotekarie, 
som sin mamma. Men det blev ändå så. 

På biblioteket finns även Skrivarverkstaden. 
Den kan studenter och forskare på Högskolan 
kontakta för att få hjälp med texter och att pla-
nera sitt skrivande.

– Som student skriver man mycket. Därför är 
det viktigt att kunna formulera sig ordentligt i 
PM och uppsatser. Det är inte samma sak som 
att till exempel skriva inlägg på Instagram.

Många av studenterna har problem att läsa 
vanliga, tryckta böcker. Till exempel de som 
har dyslexi. 

– Studenten har i så fall rätt att få kurslittera-
turen inläst. Den får ett konto för talböcker och 
kan själv ladda ner vad den behöver.

Hennes tips till en nybliven student är att läsa 
mycket. Inte bara kurslitteratur utan även roma-
ner. I skriven text använder vi många fler ord än 
när vi pratar. Men hennes andra tips är faktiskt 
att prata mer.

– Samarbeta med kursare och diskutera 
saker. När jag hjälper en student att söka efter 
artiklar till sin uppsats brukar jag ofta fråga vad 
uppsatsen handlar om. Det är viktigt för en 
student att formulera sina tankar högt, då blir 
det tydligare. ●

FAKTA OM BIBLIOTEKET
> 88 000 böcker

> 160 000 e-böcker

> 11 000 e-tidskrifter

> 500 läsplatser

> 30 grupprum för studenter

> Moderna mötesrum med ny teknik

> Öppna föreläsningar och seminarier

> Mil jövänligt hus
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RIKTAT PEDAGOGISKT STÖD
Om du är i behov av pedagogiskt stöd gör du en 
ansökan via www.nais.uhr.se. Ett intyg skall bifo-
gas som styrker din funktionsnedsättning. Intyget 
ska vara utfärdat av en sakkunnig, exempelvis 
läkare, psykolog eller logoped. 

Efter att ansökan inkommit erbjuds du en tid för 
samtal med samordnaren för pedagogiskt stöd, då 
ni tillsammans går igenom vilket stöd som kan vara 
lämpligt för just dig. Samordnaren utfärdar därefter 
ett beslut där stödåtgärderna beskrivs. Inför varje 
kurs kontaktar du kursansvarig lärare och exami-

nator för att visa ditt beslut och samtala om hur 
aktuell kurs kan anpassas.

Det kan ibland ta tid att ordna med det stöd du 
behöver. Det är därför bra om du i god tid skickar 
in din ansökan.

Du är alltid välkommen att  
kontakta samordnaren för  
pedagogiskt stöd,  
ps@hig.se
www.hig.se/pedagogisktstöd

För oss är det viktigt att du som student trivs på Högskolan i Gävle 
och att ditt val av utbildning känns rätt. Vid olika tidpunkter under 
studietiden kan du som student behöva hjälp och stöd med olika 
saker. Vi erbjuder många stödfunktioner där du kan få hjälp och här 
finns information om det stöd du kan få under din studietid hos oss.

HÖGSKOLAN I GÄVLE

STUDENTHÄLSA
Erbjuder hjälp och stöd om du känner obalans 
i vardagen och det påverkar din hälsa och 
studieförmåga. Vi arbetar med förebyggande 
livsstilsfrågor och erbjuder kostnadsfritt sam-
talsstöd och rådgivning.

STUDIEVÄGLEDNING
Högskolans studie- och yrkesvägledare finns för 
dig som vill börja studera. Vi erbjuder professio-
nell vägledning så att du får den information och 
det stöd du behöver för att själv kunna göra ett 
välgrundat val.

SAMORDNARE FÖR LIKA VILLKOR
Alla människors lika värde utgör en självklar 
utgångspunkt och Högskolan arbetar syste-
matiskt mot diskriminering och trakasserier. 
Högskolan i Gävle har nolltolerans mot diskri-
minering, trakasserier, sexuella trakasserier och 
kränkande särbehandling. Samordnaren för lika 
villkor arbetar för jämställdhet, inkludering, till-
gänglighet och lika villkor. 

Mer information om stöd under studietiden finns 
på vår sida www.hig.se/studiestöd

Som ny student hos oss erbjuds du en rad 
aktiviteter för att ge dig den bästa starten på din 
studietid. Här är ett urval av det du kan ta del av:

SÅ LYCKAS DU MED STUDIERNA
Ett informationspass om studieplanering och 
motivation där du får konkreta tips kring dina 
studier och vad du ska tänka på. 

HUR SKA JAG HINNA MED ALLT?
Ett informationspass om stress ur ett student-
perspektiv. Bli uppmärksam på vad som stres-
sar dig och hur du kan undvika onödig stress 
under din studietid. 

TALA INFÖR GRUPP 
Hör du till dem som gör allt du kan för att slippa 
tala inför grupp eller redovisa arbeten inför klas-
sen? Kursen ”Våga tala” vänder sig till dig som 
har svår talängslan och vill ha hjälp att hantera 
din oro och ängslan att tala inför en grupp.

STÖD UNDER 
STUDIETIDEN

Mer information om  
stöd under studietiden 

finns på vår sida 
www.hig.se/ 
studiestöd

Läs mer

JULIA FORSBERG LÄSER det tredje året på  
Ekonomprogrammet och hon har tidigare suttit 
med i styrelsen i studentföreningen Gavlecon  
där hon fick mersmak för att engagera sig inom  
Högskolan.

– De flesta studenter visar en enorm uppskatt-
ning för vårt arbete och att känna sig behövd 
och uppskattad ger mig energi. Det sociala sam-
manhanget är också lärorikt och bidrar till att jag 
tränar upp min naturliga sociala förmåga. Detta 
uppdrag ger mig dessutom en extra merit på cv:t 
vilket också är en bonus!

SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR FRÅGOR
I rollen som studentguide ingår det att vara till-
gänglig för frågor måndag–fredag för de nya stu-
denterna från datumet då antagningsbeskedet 
kommer och sedan en bit in på terminen. Nya 
studenter kan till exempel mejla, sms:a eller ringa 
mig om de har funderingar över något.

– Det är många frågor om bostäder, kurslit-
teratur och utbildningars upplägg. För mig är det 
viktigaste att alltid bemöta de nya studenterna 
med en god ton och visa att jag uppskattar att 
de ställer frågor till mig. Jag vet själv hur förvir-

rande allt var i början och det går inte att veta 
allting från början!

VILL HJÄLPA TILL MED STORT SOM SMÅTT
Henrik Lunderbye-Färnefors studerar vid industri-
designprogrammet och är inne på sitt andra år.

– Jag ville bli studentguide eftersom jag älskar 
att hjälpa folk och att träffa människor. För mig är 
den viktigaste uppgiften att finnas där. Oavsett 
om det är någon som behöver hjälp med en  
skrivare eller om man behöver prata om större 
saker. Då ska jag finnas där, lyssna och göra  
mitt bästa för att kunna hjälpa till.

VARFÖR BEHÖVS STUDENTGUIDER?
– Det är ett viktigt uppdrag och alla behöver inte 
hjälp av en studentguide, men när det väl dyker 
upp något som en studentguide kan hjälpa till 
med så är man otroligt tacksam att de finns. Det 
är väldigt fint att vi studenter kan hjälpa varandra. 
Jag tycker att det är fantastiskt att Högskolan i 
Gävle har sett det behovet och lägger stora  
resurser på att det ska finnas studentguider.  
Jag gillar att jag får vara en del i att skapa en 
trivsam och levande högskola! ●

Som ny student på en högskola kan det vara som att 
komma till en helt ny värld med akademiskt språk, 
tentor, kurslitteratur och föreläsningar. Julia Forsberg och 
Henrik Lunderbye-Färnefors är två av Högskolan i Gävles 
studentguider som vägleder de nya studenterna.

STUDENTGUIDERNA 
VISAR VÄGEN DEN 
FÖRSTA TIDEN
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TIDIGARE STUDERANDE

”Det bästa i min tjänst 
är att det ibland blir 
som ett slags diakonia-
uppdrag. Jag får lyfta en 
person, just nu.”

PÅ MÅNGA SÄTT ÄR Människa-kultur-
religionsprogrammet en tydlig och själv-
klar utbildning.

– Vi lever i en global värld och behöver 
förstå varandra. Här läser vi om hela 
världens religioner. Det som är naturligt 
för oss i Sverige är inte naturligt för an-
dra. Jag vill att vi ska bli mer inkluderan-
de, och det lär vi oss på utbildningen, 
säger Kristina. 

Men samtidigt är utbildningen otydlig. 
Vad ska man egentligen jobba med 
efteråt? Det går inte att välja och vraka 
bland jobbannonser. Finns det några 
jobb? Kristina hade också den funde-
ringen, när hon letade utbildningar på 
nätet. 

– Det löser sig, tänkte jag. Program-
met kändes perfekt för mig. Jag ville 
jobba med hela människan, hjälpa folk 
att må bra och bli en frisk fläkt i deras liv. 

Och så blev det. Idag är hon försam-
lingsassistent och kommunikatör hos 
Svenska kyrkan i Åker-Länna församling. 
Ett omväxlande arbete där hon bland 
annat får skapa och leda olika grupper. 
Det handlar ofta om att sitta ner och 

prata. Eller att pyssla med barn. Alla 
kontakter ger henne en chans att fånga 
upp hur människor i församlingen mår. 

– Jag har jättemycket nytta av kurser-
na vi läst på Högskolan. Som beteende-
vetenskap och religion. Varför samhället 
ser ut som det gör, hur det förändras, 
till exempel pride, äktenskap, alla etiska 
begrepp. Det är sånt som leder till sam-
tal. Tack vare utbildningen har jag ett 
hum om varför det är som det är. 

Hon berättar att etik-kursen på Högsko-
lan var fantastisk. Den handlade om att 
det finns olika sätt att komma fram till ett 
resultat. 

– Jag har insett hur viktigt det är att 
fortsätta diskutera med varandra, om 
och om igen. Att ge det tålamod.

Hennes stora passion upptäckte hon 
under studietiden. 

– Jag är nördig när det gäller samhälls-
strukturer. Ordet Varför. Det finns varför i 
allt. Jag älskar det filosofiska, att det inte 
finns några fel. 

Innan hon sökte in var hon tvungen att 
komplettera med en kurs i matematik.

– I matten finns bestämda svar på allt. 

När Kristina Franzén berättar vad hon studerat blir det alltid 
en snackis. Religionsvetare är flummigt och annorlunda.  
Och visst krävdes det lite extra för att hitta arbete. Men det 
gick. Innan examen blev hon erbjuden tre helt olika jobb.

Kristina Franzén
Människa-kultur-religionsprogrammet, 180 hp

Vi kan något som verkligen 
behövs 
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Jag kände mig kvävd!
Hon började söka jobb redan ett år 

innan examen. Men det gick inte att 
sitta och vänta på att passande tjänster 
skulle dyka upp. Ofta annonseras de 
inte ens.

– Du måste vara lite kreativ. In och leta 
där du vill jobba, kontakta arbetsgivare 
direkt. 

Hon sökte massor av arbeten. Det var 
inget annat att göra, bara att kämpa 
vidare. Och det lönade sig. När det 
närmade sig examen blev hon erbjuden 
jobb av tre olika arbetsgivare. Det var 
som gruppchef på ett boende för funk-
tionshandikappade, som beteendeveta-
re inom kriminalvården och jobbet inom 
Svenska kyrkan, som hon valde. 

– Det är ju tre helt olika yrken. Men jag 
valde det som kändes roligast, just då.

Innan hon började på Högskolan ar-
betade hon som barnskötare, både på 
fritids och i skolklass. Därför har den 
pedagogiska biten känts naturlig för 
henne, att ha grupper och jobba med 
människor. Men en fjärdedel av hennes 

tjänst är som kommunikatör. Den delen 
kan vara lite utmanande. Till exempel att 
sköta församlingens sociala medier och 
hemsida. 

– Den här biten var helt ny för mig. 
Missar man ett klick så missar man allt. 
Det upptäckte jag förra veckan, när vår 
matsedel aldrig blev publicerad. Men 
det börjar ge med sig. 

Hon berättar att hon inte har någon 
längtan att jobba med folk som mår 
dåligt. Istället vill hon hjälpa människor 
som i grunden mår bra. Hon tror inte att 
hon skulle orka ett arbete som socio-
nom, att gå från fall till fall som behöver 
hjälp. Då skulle hon säkert ta med job-
bet hem. Men hemma finns hennes 
familj, två barn och en man. Hon vill 
kunna släppa jobbet när hon går hem 
för dagen. 

– Det bästa i min tjänst är att det 
ibland blir som ett slags diakonia-upp-
drag. Jag får lyfta en person, just nu. 
Men det är inte varje dag, det skulle bli 
för tungt. ●

TIDIGARE STUDERANDE

Vilka tips vill du ge till den 
som idag ska välja  
utbildning? 
– Välj något kul! Inte det som 
gör dig rik, eller något som 
förväntas av dig. Hitta din 
nördighet. Då kommer du  
att vilja gå till jobbet.

Bra egenskap för att lyckas 
med studierna?
– Avsätt tid. Lägg bort presta-
tion. Som en kompis sa till 
mig: Prestation = presta-skit! 
Det betyder att du måste våga 
skicka in skoluppgiften, även 
om den inte känns perfekt. 
Bara tryck på skicka. Vad är 
det värsta som kan hända? 
Att du får göra om den?

Hur gick det att söka  
jobb efteråt?
– Bra! Men jag började tidigt, 
sökte många arbeten och jag 
hade ett extrajobb. Det är bra 
att ha något som sticker ut på 
ditt CV. Jag jobbade fackligt 
med Akademikerförbundet 
SSR och var Studentinformatör. 

Hur hjälpte studierna  
på Högskolan i Gävle?
– Mycket! Jag fick spetskom-
petens. Vi studenter måste 
bli ännu bättre på att slå oss 
på bröstet och lyfta fram det 
unika med utbildningen. Vi kan 
något som verkligen behövs!
 
Vad saknar du mest från 
studenttiden?
– Det var så skönt att inte 
ha en väckarklocka. Det är 
ju förjävligt det här… ha ha. 
Och förr pluggade man jämt, 
det fanns inte tid att sitta och 
glo. Nu har jag fått alldeles för 
mycket dötid. Jag ska börja 
läsa böcker!

5
FRÅGOR Berätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad 

som påverkat ditt yrkesval?
– Idag arbetar jag på Ambulansen i Gävle för 
Region Gävleborg. Det hela började för kanske 
fem år sedan, när jag insåg att jag ville arbeta 
inom ett yrke där jag kan hjälpa sjuka människor 
i behov av vård.

Innan jag insåg detta pluggade jag först till 
Sjöbefäl i Kalmar och därefter Maskiningenjör i 
Gävle, men valde att avbryta båda utbildning-
arna då det inte kändes klockrent - det passade 
inte mig som person helt enkelt, jag bara kände 
det. Jag valde därför att påbörja mina studier på 
Högskolan i Gävle för att bli sjuksköterska. 

Det var en resa både teoretiskt och praktiskt 
för mig som jag kan luta mig tillbaka på nu i 
arbetslivet tack vare en bred kunskapsmängd 
som lärdes ut. Jag hade mitt mål i sikte - att 
jobba inom akutsjukvård - och jag måste säga 
att när jag närmade mig slutet på utbildningen, 
stannade jag till och kollade tillbaka och undrade 
hur studietiden kunde gå så snabbt. 

På sidan om plugget har jag i princip alltid 
jobbat extra, men valde att arbeta inom helt 
andra branscher än sjukvården för att bibehålla 
känslan av kontraster i olika yrken, men givetvis 
också för att få den där extra pengen i månaden 

”Jag har aldrig känt 
mig så säker på ett 
livsval som detta.”

Gustaf Küntzel
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
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TIDIGARE STUDERANDE

utöver mitt CSN-lån samt att längta och 
inom snar framtid få arbeta med det jag 
faktiskt utbildat mig till på högskolenivå. 

För att summera min väg till Ambulan-
sen, sökte jag en utbildningstjänst via 
Region Gävleborg, för att inskolas mot 
ambulansen. Efter diverse steg i ut-
tagningsprocessen såsom intervjuer, 
testkörning med ambulans, lyft-, sim-, 
och kunskapstest, gick jag vidare i ut-
tagningen och blev en av de som fick 
skriva på kontraktet att skolas in mot 
ambulansen. 

Efter min examen blev detta verklighet 
och utbildningstjänsten jag blev antagen 
till var upplägget ungefär såhär - jag fick 
en 75 % anställning på Akutvårdsavdel-
ningen (AVA, heter idag MAVA) på Gävle 
sjukhus för att sedan resterande 25 % 
vara utlånad till Ambulansen under näs-
tan hela 2018. Under tiden fick kollegor 
och jag genomgå diverse obligatoriska 
utbildningar för att sedan vara behöriga 
att få arbeta på ambulansen. 

I januari 2019 övergick jag till heltid 
på Ambulansen i Gävle och jag är glad 
och taggad att äntligen få vara där jag 
vill vara!

Vad är det bästa med ditt yrke?
– Ambulansen är en spännande, lärorik, 
utvecklande och givande arbetsplats 
med omväxlande miljö. Jag har aldrig i 
livet förut känt mig så säker på ett livsval 
som detta, att arbeta på Ambulansen 
och ha möjlighet att hjälp de i nöd.

Hur har dina studier på Högskolan i 
Gävle påverkat dig i ditt val av yrke 
och vägen dit?
– Jag har alltid haft fokus på akutsjuk-
vård och haft mitt mål i sikte sen studier-
nas start. I studierna ingår moment kring 
flertalet patientkategorier och i olika 
kunskapsdjup och jag måste säga att 
majoriteten av de kapitel som tagits upp 
under studietiden har för mig idag varit 
värdefulla på ett eller annat sätt då jag 
möter alla möjliga typer av patientkate-
gorier prehospitalt.

Känner du att du har nytta av din 
utbildning i ditt yrkesliv?
– Absolut. Det enda jag upplevs sakna 
såhär i efterhand är fler hospiterings-
dagar på en större mängd och olika 
vårdavdelningar/-mottagningar. Detta 
tror jag skulle ge studenterna mer moti-
vation för att nå sin examen och känna 
“på ett ungefär” vart de vill någonstans 
kontra vad de inte vill arbeta med.

Vad minns du särskilt från din 
studietid?
– Alla sömnlösa nätter - haha, skoja 
bara. Skämt åsido, jag är som person 
väldigt “äh, det löser sig sedan” och har 
ofta skjutit upp mina studier och sedan 
fått suttit med ett berg av studier i sista 
stund. Jag tror idag att det handlar om 
en personlig mognad och privata prio-
riteringar hur man väljer att lägga upp 
sina studier. Till er som studerar just nu 
rekommenderas av mig att försöka ha 
god framförhållning - så slipper man den 
där onödiga stressen. 

Jag hade en rolig pluggtid - hittade 
en bra balans mellan allvar och lek och 
kunde träffa kompisar, träna, resa mm.

Vilka är dina framtidsplaner?
– Kommer inom en snar framtid vida-
reutbilda mig - det återstår att se inom 
vilket område det blir - troligen till ambu-
lans- eller narkossjuksköterska. 

Jag trivs väldigt bra med det jag har 
just nu och bland alla underbara kollegor 
på arbetet, sen får man se helt enkelt 
vart livet tar en! ●

”Ambulansen är en 
spännande, lärorik, 
utvecklande och 
givande arbetsplats 
med omväxlande 
miljö.”

Våren 2019 tog den första kullen av våra folkhälsostrateger examen.  
Cecilia Holm fick drömjobbet direkt, som hälsovägledare i Region Dalarna. 
Men det krävdes blod, svett och tårar. Och en hel del nätverkande.

Folkhälsostrateg för hållbar utveckling, 180 hp

En egoboost att klara 
högskolan

EFTERSOM FOLKHÄLSOSTRATEGPRO-
GRAMMET var helt nytt, var det också 
svårt att sia om framtiden. Men Cecilia 
Holm hade en plan. 

– Jag sökte utbildningar inom hälsa, 
och ville jobba med att bevara det friska 
hos människor. Inte på individnivå, utan 
med strukturer i samhället. Det här är den 
första utbildningen i Sverige som dess-
utom fokuserar på hållbar utveckling, det 
lät jättespännande. 

Hon hade tidigare arbetat på socialtjäns-
ten, där hon fick hjälpa människor med 
olika problem. Men det var dags att lyfta 
blicken, att jobba med förändringar på en 
annan nivå. Därför sökte hon program-
met. Men det tog ett tag innan hon för-
stod var jobben fanns. 

– Jag var på fältstudier i Avesta Kom-
mun. Det var då jag insåg att jag kan 
arbeta inom många av kommunens en-
heter. Det behövs en samordnare i hälso-
frågorna. Man ser ofta att det är stuprör 
överallt, det behövs någon som håller 
ihop allt. En spindel i nätet. 

Hon säger att vi är i startgroparna när 
det gäller hälsofrämjande arbete. Men det 
kommer mer och mer. 

– Folkhälsa och miljötänk blir större och 
större. Vi har gått från akuta infektions-

sjukdomar till sjukdomar orsakade av 
levnadsvanor. Det dyker hela tiden upp 
fler jobb att söka, där man kan arbeta 
med hälsa på en annan nivå.

Under studietiden har hon varit aktiv 
och visat framfötterna. Som när hon 
gjorde sina fältstudier, då såg 
hon till att besöka så många 
enheter som möjligt i kom-
munen. När hon sedan skulle 
redovisa sin hållbarhetsplan 
bjöd hon in både politiker 
och tjänstemän, 26 personer 
dök upp.

– Man måste vara trygg 
med att det här arbetet verk-
ligen behövs, det vi läser på 
utbildningen är viktigt. Jag såg 
alltid till att dela med mig av mina 
skolarbeten till andra. Jag byggde ett 
kontaktnät. 

Kanske var det därför hon lyckades så 
bra när hon började söka jobb. Tjänsten 
som hälsovägledare i Region Dalarna var 
den första tjänst hon sökte, och hon fick 
anställning redan innan sin examen. 

– Det är ett superspännande jobb. Jag 
får jobba strategiskt, med globala mål 
och riktlinjer. Men jag får även bryta ner 
dessa och jobba med dem här, i Dalarna. 

Cecilia Holm
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TIDIGARE STUDERANDE

Jag får använda forskning och statistik för att 
planera insatser här hemma.

Hon säger att det är det bästa av två världar.  
En vanlig dag kan det innebära att hon har 
många möten, med skolor, Svenska för invand-
rare (SFI) och socialtjänst. Hon håller föreläs-
ningar, till exempel hälsoinformation i gymnasie-
klasser. På eftermiddagen kan det handla om att 
leda ett träningspass för ett gäng SFI-kvinnor.

– Det är en av våra insatser, att sätta fysisk  
aktivitet på schemat. Det har visat sig att  
kvinnorna på SFI-kurserna rör sig mindre än 
männen. Nu får de även en möjlighet att  
umgås med andra kvinnor, utanför skolsalen. 

Det är den här delen som är viktig, att hon 
får göra jobbet hela vägen. Inte bara sitta på 
ett kontor och planera. Det finns mycket från 
studierna som hjälper henne, varje dag. Som att 
skriva rapporter, att utvärdera, tala inför andra. 
Men även alla grupparbeten. Nu förstår hon 

varför de var så viktiga.
– Det är en egoboost att klara högskolan, med 

bra resultat. Det är så bra för självkänslan.

Och det finns all anledning att vara stolt. Cecilia 
är ensamstående med två barn och hon pend-
lade från Avesta under hela studietiden. 

– Visst krävdes det blod, svett och tårar. Ofta 
pendlade jag 20 mil om dagen. Men allt funkar, 
bara man vill.

Nu kan hon tillbringa mer tid hemma, eller vara 
med döttrarna i simhallen. Båda simmar och 
Cecilia är aktiv i styrelsen. Hon ser fram emot att 
fortsätta med sitt jobb, att arbeta med det friska 
i människor och att hitta strukturer för att vi ska 
må bra. 

– Visst är det ovant att lämna jobbet på job-
bet, som student slappar man aldrig. Och det 
här jobbet är så roligt att det är svårt att släppa 
taget. 

Men samtidigt vet hon hur viktigt det är. ●

Tips till dig som ska 
välja utbildning? 
– Välj nåt som ligger 
nära hjärtat, det blir 
så mycket roligare.

Bra egenskaper  
för att lyckas med  
studierna?  
– Motiverad. Nyfiken. 
Strukturerad.

Hur gick det att 
söka jobb efteråt?  
– Bra! Jag blev 
anställd redan innan  
 
 

examen och i slutet  
fick jag kombinera 
jobb och studier.  
Det var viktigt att 
nätverka och vara 
framåt.

Hur hjälpte  
studierna på Hög-
skolan i Gävle?
– De gav så mycket! 
När jag sökte mitt 
jobb hade jag stor 
hjälp av lärarna. Folk-
hälsolärarna är trygga 
i sina roller och vet  
 
 

hur viktigt hälsofräm 
jande är i samhället. 
Det gjorde mig 
starkare.

Vad saknar du mest 
från tiden som 
student?
– Frihet under 
ansvar, att kunna 
planera mina dagar. 
Vännerna. Gävle.

5
FRÅGOR

”Folkhälsa och 
miljötänk blir större 

och större. Vi har 
gått från akuta 

infektionssjukdomar 
till sjukdomar 

orsakade av 
levnadsvanor.”
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I en tid när allt går snabbare och snabbare kan det vara
frestande att ta genvägar. Men om resan kommer att
påverka dig långt in i framtiden är det värt att fundera lite
extra över vägvalen. 

SAMVERKAN

VILKEN VÄG  
TAR DU  
TILL FRAMTIDEN?

HÖGSKOLAN I GÄVLE erbjuder ett brett 
utbildningsutbud där du har chansen att 
hitta något som får dig att växa och lägga 
grunden till ditt yrkesliv. Samtliga av våra 
utbildningsprogram erbjuder också olika 
möjligheter till samarbete med potentiella 
arbetsgivare. Det kan t ex ske genom inslag 
av praktik, verksamhetsförlagd utbildning eller 
fadderverksamhet i utbildningen. Som student 
hos oss får du redan under studietiden både 
värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare 
samt en första praktisk erfarenhet i ditt 
kommande yrke.

DEN SAMVERKAN SOM SKER med privat, 
offentlig och idéburen sektor i samhället är en 
viktig del av Högskolans verksamhet. Vi vill 
samverka för att lösa problem, möta behov 
och komma till nya insikter som gör att vi 
utvecklas tillsammans. Ny kunskap växer fram 
genom ett samspel mellan studenter, forskning 
och näringsliv. Allt handlar om samarbete och 
Högskolan är en plats där vi kan mötas. 
I samverkan skapar vi en hållbar värld. ●
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SÄG         TILL 
DITT FRAMTIDA 
YRKESLIV
Under dina studier har du goda möjligheter att skapa
kontakter med både privat och offentlig sektor.
Högskolan samarbetar med många aktörer och har
ett kontinuerligt utbyte med regionens närings- och
arbetsliv. Som student har du många möjligheter att  
få inblick i ditt kommande yrkesliv.

EN REGION I STÄNDIG UTVECKLING
Av tradition är stål- och skogsindustrin
basen i näringslivet inom länet, vilket
visas av närvaron av flera världsledande
koncerner. Gävle är dessutom ett av
Europas ledande centrum för GIS
(geografiska informationssystem) med
flera spännande företag inom energi och
miljöteknik. Upplevelsenäringen
växer och inom den offentliga sektorn
finns en stor efterfrågan på till exempel
sjuksköterskor, socionomer och
lärare. Dessa branscher kan alla vara
intressanta för dig som student – såväl
under studietiden som efter examen.
För Högskolan är samarbetet med re-
gionens närings- och arbetsliv en viktig
faktor för att stärka våra utbildningar
och vår forskning.
 

HÄR MÖTER DU DINA KONTAKTER
Vid Högskolan finns flera arbetsmark-
nadsdagar, event och temadagar för att 
skapa mötesplatser mellan studenter
och arbetsliv. Inom utbildningarna finns 
olika former av arbetsintegrerat lärande.
Vissa program har verksamhetsförlagd 
utbildning, vid några andra kan du läsa
med Co-op. Andra former av möten 
sker genom studiebesök, gästföreläs-
ningar, projekt- och examensarbeten, 
fältstudier och praktikkurser.
 
LÅT DINA STUDIER GÖRA SKILLNAD!
Ta vara på de möjligheter du har som
student. Du har allt att vinna på en aktiv
studietid där du även samlar kontakter
inför framtiden. Här kan du bygga  
grunden för ditt kommande yrkesliv! ●

HEJ!

SAMVERKAN
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Ett program är en kombination 
av kurser som du läser i en viss 
ordning. Programmen ger en 
riktning på dina studier och du 
slipper själv leta och pussla ihop 
kurser för att få din examen. 
När du har en examen blir du 
tydlig för framtida arbetsgivare. 
I en del fall leder den fram till ett 
specifikt yrkesområde, i andra 
fall är möjligheterna bredare. 

På Högskolan i Gävle finns  
utbildningsprogram på grund-
nivå som sträcker sig mellan tre 
och fem år. Våra magister- och 
masterprogram är på ett till två 
år. I de flesta program kan du 
lägga till fördjupningskurser. 

Hos oss finns ett 
60-tal vägar till en 
högskoleexamen. 
På så sätt vet du 
att du studerar 
och utvecklas 
på ett smart sätt 
för att nå ditt mål.

PROGRAM 
– RAKA VÄGEN  
TILL EXAMEN

Besök www.hig.se,  
där kan du söka bland alla 
våra program och kurser. 
Informationen upp dateras 

kontinuerligt med de  
senaste uppgifterna.

LÄRARE   66 

• Lärarprogrammen 

  – Förskollärarprogrammet 210 hp 

  – Grundlärarprogrammet 180 – 240 hp 

  – Ämneslärarprogrammet 300 hp 

  – Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp

TEKNIK OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 72

• Industriell ekonomi  

  – Industrial Management and Logistics 180 hp 

• Datavetenskapliga programmet 180 hp

• Lantmätarprogrammet  

  – ekonomisk/juridisk inriktning 180 hp  

  – teknisk inriktning 180 hp 

•  Miljövetenskap - teknik, beteende och  

samhälle (Co-op) 180 hp

• Samhällsplanerarprogrammet 180 hp

VÅRD OCH SOCIALT ARBETE 77

•  Bachelor of Science in Social Work  

- Specialization International Social Work 180 cr

• Kandidatprogram i utredningskriminologi 180 hp

• Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

• Socionomprogrammet 210 hp

AVANCERAD NIVÅ 81 

FÖRUTBILDNING 48 

• Bastermin 33 fup

•  Tekniskt basår 60 fup

CIVILINGENJÖR 49

•  Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp

DESIGN  50

•  Industridesign 180 hp

EKONOMI   51 

•  Ekonomprogrammet 180 hp 

•  Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp

•  Rättsvetenskapligt program med inriktning mot 

skatterätt och fastighetsrätt 180 hp

HÄLSA OCH ARBETSLIV 54 

•  Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180 hp

•  Idrottsvetenskapliga programmet  

  inriktning hälsofrämjande livsstil 180 hp

•  Personal- och arbetslivsprogrammet 180 hp 

HÖGSKOLEINGENJÖR 57  

• Automationsingenjör (Co-op) 180 hp

• Byggnadsingenjör 180 hp

• Dataingenjör 180 hp 

•  Elektroingenjör 180 hp  

• Energisystemingenjör (Co-op) 180 hp

• Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180 hp

• Lantmätarprogrammet, inriktning  

  högskoleingenjör 180 hp

• Maskiningenjör (Co-op) 180 hp

• Miljöingenjör (Co-op) 180 hp

KULTUR OCH MEDIA 63 

 •  Kommunikationsprogrammet  

  – inriktning kommunikatör 180 hp  

  – inriktning professionellt skrivande 180 hp

•  Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hp
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Förutbildning – garanterar plats  
på ingenjörsprogram
Så småningom har tanken på att bli ingenjör börjat gro. Men hur gör jag 
om jag saknar bakgrund och behörighet? Förutbildning ger dig de  
nödvändiga kunskaperna och chansen att förverkliga dina yrkesplaner. 
Du har dessutom en plats på något av våra ingenjörsprogram efter  
godkänt Tekniskt basår eller Bastermin. 

Bastermin (33 fup)
Vill du utbilda dig till ingenjör men saknar gymnasiebehörighet? På Basterminen läser du 
gymnasiekurser i matematik, fysik och kemi. Dessutom får du erfarenhet av hur man studerar 
på en högskola. En nyhet våren 2021 är att du kan läsa Basterminen på distans!

PROGRAMINFORMATION

EXAMEN: Ingen examen. 
PROGRAMSTART: Vårterminen 2022. 
BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Fysik 1a / 1b1+1b2.  
Eller: Matematik B, Fysik A.
ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus: Anmälningskod vt 2022: HIG-29406 
Gävle, Distans: Anmälningskod vt 2022: HIG-29407

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se
Fördjupad information om Bastermin: www.hig.se/utbildning/program

Tekniskt basår (60 fup)
Vill du utbilda dig till ingenjör men saknar gymnasiebehörighet? På Tekniskt basår läser du 
gymnasiekurser i matematik, fysik och kemi. Dessutom får du erfarenhet av hur man studerar 
på en högskola. En nyhet hösten 2020 är att du kan läsa Tekniskt basår på distans!

PROGRAMINFORMATION

EXAMEN: Ingen examen.  
PROGRAMSTART: Höstterminen 2021.  
BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B
ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se
Bollnäs, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19403
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19402 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2021: HIG-19406 
Hudiksvall, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19405
Ljusdal, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19404 
Norrtälje, Distans: Anmälningskod ht 2021: HIG-19407 
Sandviken, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19401
Söderhamn, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19408

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Tekniskt basår: www.hig.se/utbildning/program
 

FÖRUTBILDNING CIVILINGENJÖR

Civilingenjör
Civilingenjörsprogrammet i Lantmäteriteknik är det enda i sitt slag i 
landet. Det inriktar sig framförallt mot insamling, hantering, visualisering 
och analys av geodata (lägesbunden information). Geodata spelar en 
mycket viktig roll för samhällsutvecklingen, bland annat för digitalisering 
och klimatanpassning. Den snabba utvecklingen av nya teknologier och 
globala samverkansformer gör också att det finns ett stort behov av 
kompetens inom området.

Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik, 300 hp
Vill du studera till ett framtidsyrke? Allt från appar och GPS-tillämpningar till självkörande bilar 
behöver noggranna geodata för att fungera. Som civilingenjör i lantmäteriteknik blir du expert på 
just geodata, lägesbunden information som har massor av användningsområden och kommer att 
bli allt viktigare ju mer digitaliserat och automatiserat vårt samhälle blir.

ARBETSMARKNADEN: Behovet på arbetsmarknaden av den här kompetensen är mycket stort. 
Under en lång tid har det utbildats för få civilingenjörer inom lantmäteriteknik i Sverige. Efterfrågan 
förväntas öka både nationellt och globalt i och med globala trender som bl.a. digitaliseringen av 
samhället, klimatanpassning och nya teknologier.

VANLIGA JOBB: Som expert inom lantmäteriteknik sysslar du med insamling, hantering, 
visualisering och analys av geodata, till exempel metodutveckling och programmering i samarbete 
med andra experter – nationellt och internationellt. Du kan arbeta som chef, projektledare, expert 
inom olika delar av lantmäteriteknik, specialist, entreprenör, internationellt arbete, start ups  
eller innovatör.

ARBETSGIVARE: Konsultföretag som Sweco, Esri, ÅF, WSP, Tyréns, Metria m.fl.  
Statliga verk och myndigheter som Lantmäteriet, Trafikverket, Sjöfartsverket, SMHI, MSB m.fl.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 300 hp. 

EXAMEN: Civilingenjörsexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4. 
Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik E.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19908

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik:  
www.hig.se/utbildning/program
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Design – ger utrymme för  
skapande och kreativitet
Du vill utveckla produkter, tjänster och miljöer för framtiden.  
Med material baserade på skogsråvara, hållbarhet och uthållighet  
ger utbildningen i industridesign breda möjligheter till en attraktiv  
arbetsmarknad.

Industridesign, 180 hp
Nya hållbarhetsutmaningar ställer höga krav på produkter som är bra för såväl människor,  
miljön och klimatet. Det kan bli ditt jobb att designa innovativa produkter med hjälp av 
framtidsmaterial från skogen. Industridesign kan förstås som en process, som har användaren  
i centrum, vid utvecklingen av nya produkter, tjänster och miljöer.

ARBETSMARKNADEN: Det råder balans mellan efterfrågan och sökande. Kompetens inom design-
metodik och kunskaper inom hållbarhetsfrågor och skogsråvara är attraktiv på arbetsmarknaden.

VANLIGA JOBB: En designer kan ha många olika roller. Arbetar med varumärke, form och funktion 
genom att skissa på hur en pryl eller tjänst ska se ut, låta och fungera för att sälja. Kan bland  
annat vara specialiserad på ett visst material, en viss slutprodukt eller tillverkningsprocess.

ARBETSGIVARE: Anställd eller som konsult. Det finns också en möjlighet att bli designforskare eller 
att undervisa.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19210

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Industridesign: www.hig.se/utbildning/program

DESIGN

Ekonomi – bredd och flexibilitet  
i studier och arbete
Kunskaper inom ekonomi efterfrågas i alla verksamheter.  
Därför är ekonomistudier en av de säkrare investeringar du kan göra. 
Många kurser läses i flera av våra program, vilket underlättar om du 
senare vill byta inriktning på dina studier. 

Ekonomprogrammet, 180 hp
Studier i företagsekonomi ger kunskaper om hur företag etableras, utvecklas och förändras.  
Utbildningen har länge varit bland de största vid Högskolan i Gävle. Ekonomprogrammet leder  
till kunskaper inför arbete inom företags lednings- och ekonomifunktioner och är en grund för 
arbete med företags förändringsprocesser. Självklart ger det också en plattform för att starta  
ett eget företag.

ARBETSMARKNADEN: För nyexaminerade är det idag relativt lätt att få jobb och framtidsutsikterna 
är goda. För mer erfarna ekonomer är det lätt att få jobb. Det råder balans på arbetsmarknaden.

VANLIGA JOBB: Företagsekonom, controller, revisor, finansmäklare, bankman, skatterevisor, mark-
nadsförare, projektledare, säljare, inköpare, redovisningsekonom, administrativ chef och egna 
företagare.

ARBETSGIVARE: Inom offentlig förvaltning och hos privata arbetsgivare som t.ex. banker, revisions-
byråer och konsultfirmor. Även handelsföretag och tillverkningsindustri behöver ekonomer; från 
små och medelstora företag till internationella aktörer.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Ekonomie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021 och vårterminen 2022.

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap  
1 b / 1a1+1a2, Engelska 6.  
Eller: Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Ortsoberoende, IT-distans: Anmälningskod ht 2021: HIG-19816.  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19815 
Ortsoberoende, IT-distans: Anmälningskod vt 2022: HIG-29816 
Gävle, Campus: Anmälningskod vt 2022: HIG-29815

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Ekonomprogrammet: www.hig.se/utbildning/program

EKONOMI
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Fastighetsmäklarprogrammet, 180 hp
Vill du arbeta som mäklare? Då har du hittat rätt. Vårt program har funnits längst i landet och 
har ett mycket gott rykte i branschen. Det är unikt utformat, vi kompletterar de grundläggande 
mäklarkunskaperna med spetskompetens inom sälj och marknadsföring. Fastighetsmäklar- 
kompetensen får du under programmets två första år. Det tredje året är valfritt, om du vill  
fördjupa dina kunskaper i företagsekonomi och få en kandidatexamen.

ARBETSMARKNADEN: Branschen är konjunkturkänslig. Konkurrensen är hård på bra marknader 
och i storstadsregionerna, men det finns utrymme för nytillskott ute i landet och speciellt i vissa 
kommuner.

VANLIGA JOBB: Fastighetsmäklare, säljare.

ARBETSGIVARE: Framförallt inom privat sektor, fastighetsbyråer och mäklarfirmor men även inom 
banker och fastighetsbolag.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap  
1 b / 1a1+1a2, Engelska 6. 
Eller: Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19021

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen, 026-64 89 46  
eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Fastighetsmäklarprogrammet:  
www.hig.se/utbildning/program

EKONOMI EKONOMI

Rättsvetenskapligt program med inriktning mot  
skatterätt och fastighetsrätt, 180 hp
Vem är skyldig att betala skatt i Sverige och vilka intäkter är egentligen skattepliktiga?  
Vilka rättigheter och skyldigheter har du som hyresgäst eller hyresvärd? Kandidatprogrammet  
i rättsvetenskap är unikt i Sverige och ger dig kunskapen att reda ut begreppen. 

VANLIGA JOBB: Du kan arbeta med juridiska ärenden som har anknytning till skatterätt och  
fastighetsrätt.

ARBETSGIVARE: Till exempel revisionsbyråer, Skatteverket, bostadsbolag, hyresgästföreningar, 
Lantmäteriet, kommuner eller regionförvaltning.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen.

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c,  
Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. 
Eller: Matematik B, Samhällskunskap A

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19817

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen, 026-64 89 46  
eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Rättsvetenskapligt program  
med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt: www.hig.se/utbildning/program
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Hälsa & arbetsliv 
– med det friska och hållbara i fokus
Att få arbeta med det friska hos människor intresserar många.  
Allt fler lockas av en arbetsdag som är fylld med personliga möten för att 
vägleda och coacha människor i att stärka deras självkänsla och hälsa.

Folkhälsostrateg för hållbar utveckling, 180 hp
Hållbar utveckling – en förutsättning för folkhälsan! Vill du vara med och utveckla ett hållbart 
samhälle med folkhälsan i fokus? Då är programmet Folkhälsostrateg för hållbar utveckling  
på Högskolan i Gävle något för dig! 

ARBETSMARKNADEN: Inriktningen är relativt ny och efterfrågas allt mer hos arbetsgivare.  
Därför finns goda möjligheter för jobb. 

VANLIGA JOBB: Arbetar med strategiska folkhälsofrågor, både på befolknings- och gruppnivå.  
Du kan t ex. arbeta som rådgivare, samordnare eller strateg inom hälsofrämjande arbete och 
hållbar utveckling. 

ARBETSGIVARE: Kommun, landsting, stat, privat sektor samt inom ideella organisationer.  
Även forskning.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. 
Eller: Matematik B.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19002

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Folkhälsostrateg för hållbar utveckling:  
www.hig.se/utbildning/program

HÄLSA OCH ARBETSLIV HÄLSA & ARBETSLIV

Idrottsvetenskapliga programmet,  
inriktning hälsofrämjande livsstil, 180 hp
Är du intresserad av idrott, hälsa och ledarskapsfrågor? Vill du vara med och utveckla 
antidopingstrategier i framtiden? Vill du kunna erbjuda människor fysisk aktivitet efter behov  
och förmåga? Då är Idrottsvetenskapliga programmet på Högskolan i Gävle något för dig! 
Du kan söka campus eller distans, båda på helfart. Om du söker distans har det första året 
fem obligatoriska tillfällen i Gävle (14-16 sept, 2-4 nov, 8-12 feb, 12-14 april och 17-19 maj med 
reservation för ändringar). Därutöver finns också schemalagda obligatoriska aktiviteter via  
HiG:s utbildningsplattform, Canvas, och videokonferensverktyget Zoom. 

ARBETSMARKNADEN: Det finns behov av utbildad personal med relevant kompetens inom  
området. Skillnader mellan hög- och lågkonjunktur.

VANLIGA JOBB: Till exempel idrottskonsulent, idrottstränare, friskvårdare, personlig tränare,  
coach, projektledare, forskare och pedagog.

ARBETSGIVARE: Inom detta område finns arbetsgivare inom både privat, offentlig och ideell sektor. 
Många blir även egna företagare.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19206 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2021: HIG-19207

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Idrottsvetenskapliga programmet  
- inriktning hälsofrämjande livsstil: www.hig.se/utbildning/program
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Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp 
Tycker du om att arbeta med människor och är intresserad av ämnen som psykologi, 
sociologi, företagsekonomi och juridik? Personal- och arbetslivs programmet ger dig en bred 
samhällsvetenskaplig utbildning samt ett yrke som personalvetare.

ARBETSMARKNADEN: Balans för såväl nyexaminerade som yrkeserfarna.

VANLIGA JOBB: Personalvetare, personalchef, personalutvecklare, personalansvarig,  
personalsekreterare, personalkonsulent, rekryterare, HR-chef, HR-ansvarig eller HR-konsult.

ARBETSGIVARE: Inom kommun, landsting och offentlig förvaltning. Även inom den privata sektorn, 
främst inom rekryterings- och bemanningsbranschen. 

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c,  
Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. 
Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19806

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Personal- och arbetslivsprogrammet:  
www.hig.se/utbildning/program

HÄLSA OCH ARBETSLIV

Högskoleingenjör  
– du väljer inriktning och form
Under samlingsnamnet Högskoleingenjör döljer sig flera  
inriktningar. Det gemensamma är den tekniska kunskapen  
och goda framtidsutsikter. Formen för studierna varierar där  
Co-op betyder att en del är förlagd ute i näringslivet.

Automationsingenjör (Co-op), 180 hp
Automationsingenjörens huvudsakliga uppgift är att se till att en maskin eller utrustning 
automatiskt utför en uppgift på ett effektivt och säkert sätt. Det innebär att du som har en 
utbildning inom el, styr och reglerteknik samt robotik arbetar i en miljö i nära samarbete med 
andra yrkesgrupper inom t.ex. mekanik och data. Automationsingenjörer är idag en eftertraktad 
yrkesgrupp på arbetsmarknaden. Du kan välja att läsa utbildningen som en traditionell 
högskoleingenjörsutbildning om tre år eller med Cooperative Education, Co-op, som  
omfattar fyra år.

ARBETSMARKNADEN: Automation är en framgångsfaktor för att svensk industri även  
i fortsättningen ska vara konkurrenskraftig. Automationsingenjörer är därför en eftertraktad  
yrkesgrupp. 

VANLIGA JOBB: Konstruktör, utvecklare, projektledare, arbetsledare, programmerare,  
driftsättare, samt service och underhåll av automationssystem. 

ARBETSGIVARE: Företag med specialkunskap inom fastighetsautomation, processautomation  
och industriautomation. Större tillverkningsindustri, konsultbolag och entreprenörer.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Högskoleingenjörsexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. 
Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se.  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19200

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Automationsingenjör: www.hig.se/utbildning/program

HÖGSKOLEINGENJÖR
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Byggnadsingenjör, 180 hp
Byggprocessen omfattar hela byggnadens livstid - från utveckling av en idé, via konstruktion, 
byggande och förvaltning, till slutlig rivning. Byggnadsingenjörer med kunskap om hållbart 
byggande behövs genom hela processen för att hantera t.ex. miljökrav vid byggandet.

ARBETSMARKNADEN: Bland nyexaminerade är det antingen balans eller relativt god tillgång på 
arbete. Det är ännu starkare efterfrågan på flera enskilda inriktningar som till exempel inom  
energi- och kraftteknik och bygg.

VANLIGA JOBB: Konstruktör, utvecklare, projekt- eller arbetsledare, platschef, bygglovshandläggare.

ARBETSGIVARE: Byggföretag, kommuner och förvaltningar, fastighetsföretag, konsultföretag.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Högskoleingenjörsexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. 
Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19100

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Byggnadsingenjör: www.hig.se/utbildning/program

Dataingenjörsprogrammet, 180 hp
Vårt samhälle och vardag fungerar allt oftare genom olika system och IT-lösningar. Som data-
ingenjör möter du därför fler utmaningar än ren programmering och ofta handlar det om att hitta 
lösningar där någon annan kanske upplever ett problem. Här skriver du koden framtiden behöver!

ARBETSMARKNADEN: Enligt arbetsgivarnas bedömning råder det idag brist på yrkeserfarna hög-
skoleingenjörer. Efterfrågan på personer med kompetens inom data- och IT-området förutses 
öka. Bland nyexaminerade är det antingen balans eller relativt god tillgång på arbete.

VANLIGA JOBB: Konstruktör, utvecklare, nätverksadministratör, datasäkerhet, processingenjör, 
projektledare, programmerare m.fl.

ARBETSGIVARE: Tillverkningsindustrin, processindustrin, konsultföretag, datasäkerhet eller  
privat och offentlig sektor.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Högskoleingenjörsexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. 
Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se.  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19104

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Dataingenjörsprogrammet: www.hig.se/utbildning/program

HÖGSKOLEINGENJÖR HÖGSKOLEINGENJÖR

Elektroingenjörsprogrammet, 180 hp
Efterfrågan på utbildade elektroingenjörer finns i ett stort antal branscher med ett brett urval av 
arbetsuppgifter. Elektronik konstrueras och utvecklas för nuvarande och kommande behov inom 
bland annat energisektorn, fordonsindustrin och telekommunikationsområdet. 

ARBETSMARKNADEN: Enligt arbetsgivarnas bedömning råder det idag brist på yrkeserfarna 
högskoleingenjörer. En fortsatt efterfrågan på personer som kan arbeta med mjukvara och 
hårdvara inom datakommunikation, datateknik och elektronik förutses.  Bland nyexaminerade  
är det antingen balans eller relativt god tillgång.

VANLIGA JOBB: Konstruktör och utvecklare av elektronikutrustning, produktionsutvecklare,  
automationsingenjör, inköpare, försäljare, processledare, marknadsförare, arbetsledare och  
projektledare.

ARBETSGIVARE: Tillverkningsindustrin, processindustrin, teknikkonsultföretag.  
Privat och offentlig sektor.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Högskoleingenjörsexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. 
Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19105

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Elektroingenjörsprogrammet:  
www.hig.se/utbildning/program

Energisystemingenjör (Co-op), 180 hp
Energibranschen står inför stora utmaningar och för att möta dagens och framtidens krav på 
energieffektivisering, klimatmål och förnybar energi, behövs fler energisystemingenjörer med fokus 
på uthålliga energisystem och att hitta nya energilösningar. Genom programmet får du gedigen 
kunskap inför de utmaningar som väntar inom energibranschen. Utbildningen fokuserar på att ge 
dig god kunskap för arbeten inom omvandling/produktion, distribution och användning av energi 
på systemnivå. Du kan välja att läsa utbildningen som en traditionell högskoleingenjörsutbildning 
på tre år eller med Cooperative Education, Co-op, som omfattar fyra år.

ARBETSMARKNADEN: Det är stor efterfrågan på kompetens inom flera enskilda inriktningar som 
till exempel energi- och kraftteknik och bygg. Omställningen till förnybar energi och utveckling av 
energisystemen förutses öka efterfrågan på kompetens inom energisystemområdet.  
Bland nyexaminerade är det antingen balans eller relativt god tillgång på arbete.

VANLIGA JOBB: Konstruktör, utvecklare, projektering, tillverkning, projekt- eller processledare, 
arbetsledare.

ARBETSGIVARE: Kraftbolag, energiverk, industrier, kommuner och förvaltningar,  
fastighets-och bostadsföretag, konsultföretag.
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PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Högskoleingenjörsexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. 
Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19012 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2021: HIG-19102

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Energissystemingenjör: www.hig.se/utbildning/program

Industriell ekonomi – högskoleingenjör, 180hp
Högskoleingenjörer inom Industriell ekonomi är verksamma och efterfrågade inom många 
olika typer av företag och organisationer. Inom logistik och kvalitet är befattningarna för 
ekonomiingenjörer många. Utbildningen ger dig kunskaper och en helhetssyn om hela kedjan  
från idé till färdiga produkter och tjänster utifrån ett kundfokuserat synsätt. Du får också 
kunskaper inom organisation och miljö vilka är viktiga delar i ett företags verksamhetsstyrning  
och verksamhetsutveckling.

ARBETSMARKNADEN: Enligt arbetsgivarnas bedömning råder det idag brist på yrkeserfarna 
högskoleingenjörer. Efterfrågan på ingenjörer med kompetens inom logistik och kvalitetsstyrning 
förutses vara fortsatt hög. Bland nyexaminerade är det antingen balans eller relativt god tillgång 
på arbete.

VANLIGA JOBB: Logistiker/logistikutvecklare, produktionsutvecklare, inköpare, kvalitetstekniker, 
säljare, marknadsförare, processledare, projektledare och arbetsledare. 

ARBETSGIVARE: Tillverkningsindustrin, processindustrin, konsultföretag, datasäkerhet.  
Privat och offentlig sektor.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Högskoleingenjörsexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. 
Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19106

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Industriell ekonomi – högskoleingenjör: 
www.hig.se/utbildning/program

HÖGSKOLEINGENJÖR HÖGSKOLEINGENJÖR

Lantmätarprogrammet,  
inriktning högskoleingenjör, 180 hp
Här får du spela en viktig roll i samhällsbyggnadsprocessen. Lantmätarprogrammet är en bred 
utbildning som passar dig som vill kombinera teknik, ekonomi och juridik. I inriktningen  
högskoleingenjör fördjupar du dig inom mätningsteknik och GIS (geografiska informationssystem). 

ARBETSMARKNADEN: Lantmätare har för närvarande mycket goda utsikter att få jobb. 

VANLIGA JOBB: Förrättningslantmätare, mark- och exploateringsingenjör, markförvaltare,  
fastighetskonsult (ekonomisk/juridisk inriktning) eller mätningsingenjör, GIS-ingenjör,  
samordnare av geografisk information (teknisk inriktning).

ARBETSGIVARE: Statliga myndigheter (speciellt Lantmäteriet), kommuner, konsultföretag  
och bolag med stora markinnehav. Du kan också välja att bli egen företagare.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Högskoleingenjörsexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3 c. 
Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19907

MER INFORMATION

Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Lantmätarprogrammet,  
inriktning högskoleingenjör: www.hig.se/utbildning/program

Maskiningenjör (Co-op), 180 hp
Maskiningenjörsutbildningen är genom sin bredd en bra plattform för en lång rad befattningar 
inom de flesta branscher. Du kan välja att läsa utbildningen som en traditionell högskoleingen-
jörsutbildning på tre år eller med Cooperative Education, Co-op, som omfattar fyra år. Du får lära 
dig de senaste hjälpmedlen för produktutveckling och produktion. Detta kombinerat med goda 
beräknings kunskaper och god kunskap om logistik och kvalitetsfrågor gör maskiningenjören 
mycket efterfrågad på arbetsmarknaden. 

RBETSMARKNADEN: Prognosen visar goda framtidsutsikter för högskoleingenjörer i maskinteknik 
inom exempelvis CAD/konstruktion. Bland nyexaminerade är det antingen balans eller relativt god 
tillgång på arbete.

VANLIGA JOBB: Beräkningsingenjör, produkt och produktionsutvecklare, materialutvecklare,  
inköpare, kvalitetstekniker, säljare, marknadsförare, logistiker, processledare, arbetsledare,  
konstruktör och projektledare.

ARBETSGIVARE: Tillverkningsindustrin, processindustrin, privat och offentlig sektor,  
teknikkonsultföretag
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PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Högskoleingenjörsexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. 
Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19108

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen, 026-64 89 46  
eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Maskiningenjör: www.hig.se/utbildning/program

Miljöingenjör (Co-op), 180 hp
Utbildningen riktar sig till människor med allmänt miljöintresse som vill veta mer om hur 
miljöanpassad teknik kan bidra till en hållbar samhällsutveckling. Programmet kan läsas som 
en traditionell högskoleutbildning som leder till högskoleingenjörsexamen på tre år eller med 
Cooperative Education (Co-op) som omfattar fyra år.

ARBETSMARKNADEN: En god arbetsmarknad för miljö- och VA-utbildade ingenjörer förutses, både 
i ett kort och långt perspektiv. Samhällets ökande fokus på hållbar utveckling och en god livsmiljö 
kommer att öka efterfrågan på högskoleingenjörer med utbildning inom miljöteknik. 

VANLIGA JOBB: Efter utbildningen kan du arbeta med exempelvis vattenrening, avfallshantering, 
miljöbedömning eller som miljökonsult både inom den kommunala och privata sektorn.

ARBETSGIVARE: Framtida arbetsgivare kan vara på ett kommunalt VA-bolag, inom industrin eller 
på konsultföretag. 

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Högskoleingenjörsexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. 
Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus. Anmälningskod ht 2021: HIG-19122 
Gävle, Distans. Anmälningskod ht 2021: HIG-19109

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen, 026-64 89 46  
eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Miljöingenjör: www.hig.se/utbildning/program

HÖGSKOLEINGENJÖR

Kultur & media  
– helhetsperspektiv  
och kommunikation
Frågor om livsåskådning och religion får allt större betydelse i och  
med globaliseringen. Nya kommunikationskanaler skapar möjligheter  
men även problem. På våra program kan du utveckla ditt skrivande,  
hitta din roll som kommunikatör eller hur religionen påverkar  
människor och samhällen.

Kommunikationsprogrammet,  
inriktning kommunikatör, 180 hp
Vill du navigera i mediebruset? Då har du hittat rätt. Vi lever i en tid där digital teknologi och  
globalisering gör att våra medievanor förändras. Här får du en bred och allsidig utbildning.  
Du får både kunskap om våra medier och får möjlighet att arbeta konkret med att kommunicera  
i ord och bild.

ARBETSMARKNADEN: Utbildningen ger en generell kompetens till ett mycket brett arbetsfält.  
Både nu och i framtiden finns troligen ett överskott på kommunikatörer.  
Arbetsmarknaden är konjunkturkänslig.

VANLIGA JOBB: Informatör, kommunikatör, kommunikationsstrateg, medieanalytiker,  
PR-konsult, webbredaktör.

ARBETSGIVARE: Privata företag och organisationer, myndigheter, kommuner och landsting.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19904

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Kommunikationsprogrammet  
– inriktning kommunikatör: www.hig.se/utbildning/program

KULTUR & MEDIA

INSPIRATION OCH VÄGLEDNING FRÅN HÖGSKOLAN I GÄVLE  |  6362  |  INSPIRATION OCH VÄGLEDNING FRÅN HÖGSKOLAN I GÄVLE



Kommunikationsprogrammet,  
inriktning professionellt skrivande, 180 hp
Älskar du att skriva? Här får du möjlighet att se vilken yrkesroll som passar dig. I programmet 
ingår kurser i journalistik, skönlitteratur, copywriting och vetenskapligt skrivande. Samtidigt får 
du kunskaper om medier och en examen i kommunikationsvetenskap. En unik utbildning som 
förbereder dig för arbete i det digitala medielandskapet.

ARBETSMARKNADEN: Ett brett arbetsfält. Genresäkra skribenter behövs inom både privat och  
offentlig sektor. Vägen till uppdragen går ofta via frilansverksamhet. Den som siktar på  
skönlitterärt skrivande kan kombinera detta med skribentuppdrag.

VANLIGA JOBB: Som skribent kan du jobba för många olika aktörer inom det publicistiska fältet, till 
exempel tidningar, reklam/PR-byråer, informationsavdelningar och bokförlag. Nya sorters uppdrag 
uppstår inom den växande del av det offentliga samtalet som pågår på internet.

ARBETSGIVARE: Tidningar, tidskrifter, reklam/PR-byråer, förlag, organisationer och informations-
avdelningar hos såväl privata som offentliga arbetsgivare. Ofta är eget företag den ekonomiska 
basen för en skribent, oavsett inriktning.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus. Anmälningskod ht 2021: HIG-19204

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Kommunikationsprogrammet  
– inriktning professionellt skrivande: www.hig.se/utbildning/program

KULTUR & MEDIA KULTUR & MEDIA

Människa - kultur - religionsprogrammet, 180 hp
I ett allt mer globaliserat och mångkulturellt samhälle krävs kunskap om kultur, religion och 
värderingar för att underlätta mellanmänsklig kommunikation och samverkan. För att förstå hur 
fenomen som människa, kultur, religion och samhälle interagerar krävs humanistiska perspektiv 
och förklaringsmodeller. 

ARBETSMARKNADEN: Det beror på hur du kombinerar ämnena i dina studier.

VANLIGA JOBB: Många olika instanser i samhället behöver kompetens inom kulturmötes- och  
religionsfrågor. Pedagoger, kulturarbetare och församlingsarbetare är exempel på yrken.

ARBETSGIVARE: Främst inom kommuner, landsting, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2021: HIG-19044

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Människa - kultur- religionsprogrammet:  
www.hig.se/utbildning/program
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Lärare – arbeta med barn  
och ungdomars lärande
Behovet av behöriga lärare är stort. Med en lärarutbildning har du stora 
möjligheter att välja var du vill arbeta. Utbildningen kan även användas  
i många andra yrkesroller där dina pedagogiska kunskaper efterfrågas.  
De inriktningar vi erbjuder är inom områden där vi har lång erfarenhet  
och stor kompetens.

Översikt för lärarprogram
Vid Högskolan i Gävle kan du utbilda dig till förskollärare, grundlärare  
och ämneslärare. Du kan också läsa kompletterande pedagogisk  
utbildning för att bli behörig lärare.

Förskollärarprogrammet, 210 hp

Grundlärarprogrammet, 180 hp  
 – inriktning mot arbete i fritidshem

Grundlärarprogrammet, 240 hp
 – inriktning mot arbete i förskoleklass – årskurs 3
 – inriktning mot arbete i årskurs 4–6

Ämneslärarprogrammet, 300 hp
 – inriktning mot årskurs 7–9 eller gymnasiet

Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp  
för dig som redan har läst ämnen som ger  
behörig het att undervisa i grundskolans åk 7–9  
eller i gymnasieskolan.

LÄRARE LÄRARE

Förskollärarprogrammet, 210 hp
Ta chansen att jobba med barn! De allra yngsta barnen behöver massor med stöd och lek för  
att växa upp till glada och trygga barn och vuxna. Som förskollärare är du med i starten av  
barnens utveckling och utmanar och inspirerar dem med lek och lärande. 

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 210 hp. 

EXAMEN: Förskollärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1 b / 1a1+1a2,  
Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. 
Eller: Engelska A, Naturkunskap A och Samhällskunskap A.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19612 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2021: HIG-19613

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Förskollärarprogrammet: www.hig.se/utbildning/program

Grundlärarprogrammet med inriktning  
mot arbete i fritidshem, 180 hp
Vill du jobba med barn i åldrarna 6-12 år och du vara med och utveckla deras sociala förmåga och 
trygghet för framtiden, ska du välja grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem. I utbildningen 
får du redskap för yrket som lärare i fritidshemmet, samt att du själv växer som person. 

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Grundlärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2,  
Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2. 
Eller: Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus. Anmälningskod ht 2021: HIG-19633

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete  
i fritidshem: www.hig.se/utbildning/program

INSPIRATION OCH VÄGLEDNING FRÅN HÖGSKOLAN I GÄVLE  |  6766  |  INSPIRATION OCH VÄGLEDNING FRÅN HÖGSKOLAN I GÄVLE



Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i  
förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3, 240 hp
Är du intresserad av att arbeta med barn i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, och vill 
vara med och utveckla skolverksamheten, då är denna inriktning något för dig.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 240 hp. 

EXAMEN: Grundlärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c,  
Naturkunskap 1 b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. 
Eller: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19616 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2021: HIG-19617

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen, 
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete  
i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3: www.hig.se/utbildning/program

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 
grundskolan årskurs 4–6, 240 hp
Är du intresserad av att arbeta med barn i grundskolans årskurs 4-6 och stödja deras lärande  
och utveckling, då är denna inriktning något för dig.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 240 hp. 

EXAMEN: Grundlärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c,  
Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2. 
Eller: Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap A.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2021: HIG-19619

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete  
i grundskolans årskurs 4-6: www.hig.se/utbildning/program

LÄRARE LÄRARE

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 
7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska, 300 hp
Är du intresserad av att arbeta med ungdomars lärande och utveckling? Vill du fördjupa dina 
kunskaper i ämnena svenska, engelska, religion eller matematik? Är du en god ledare och vill 
utveckla dina ledaregenskaper ytterligare? Då är ämneslärarprogrammet något för dig!  
 
 

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 300 hp. 

EXAMEN: Ämneslärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b /1a1+1a2.
Eller: Engelska B, Samhällskunskap A.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus Anmälningskod ht 2021: HIG-19629 
Gävle, Distans Anmälningskod ht 2021: HIG-19622

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen, 026-64 89 46 eller 
studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Ämneslärarprogrammet – med inriktning mot arbete  
i gymnasieskolan: ingångsämne engelska: www.hig.se/utbildning/program

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 
7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik, 300 hp
Är du intresserad av att arbeta med ungdomars lärande och utveckling? Vill du fördjupa dina 
kunskaper i matematik? Är du en god ledare och vill utveckla dina ledaregenskaper ytterligare? 
Då är ämneslärarprogrammet något för dig! 

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 300 hp. 

EXAMEN: Ämneslärarexamen.

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b /1a1+1a2, 
Matematik 4. 
Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik D.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2021: HIG-19623

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Ämneslärarprogrammet – med inriktning mot arbete  
i gymnasieskolan: ingångsämne matematik: www.hig.se/utbildning/program

INSPIRATION OCH VÄGLEDNING FRÅN HÖGSKOLAN I GÄVLE  |  6968  |  INSPIRATION OCH VÄGLEDNING FRÅN HÖGSKOLAN I GÄVLE



Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 
7-9 eller gymnasiet, ingångsämne religionsvetenskap,  
300 hp
Är du intresserad av att arbeta med ungdomars lärande och utveckling? Vill du fördjupa dina 
kunskaper i religion? Är du en god ledare och vill utveckla dina ledaregenskaper ytterligare?  
Då är ämneslärarprogrammet något för dig! 

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 300 hp. 

EXAMEN: Ämneslärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b /1a1+1a2, 
Historia 1b / 1a1+1a2. 
Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Historia A.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19630 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2021: HIG-19624

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Ämneslärarprogrammet – med inriktning mot årskurs 7-9 
eller gymnasiet, ingångsämne religionsvetenskap: www.hig.se/utbildning/program

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 
7-9 eller gymnasiet, ingångsämne svenska, 300 hp
Är du intresserad av att arbeta med ungdomars lärande och utveckling? Vill du fördjupa dina 
kunskaper svenska? Är du en god ledare och vill utveckla dina ledaregenskaper ytterligare?  
Då är ämneslärarprogrammet något för dig! 

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 300 hp. 

EXAMEN: Ämneslärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b /1a1+1a2.
Eller: Engelska B, Samhällskunskap A.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19631 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2021: HIG-19625

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen, 026-64 89 46  
eller studentcentrum@hig.se 

Fördjupad information om Ämneslärarprogrammet – med inriktning mot årskurs 
7-9 eller gymnasiet, ingångsämne svenska: www.hig.se/utbildning/program

LÄRARE LÄRARE

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 
7-9, matematik och teknik, 240hp
Matematik och teknik är två viktiga ämnen i grundskolan som ska förbereda eleverna att 
möta framtida utmaningar. Vill du vara med och stödja elevernas lärande i dessa ämnen är 
ämneslärarprogrammet något för dig. 

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 240 hp. 

EXAMEN: Ämneslärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, 
Matematik 4, Naturkunskap 2/Fysik 1a. 
Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik D, Naturkunskap B/Fysik A.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19634

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen, 026-64 89 46  
eller studentcentrum@hig.se 

Fördjupad information om Ämneslärarprogrammet – med inriktning mot årskurs 
7-9, matematik och teknik: www.hig.se/utbildning/program

Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp
Har du redan en akademisk utbildning i ett eller flera skolrelevanta ämnen och har tankar på att  
bli lärare? Då kan vi erbjuda dig att läsa en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 90 hp. 

EXAMEN: Ämneslärarexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Minst 90 hp i något av följande ämnen: biologi, engelska, fysik, geografi, 
historia, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, svenska som  
andraspråk, teknik eller minst 120 hp i ämnet naturkunskap.

Minst 15 hp av ämnesstudierna ska vara ett självständigt arbete (examensarbete). 
Ämnesstudierna ska innehålla både den bredd och det djup som krävs för undervisning i  
motsvarande skolämne. Ämnesstudierna ska vara helt avslutade innan antagning till  
programmet kan ske.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2021: HIG-19202

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Kompletterande pedagogisk utbildning:  
www.hig.se/utbildning/program
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Teknik & samhällsbyggnad 
– för en hållbar framtid
Här finns stora möjligheter till intressanta yrken eller forskning.  
Inom teknik, data och samhällsbyggnad kan du både jobba  
övergripande och specialiserat. Utbildningarna öppnar också  
möjligheter till internationella karriärer. 

Industriell ekonomi – Industrial Management  
and Logistics, 180 hp
Industriell ekonomi är en utbildning i gränsområdet mellan management, teknik och ekonomi. 
Kombinationen gör att du kan lägga olika aspekter på hela kedjan från idé till färdiga produkter 
och tjänster utifrån ett innovativt och kundfokuserat synsätt. Du får också kunskaper inom 
organisation, miljö och hållbar utveckling - viktiga delar i ett företags ¬styrning och utveckling  
av verksamheten.

ARBETSMARKNADEN: Rekryteringsbehoven förväntas öka under de kommande åren.

VANLIGA JOBB: Verksamhetsutvecklare, inköpare, kvalitetstekniker, säljare, marknadsförare, 
logistiker, planerare, projektledare samt arbete med miljöledning.

ARBETSGIVARE: Tillverkningsindustrin, processindustrin, privat och offentlig sektor,  
teknikkonsultföretag.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b / 3c,  
Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2. 
Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus Anmälningskod ht 2021: HIG-19111

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Industriell ekonomi – Industrial Management  
and Logistics: www.hig.se/utbildning/program

TEKNIK & SAMHÄLLSBYGGNAD TEKNIK & SAMHÄLLSBYGGNAD

Datavetenskapliga programmet, 180 hp
Datavetenskapliga programmet fokuserar på utveckling av programvara och system med särskild 
inriktning mot geografiska informationssystem (GIS). Idag är det stor efterfrågan på personer med 
denna unika kompetens som kan skapa applikationer till bland annat mobiltelefoner.

ARBETSMARKNADEN: Efter utbildningen väntar en bred arbetsmarknad där du med din speciella 
kompetenskombination har stora möjligheter att välja ett arbete som passar dig. Det finns ett stort 
behov av utveckling av applikationer och tjänster som inbegriper positionsdata.

VANLIGA JOBB: Systemutvecklare, applikationsutvecklare, programmerare, projektledare,  
webbdesigner, IT/GIS-specialist.

ARBETSGIVARE: Geomatikk, Försäkringskassan , ESRI, skogsbolag, länsstyrelser, Statliga  
myndigheter som t.ex. Lantmäteriet, kommuner, konsultföretag.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp.

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b / 3c,  
Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2. 
Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: anmälningskod ht 2021: HIG-19121

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Datavetenskapliga programmet:  
www.hig.se/utbildning/program

Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning, 
180 hp
Vill du vara med och spela en viktig roll i samhällsbyggnadsprocessen? Är du intresserad av att 
kombinera teknik, ekonomi och juridik? I lantmätarprogrammets inriktningar finns denna bredd. 
Ekonomisk/juridisk inriktning fördjupar sig mer inom fastighetsutveckling och de andra, som är 
en teknisk inriktning och en teknisk ingenjörsinriktning, fördjupar sig mer inom inom mätning och 
teknik. Idag är det mycket stor efterfrågan på kompetens inom båda dessa områden.

ARBETSMARKNADEN: Lantmätare har för närvarande mycket goda utsikter att få jobb.

VANLIGA JOBB: Förrättningslantmätare, mark och exploateringsingenjör, markförvaltare,  
fastighetskonsult (ekonomisk/juridisk inriktning) eller mätningsingenjör, GIS-ingenjör, 
samordnare av geografisk information (teknisk inriktning).

ARBETSGIVARE: Statliga myndigheter (speciellt Lantmäteriet), kommuner, konsultföretag  
och bolag med stora markinnehav. Du kan också välja att bli egen företagare.
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PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen.

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b / 3c,  
Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2. 
Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19905

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen, 
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Lantmätarprogrammet,  
ekonomisk/juridisk inriktning: www.hig.se/utbildning/program

Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning, 180 hp
Vill du vara med och spela en viktig roll i samhällsbyggnadsprocessen? Är du intresserad av 
att kombinera teknik, ekonomi och juridik? I Lantmätarprogrammets inriktningar finns denna 
bredd. Inom den tekniska inriktningen sker en fördjupning inom mätningsteknik och GIS 
(geografiska informationssystem) och inom den ekonomisk/juridiska sker fördjupningen inom 
fastighetsutveckling. Idag är det mycket stor efterfrågan på kompetens inom båda  
dessa områden.

ARBETSMARKNADEN: Lantmätare har för närvarande mycket goda utsikter att få jobb.

VANLIGA JOBB: Förrättningslantmätare, mark och exploateringsingenjör, markförvaltare,  
fastighetskonsult (ekonomisk/juridisk inriktning) eller mätningsingenjör, GIS-ingenjör,  
samordnare av geografisk information (teknisk inriktning).

ARBETSGIVARE: Statliga myndigheter (speciellt Lantmäteriet), kommuner, konsultföretag  
och bolag med stora markinnehav. Du kan också välja att bli egen företagare.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b / 3c,  
Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2. 
Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19906

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Lantmätarprogrammet,  
teknisk inriktning: www.hig.se/utbildning/program

TEKNIK & SAMHÄLLSBYGGNADTEKNIK & SAMHÄLLSBYGGNAD

Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle  
(Co-op) 180 hp
Som miljövetare belyser du miljöproblem från olika håll. På Högskolan i Gävle sträcker sig 
miljövetenskap därför över flera ämnesområden. Vi kombinerar miljöteknik, miljöpsykologi  
och samhällsplanering. Denna blandning är helt unik vid svenska lärosäten. Vi behöver förstå  
hur vårt beteende kan hindra, men också vara en förutsättning för en hållbar förändring av  
teknik och samhälle.

ARBETSMARKNADEN: I takt med att vi ställs inför allt större miljöutmaningar så kommer också 
behovet av dig som miljövetare att stiga. Miljö- och hållbarhetsfrågor har blivit strategiskt viktiga 
inom alltfler verksamheter. Det finns också ett generellt behov av att höja miljökompetensen  
inom våra kommuner. 

VANLIGA JOBB: Miljöstrateg, miljöinspektör, miljökonsult, miljöchef, hållbarhetschef,  
miljösamordnare, miljöutredare eller handläggare.

ARBETSGIVARE: Din framtida arbetsplats kan vara hos såväl stora som medelstora företag,  
konsultbolag, organisationer eller inom offentlig sektor - både på lokal, regional, nationell och 
global nivå. Våra miljöproblem är globala, och det är även din arbetsmarknad.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c,  
Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. 
Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19107 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2021: HIG-19110

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle:  
www.hig.se/utbildning/program
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Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp
Vi söker dig som vill vara med och skapa framtidens hållbara samhälle. Är du intresserad av att 
påverka vår gemensamma livsmiljö? Hur ska städer och landsbygd utformas och utvecklas?  
Hur kombinerar vi motstridiga intressen vad det gäller att bygga nytt och samtidigt bevara 
värdefulla natur- och kulturmiljöer? Detta är centrala frågeställningar för geografer och 
samhällsplanerare. Hos oss får du praktisk erfarenhet av tekniska verktyg, bl.a. geografiska 
informationssystem (GIS), geovisualisering och planritning. Detta i kombinationen med teoretiska 
kunskaper i geografi och samhällsplanering gör att du blir mycket eftertraktad  
på arbetsmarknaden.

ARBETSMARKNADEN: Goda utsikter. Samhällsplanerarprogrammet har ett stort inslag av  
GIS- och CAD programvaror eftersom det på arbetsmarknaden finns en brist på kunniga inom 
gestaltning och visualisering, som också har kunskaper om samhällsplaneringsprocessen.

VANLIGA JOBB: Samhällsplanerare, fysisk planerare, planarkitekt, planingenjör, plantekniker,  
geograf, utredare, GIS-analytiker, kartograf, lärare, exploatör m.fl.

ARBETSGIVARE: Samhällsbyggnadskontor i kommuner, länsstyrelserna och regionerna,  
myndigheter som Boverket, Lantmäteriet och Trafikverket men också hos konsultföretag,  
byggföretag eller som egen företagare.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen.

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c,  
Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. 
Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se  
Gävle, Campus. Anmälningskod ht 2021: HIG-19123

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Samhällsplanerarprogrammet:  
www.hig.se/utbildning/program

TEKNIK & SAMHÄLLSBYGGNAD

Vård & socialt arbete 
– med människan i fokus
Är du intresserad av människor, kan du troligen hitta en utbildning här. 
Med kunskaper om hur samhället och vår livssituation påverkar oss kan  
vi både förebygga och bota problem och ohälsa. Efterfrågan finns hos 
både offentliga och privata arbetsgivare. 

Bachelor of Science in Social Work  
- Specialization International Social Work 180 cr
International social work as an academic discipline and professional field of practice has 
been developing rapidly in recent years. Increasingly social workers have become engaged in 
international activities related to developing social policy, and the provision of social care and 
social protection for vulnerable groups on a global scale. In addition, more and more social 
workers are also being recruited by international organizations.

PROGRAM INFORMATION

CREDITS: 180 cr. 

DEGREE: Degree of Bachelor of Arts/Science/ Social Science. 

START: Autumn 2021. 

PREREQUISITES: General entry requirements for higher education in Sweden and courses cor-
responding to the following Swedish Upper Secondary School courses: 
- Mathematics 2 (Ma B) 
- Social studies 1 b (Sh A) 
- English 6

APPLICATION: You apply to programme online at: www.universityadmissions.se. 
Gävle, On-Campus: Application code ht 2021: HIG-19901

MORE INFORMATION: www.hig.se or contact the student counsellor,  
+46 26 64 89 46 or studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning  
internationellt socialt arbete: www.hig.se/utbildning/program

VÅRD & SOCIALT ARBETE
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Kandidatprogram i utredningskriminologi, 180 hp
Att arbeta som kriminolog handlar om att utreda och analysera olika aspekter av brottsligheten. 
Genom utbildningen i utredningskriminologi får du både teoretiska och praktiska kunskaper som 
du behöver i yrkeslivet som kriminolog.

ARBETSMARKNADEN: Nationellt och internationellt sett finns en efterfrågan på arbetsmarknaden av 
personer som kan utreda och analysera brott. Denna efterfrågan förväntas att öka påtagligt under 
de kommande åren.

VANLIGA JOBB: Utredare, handläggare, analytiker inom myndigheter som polisen, lokala brotts-
förebyggande råd, kriminalvården, socialtjänsten, kommuner, landsting och även privata företag 
som arbetar med olika aspekter av bevakning och säkerhet.

ARBETSGIVARE: Landsting, kommun, stat eller privat sektor.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Filosofie kandidatexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c,  
Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2. 
Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Distans. Anmälningskod ht 2021: HIG-19209

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Kandidatprogram i utredningskriminologi:  
www.hig.se/utbildning/program

VÅRD & SOCIALT ARBETE VÅRD & SOCIALT ARBETE

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
Du utbildas i att ge god omvårdnad, ansvara för och utveckla den professionella omvårdnaden 
med insikt och förståelse för människor och människors resurser, behov och problem.

ARBETSMARKNADEN: För allmänsjuksköterskor råder i dag balans på arbetsmarknaden,  
men rekryteringsbehovet förväntas öka framöver. Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor 
väntas bestå.

VANLIGA JOBB: Allmänsjuksköterskor, specialistsjuksköterskor (efter vidareutbildning) inom flera 
olika områden. Du kan även forska, arbeta inom läkemedelsindustrin eller driva eget företag.

ARBETSGIVARE: Landsting, kommun, stat eller privat sektor.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 180 hp. 

EXAMEN: Sjuksköterskeexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021 och vårterminen 2022. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2,  
Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. 
Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Gävle, Campus: Anmälningskod ht 2021: HIG-19300 
Norrtälje, Campus: Anmälningskod vt 2022: HIG-29304 
Bollnäs, Campus: Anmälningskod vt 2022: HIG-29302 
Hudiksvall, Campus: Anmälningskod vt 2022: HIG-29303 
Gävle, Campus: Anmälningskod vt 2022: HIG-29301

MER INFORMATION: Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Sjuksköterskeprogrammet:  
www.hig.se/utbildning/program
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Socionomprogrammet, 210 hp
Som socionom arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer. Utbildningen betonar 
därför människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och  
samhälle är framträdande i utbildningen.

ARBETSMARKNADEN: Det är stor efterfrågan på både nyexaminerade och erfarna socionomer 
vilket innebär att det är mycket lätt att få jobb.

VANLIGA JOBB: Socionom inom individ- och familjeomsorg, socionom inom kriminal- eller  
missbruksvård, kurator, biståndshandläggare, verksamhetschef.

ARBETSGIVARE: Framför allt inom kommun, socialtjänst samt äldre- och handikappomsorgen, 
hälso- och sjukvården. Även inom skolan, som kurator. För internationella tjänster kan Sida vara 
en potentiell arbetsgivare.

PROGRAMINFORMATION

HÖGSKOLEPOÄNG: 210 hp. 

EXAMEN: Socionomexamen. 

PROGRAMSTART: Höstterminen 2021. 

BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Matematik 2a/ 2b/ 2c,  
Samhällskunskap 1 b/ 1a1 + 1a2. 
Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.

ANMÄLAN: Anmälan gör du direkt på www.antagning.se 
Hudiksvall, Distans: Anmälningskod ht 2021: HIG-19323 
Bollnäs, Distans: Anmälningskod ht 2021: HIG-19325 
Norrtälje, Distans: Anmälningskod ht 2021: HIG-19326 
Söderhamn, Distans: Anmälningskod ht 2021: HIG-19324 
Gävle, Distans: Anmälningskod ht 2021: HIG-19327

MER INFORMATION 
Besök www.hig.se eller kontakta Studievägledningen,  
026-64 89 46 eller studentcentrum@hig.se

Fördjupad information om Socionomprogrammet: www.hig.se/utbildning/program

VÅRD & SOCIALT ARBETE

Avancerad nivå
För dig som redan har en examen på kandidat nivå eller en yrkesexamen om minst  
180 högskole poäng, har vi flera påbyggnads program.  
 Genom att läsa ett påbyggnads program kan du fördjupa dig inom ditt område  eller bredda din  
utbildning genom att välja ett nytt. Det finns både ettåriga och tvååriga påbyggnadsprogram som 
antingen leder till magister- eller masterexamen. Med dessa blir du också behörig att söka till  
en forskarutbildning. 
Många av våra utbildningar på avancerad nivå ges dessutom helt på engelska.  
Information om våra program på avancerad nivå hittar du på  www.hig.se/avanceradnivå

AVANCERAD NIVÅ – 1 ÅR 
• Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning affärsutveckling, 60 hp

• Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning, 60 hp

• Magisterprogrammet i besluts-, risk- och policyanalys, distans, 60 hp

• Magisterprogram i elektronik med inriktning automationsteknik (online), 60 hp

• Magisterprogram i energisystem, 60 hp

• Master Program in Energy Engineering, Energy (online), 60 hp

• Magisterprogram i geomatik, 60 hp

• Magisterprogram i logistik och innovationsledning, 60 hp

• Specialistsjuksköterskeprogrammet 

 – inriktning anestesisjukvård, 60 hp 

 – inriktning distriktssköterska, 75 hp

 – inriktning intensivvård, 60 hp 

 – inriktning vård av äldre, 60 hp

AVANCERAD NIVÅ – 2 ÅR

• Master i miljövetenskap - Beslutsfattande för hållbar utveckling 120 hp

• Masterprogrammet i Utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling, 120 hp

• Magisterprogram i Utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling, 120 hp

• Masterprogram i arbetshälsovetenskap, 120 hp 

• Masterprogram i religionsvetenskap, 120 hp

• Masterprogram i socialt arbete, 120 hp

• Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik, 120 hp 

• Master Programme in Energy Systems (online), 120 hp

• Masterprogram i geospatial informationsvetenskap, 120 hp

AVANCERAD NIVÅ
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Våra utbildningsprogram
A

Automationsingenjör (Co-op) 180 hp .......................... 57

B

Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning  
internationellt socialt arbete 180 hp ............................ 77

Bastermin 33 fup ....................................................... 48

Tekniskt basår 60 fup ................................................. 48

Byggnadsingenjör 180 hp .......................................... 58

C

Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp ......... 49

D

Dataingenjörsprogrammet 180 hp .............................. 58

Datavetenskapliga programmet .................................. 73

E

Ekonomprogrammet 180 hp  ..................................... 51

Elektroingenjörsprogrammet 180 hp ........................... 59 

Energisystemingenjör (Co-op) 180 hp ......................... 59

F

Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp ......................... 52

Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180 hp ............ 54

I

Idrottsvetenskapliga programmet,  
inriktning hälsofrämjande livsstil 180 hp ...................... 55

Industridesign 180 hp ................................................ 50

Industriell ekonomi – högskoleingenjör 180hp ............. 60

Industriell ekonomi – Industrial Management  
and Logistics 180 hp ................................................. 72

K

Kandidatprogram i utredningskriminologi 180 hp  ....... 78

Kommunikationsprogrammet 
– inriktning kommunikatör 180 hp .............................. 63 
– inriktning professionellt skrivande 180 hp ................. 64

L

Lantmätarprogrammet  
– ekonomisk/juridisk inriktning 180 hp ........................ 73 
– inriktning högskoleingenjör 180 hp .......................... 61 
– teknisk inriktning 180 hp .......................................... 74

Lärarutbildningen  ...................................................... 66

– Förskollärarprogrammet 210 hp  ............................. 67

– Grundlärarprogrammet med inriktning  
 mot arbete i fritidshem 180 hp ................................ 67

– Grundlärarprogrammet med inriktning  
 mot arbete i förskoleklass och grundskolans  
 årskurs 1– 3 240 hp ............................................... 68

– Grundlärarprogrammet med inriktning  
 mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 240 hp........ 68

–   Ämneslärarprogrammet med inriktning mot  
årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne  
engelska 300 hp  .................................................... 69

–   Ämneslärarprogrammet med inriktning mot  
årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne  
matematik 300 hp  ................................................. 69

–   Ämneslärarprogrammet med inriktning mot  
årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne  
religionsvetenskap 300 hp ...................................... 70

–   Ämneslärarprogrammet med inriktning mot  
årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne  
svenska 300 hp ...................................................... 70

–   Ämneslärarprogrammet med inriktning mot  
årskurs 7-9, matematik och teknik 240 hp .............. 71

–  Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp ......... 71

M 

Maskiningenjör (Co-op) 180 hp .................................. 61

Miljöingenjör (Co-op) 180 hp ......................................... 62

Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle  
(Co-op) 180 hp ............................................................. 75

Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hp ............. 65

P

Personal- och arbetslivsprogrammet 180 hp .............. 56

R

Rättsvetenskapligt program med inriktning  
mot skatterätt och fastighetsrätt 180 hp ..................... 53

S

Samhällsplanerarprogrammet 180 hp ......................... 76

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp .............................. 79

Socionomprogrammet 210 hp.................................... 80

Viktiga datum 2021 
Högskoleprovet 
Vi hänvisar till studera.nu för aktuella datum.

15 mars 
Webbanmälan öppnar för höstens 
utbildningar, antagning.se

15 april 
Sista anmälningsdag till höstens utbildningar.

21 juni 
Sista dag för komplettering inför höstens 
utbildningar.

23 juli 
Sista svarsdag på antagningsbesked.

15 september 
Webbanmälan öppnar för vårens utbildningar, 
antagning.se

15 oktober 
Sista anmälningsdag till vårens utbildningar.

1 december 
Sista dag för komplettering inför vårens 
utbildningar.

17 december 
Sista svarsdag på antagningsbesked.

Att studera  
hos oss  
kostar ingenting. 
Men du kommer såklart att behöva  
pengar till annat. Till exempel hyra,  
mat och kläder. Därför kan du söka  
studiemedel hos CSN. Det består  
av två delar, en del är bidrag och  
den andra delen är studielån. 

Läs mer på www.csn.se
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Högskolan i Gävle  |  801 76 Gävle  |  026-64 85 00  |  www.hig.se  

Högskolan är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015

Välkommen med din ansökan!


