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DITT UNIVERSITET
FÖR DRIVKRAFTER
OCH DRÖMMAR
Kul att du hittat till Karlstads universitet! Jag hoppas
du hittar det du söker och kan starta resan mot dina
drömmar och mål.

I år har vi låtit den unga konstnären Lina Eriksson
visa sina tolkningar av drömmar och frihet på omslaget.
Vilka är dina tolkningar?

Här strävar vi efter att du enkelt ska få kontakt med lärare,
forskare och studenter. Vi vill vara ett öppet universitet.

Många utmaningar ligger framför oss, men tillsammans
ska vi ta oss framåt. Jag hoppas att du får en spännande
studenttid med minnen och vänner för livet.

Din dröm kan vara din drivkraft i livet, men också ditt
bränsle för att förstå världen lite bättre och vara med och
förändra och förbättra den. Drömmen kan vara målet.

Varmt välkommen!
Johan Sterte
Rektor Karlstads universitet

Välkommen till
Karlstads universitet!
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Ekonomi & juridik

MED FOKUS PÅ
RÄTTIGHETER, HEMLIGHETER
OCH MÖJLIGHETER

Ekonomi, juridik, fastighetsekonomi,
internationella affärer
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Naturvetenskap

SE MÖNSTER, STÄLL
FRÅGOR OCH HITTA
NYA PERSPEKTIV

Biologi, fysik, matematik,
läkemedelsanalys, lantmäteri
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Hälsa, vård & socialt arbete

VÄLJ VAD DU
VILL UTFORSKA, OMVÅRDA
OCH ANALYSERA

Folkhälsovetenskap, Idrottsvetenskap, psykologi,
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VÄRLDEN BEHÖVER
INNOVATIVA TÄNKARE OCH
PRAKTISKA PROBLEMLÖSARE

Civilingenjör, högskoleingenjör,
tekniskt-naturvetenskapligt basår

UTVECKLA SÄKRA VÄGAR OCH
KREATIVA VERKTYG FÖR ETTOR,
NOLLOR OCH MÄNNISKOR
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It, projektledning och affärssystem
It, It-design, projektledning,
webbutveckling, datavetenskap
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Samverkan och hotspot
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KURSER INOM DRYGT
50 ÄMNESOMRÅDEN

PROGRAM
PÅ GRUND- OCH
AVANCERAD NIVÅ

FORSKARSTUDERANDE

Välkommen hit!
Ett universitet för dina drivkrafter och
drömmar. Oavsett vem du är eller var du
kommer ifrån så är Karlstads universitet
platsen för dig som vill utvecklas.
UTBILDNING MED HÖG KVALITET
Här kan du lära känna vårt universitet, vilka utbildningar vi
erbjuder och skapa dig en bild av livet som student i Karlstad.
Fullständiga beskrivningar av program och kurser hittar du på
kau.se.
KOMPETENS, ENGAGEMANG OCH MOD
Utbildning kan vara många saker. Kompetens att lösa problem
och lösa knutar, engagemang som väcker andra till handling
eller mod att ta sig an stora utmaningar i samhället och världen.
Det är genom att förstå världen som du kan utmana, förändra
och förbättra den. Göra den till en lite bättre plats för alla.
Göra dig själv ännu bättre genom att lära dig nya saker.
SKAFFA DIG ETT FÖRSPRÅNG
Våra utbildningar är anpassade efter verklighetens behov och
samhällsutmaningar. Vi vill att du ska kunna bygga ditt nätverk
redan under studietiden. Det betyder att vi ser till att du får
kontakt med arbetsmarknaden som en naturlig del av dina studier, genom projekt, praktik, gästföreläsningar och evenemang.

Engagera dig och håll ögonen öppna för alla möjligheter till
möten med potentiella arbetsgivare och andra viktiga kontakter. Det kommer ge dig ett försprång i framtiden.
VÅRA LOKALER
Våra studiemiljöer är som ett andra hem för många studenter.
Det märks både i Karlstad, där vårt huvudcampus ligger, och
på Musikhögskolan Ingesund i Arvika. Alla har sina egna
favorithäng och dyker upp tidigt för att säkra sin plats. Hjärtat
på campus Karlstad är det vackra och inspirerande biblioteket.
Där sitter våra studenter från morgonen till sent på kvällen.
FORSKNING I︎ UTBILDNING
Våra forskare utmanar ständigt det etablerade och utforskar
det okända. De är engagerade i aktuella samhällsutmaningar
inom allt från mänskligt beteende till bästa materialet för
solceller. Något som är oerhört viktigt för oss är att forskningsresultaten märks i utbildningen – så att du alltid får de senaste
rönen direkt från forskarna.

5

PROGRAM INOM

EKONOMI & JURIDIK
CIVILEKONOMPROGRAMMET HHK ....................................... 240HP
FASTIGHETSEKONOMI HHK ...................................................... 180HP
INTERNATIONELLA AFFÄRER HHK ........................................ 180HP
JURISTPROGRAMMET HHK ...................................................... 270HP
En utbildning inom ekonomi och juridik ger dig
möjlighet att lösa många av samhällets komplexa
problem. Som student hos oss får du nära kontakt
med arbetslivet under hela studietiden genom
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gästföreläsare, mentorer och arbetsmarknadsdagar.
Under studietiden får du träning i att kommunicera
effektivt, samarbeta i grupp och kunskaper inom
ledarskap, etik och hållbarhetsfrågor. Allt för att du
ska kunna använda dina akademiska kunskaper i
praktiken. Med rätt verktyg kan du göra skillnad.

Läs mer på kau.se
HHK

- Handelshögskolan vid Karlstads universitet

MED FOKUS
PÅ RÄTTIGHETER,
HEMLIGHETER
OCH MÖJLIGHETER
Är du en realist som brinner för sanningen?
Med din hjälp får fakta ta plats och statistik
och siffror tala sitt tydliga språk.
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Intresset för
språk och siffror
blev utbildning i
lagar och regler
För ett nyfiket läshuvud med erfarenhet från
ekonomi blev Juristprogrammet ett logiskt val.
Nu ska Beatrice Tollerup bara bestämma sig för
vad hon vill jobba med i framtiden.
Att Juristprogrammet är en av Karlstads universitets allra
nyaste utbildningar är bara bra för studenterna, menar
Beatrice som snart har två terminer kvar till examen.

Beatrice flyttade till Karlstad från Sundsvall och kom till en
stad hon inte visste mycket om. Väl på plats blev hon positivt
överraskad av studentstaden.

– Det var en av anledningarna till att jag valde att läsa just här,
att det är en ny utbildning. Här sitter inget i väggarna, vi får
vara med och forma från scratch tillsammans med lärarna.
Det blir mer nytänkande om man jämför med de utbildningar
som har hållit på i flera år.

– Man kanske inte tänker på Karlstad som en studentstad, men
det finns väldigt många studenter här och mycket kul att göra. På
restauranger och krogar är det ofta studentkvällar. Karlstad är en
jättefin stad med nära till vatten och det är lätt att trivas här.
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EKONOMI OCH JURIDIK

-

”Det är lätt att
trivas här.”
TIPS FRÅN BEATRICE

GLÖM INTE ATT HA KUL
Ta tillvara på studentlivet! Plugga inte bara hela tiden,
utforska staden och var med på det som arrangeras
kring det programmet du läser. Ha roligt på vägen!
Man pluggar ju oftast bara en gång och man har med
sig allt det runtomkring sen också.

Nu har studenterna i den första kullen jurister på Karlstads
universitet precis valt inriktning för fördjupning. För Beatrice
påverkades valet mer av vad hon är intresserad av just nu, än
tankarna på karriären efter skolan.
– Jag är mer intresserad av affärsjuridik än humanjuridik, så jag
har valt den inriktningen. Jag har jobbat med ekonomi tidigare och
även läst ekonomi i ett år innan eftersom jag är intresserad av det.
Med affärsjuridik blir det ju ekonomi inom juridik också.

-

BEATRICE TOLLERUP
Juristprogrammet

Hur vill du använda dina kunskaper efter utbildningen?
– Jag har ingen klar bana exakt vad jag vill göra efter examen, jag
kommer vara öppen för det mesta och se vad som passar mig och
vad jag tycker är roligt. Jag tror det är tillfälligheter som avgör
var man hamnar och att man upptäcker vad man är duktig på.
Så det är ganska svårt att veta exakt vad jag gör. Men jag hoppas
att jag hittar ett jobb där jag trivs och som är inspirerande.

EKONOMI OCH JURIDIK

-
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PROGRAM INOM

NATURVETENSKAP
BIOLOGIPROGRAMMET............................................................... 180HP
MATEMATIKPROGRAMMET....................................................... 180HP
LÄKEMEDELSANALYS – KANDIDATPROGRAM I KEMI..... 180HP
LANTMÄTARPROGRAMMET MED
INRIKTNING MÄT- OCH KARTTEKNIK................................... 180HP
KANDIDATEXAMEN I FYSIK*..................................................... 180HP
Lösningen på flera av framtidens utmaningar finns
inom naturvetenskapen. Med en stabil grund från
oss kombinerat med ditt intresse och engagemang
kan du bli hjälten som bidrar till effektiva läkemedel,
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friska vattendrag, hållbart byggande, klimatsmart
energiförsörjning och utsläppsfria transporter.
Karlstads universitet bedriver forskning som väcker
uppmärksamhet långt utanför Sveriges gränser och
här i Värmland har vi gott om företag inom branschen
som du kan skapa kontakt med – här finns alla
möjligheter för dig att hitta din första arbetsgivare.

Läs mer på kau.se
*Kandidatexamen i fysik - Civilingenjörsprogrammet i
teknisk fysik ger dig möjlighet att studera fysik med
avslutning vid kandidatexamen

SE MÖNSTER,
STÄLL FRÅGOR
OCH HITTA NYA
PERSPEKTIV
Algoritmer, innovationer och
fantastiska formler. Lär dig
teorin bakom för att se framåt.
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Jobba med data,
3D och drönare i
samhällets tjänst
Tim Almrin är inne på sitt andra år på
programmet Lantmäteri och geografisk IT.
Efter utbildningen blir han en eftertraktad
högskoleingenjör med kunskaper som kan
göra skillnad när det verkligen gäller.
När Tim berättar om sin utbildning är det variationen i undervisningen som verkligen sticker ut. Tid i datasalen blandas med
exkursioner ute i fält och informationsanalys blandas med kreativ och praktisk problemlösning. Och det var just det här som
fick honom att välja att flytta till Karlstad och börja plugga.
– Jag har alltid varit lite teknisk och ville studera något som har med
ingenjörsvetenskap att göra. När jag började söka studier hittade
jag detta och blev intresserad, det är ett bristyrke. Det är bra att utbildningen är väldigt blandad så man får vara ute och jobba, det är
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flexibelt beroende på hur man inriktar sig. Nu är det mycket tekniskt
och vi får mycket tid vid datorn och det passar mig väldigt bra.
Det Tim och hans klasskompisar lär sig och kommer att arbeta
med är att samla in data från olika platser för att sedan bearbeta informationen och omvandla den till värdefull kunskap
som samhället behöver. Datan som ofta samlas in med hjälp
av drönare blir geografiska analyser av specifika områden och
presenteras genom 3D-visualisering som berättar bland annat
om hur landskapet kan påverkas av klimatförändringar.

NAT U RV ET E N S K A P

-

”Vi får mycket tid
vid datorn och
det passar mig
väldigt bra.”
TIPS FRÅN TIM

SÄLLSKAP ÄR VIKTIGT
Hitta någon att studera med. Det har hjälpt mig väldigt
mycket! Om du är sportintresserad och gillar träning
kan du söka dig till ett lag i stan eller hitta en idrott
genom skolan som KauIF för att träffa nya människor
och knyta kontakter.

Från GIS-ingenjören får till exempel kommuner och regioner
information om hur de ska planera sina städer, var det kan
byggas bostäder och vilka områden som behöver skyddas på
grund av risk för vattenhöjning och översvämning.
En bit in i utbildningen får studenterna också välja inriktning
mellan projektledning eller programmering för att få mer
spetsade kunskaper inom ett område. Efter examen kan du
arbeta med allt ifrån att jobba med samhällsplanering, utveckla
appar eller skapa kartor.

-

TIM ALMRIN
Lantmäteri och geografisk IT

Hur vill du använda dina kunskaper efter utbildningen?
– När jag är klar så vill jag kunna testa på lite allt möjligt. Jag
har inte riktat in mig än, men jag skulle vilja jobba lite mer med
säkerhet för det är mycket riskanalyser och sånt som vi håller på
med nu. Mitt mål just nu är att jobba på MSB (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap). Det hade varit spännande att jobba
internationellt också.

NAT U RV ET E N S K A P

-
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VÄLJ VAD DU
VILL UTFORSKA,
OMVÅRDA OCH
ANALYSERA
Det här är utbildningarna för dig som vill lära
dig mer om varför vi mår som vi gör och hitta
nycklarna för att kunna göra mer och bättre.

PROGRAM INOM

HÄLSA, VÅRD & SOCIALT ARBETE
IDROTTS- OCH HÄLSOCOACHPROGRAMMET................ 180HP
KANDIDATPROGRAM I FOLKHÄLSOVETENSKAP*......... 180HP
PSYKOLOGPROGRAMMET......................................................... 300HP
SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET........................................... 180HP
SOCIONOMPROGRAMMET........................................................ 210HP
TANDHYGIENISTPROGRAMMET.............................................. 180HP
*Under förutsättning att erforderliga beslut fattas

Med kunskaperna kan du bidra från smått till stort
beroende på hur och vad du vill jobba med. Personlig
omvårdnad, fysiska prestationer eller organisationsutveckling är bara några exempel. Genom en utbildning inom hälsa, vård och socialt arbete får du möjlighet att vara med och skapa goda livsvillkor och nya
möjligheter. Med forskningens dagliga framsteg lär vi
oss hela tiden om nya perspektiv på hälsa och våra
utbildningar genomsyras alltid av samma kärnvärden
– medmänsklighet, omtanke och viljan att hjälpa.

Läs mer på kau.se
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Vill lära sig att
försöka förstå
människan
Samar Madwar läser fjärde terminen av nio på
Psykologprogrammet vid Karlstads universitet.
När hon skulle välja utbildning var det en
kombination av intresse, nyfikenhet och lust
som avgjorde.
– Mitt tips till alla som funderar på att börja plugga är att satsa
på något man tycker om. Livet är kort!
När Samar hade bestämt sig för att läsa till psykolog gjorde
hon grundlig research och kontaktade olika universitet för att
hitta rätt plats att plugga på. Ett personligt och trevligt samtal
med Karlstads universitet gjorde valet väldigt enkelt.
– Jag fick prata med Monica som är kursansvarig och hon sa:
Vi vill jättegärna ha dig som student och jag hoppas verkligen
att du kommer in så att vi får träffas”. Det bemötandet var
avgörande för mig.
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Den personliga känslan är något som fortfarande finns med
efter två år i Karlstad. Lagom stort, fina miljöer med många
sociala ytor, bra sammanhållning och nära kontakt med lärarna
skapar en vi-känsla som gör det lätt att trivas. Att psykologprogrammet också är en ganska ny utbildning på universitetet
är ett extra plus i kanten.
– Här får du verkligen vara med och bidra med idéer som kan
utveckla utbildningen under tiden. Det är inte så gammaldags
med bara föreläsningar och prov utan mycket fokus på framtiden
med olika workshopar och arbeten.

- -H Ä
H LÄSLAS ,A V
, Å
V RÅ D
R DO C
& HS O
SC
O ICAI LATL TA R
A BR EBTE ET E- -

”Att hjälpa en
annan människa att
må bra är det finaste
som finns.”
TIPS FRÅN SAMAR

VÅGA FRÅGA
Var inte rädd att kontakta studenter som läser den
utbildningen du är intresserad av. Om du frågar
någon som läser åren över eller tagit examen får
du många bra tips och en bild av hur utbildningen
kommer att vara.

Att det skulle bli just psykologi visste Samar redan i nian.
Intresset för människor och varför vi beter oss som vi gör i
olika situationer var något hon ville gräva djupare i. Nu en
bit in på utbildningen är magkänslan hur bra som helst och
den verkar bara bli bättre. Med varje delkurs kommer nya och
intressanta områden att utforska lite mer.
– Tack vare bredden på utbildningen utvecklas man hela tiden.
Du får kunskap om både utveckling hos människor och hur man
jobbar med psykologi som ledare i organisationer och företag. Jag
vill gärna starta eget sen och kanske forska vid sidan av. Jag vill

SAMAR MADWAR
Psykologprogrammet

jobba som barn- och ungdomspsykolog och som neuropsykolog.
Jag vill gärna testa på så mycket som möjligt helt enkelt!
Hur vill du använda dina kunskaper efter utbildningen?
– Jag vill jättegärna göra någon skillnad. Att hjälpa en annan
människa att må bra tycker jag är det finaste som finns. Att få
någon att må bra inombords för att kunna utvecklas och bidra till
världen. Så att kombinera områdena positiv psykologi och ledarskap
med forskning och samhällsarbete är min dröm.

- -H Ä
H LÄSLAS ,A V
, Å
V RÅ D
R DO C
& HS O
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O ICAI LATL TA R
A BR EBTE ET E- -
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PROGRAM INOM

INGENJÖRSVETENSKAP
CIVILINGENJÖR:
Datateknik.......................................................................................... 300HP
Energi- och miljöteknik............................................................... 300HP
Industriell ekonomi........................................................................ 300HP
Kemiteknik......................................................................................... 300HP
Maskinteknik.................................................................................... 300HP
Teknisk fysik*................................................................................... 300HP
TEKNISKT – NATURVETENSKAPLIGT BASÅR...................... 60HP
HÖGSKOLEINGENJÖR:
Byggteknik, inriktning husbyggnad...................................... 180HP
Dataingenjör...................................................................................... 180HP
Elektroteknik..................................................................................... 180HP
Energi- och miljöteknik............................................................... 180HP
Innovationsteknik och design.................................................. 180HP
Lantmäteriteknik och geografisk IT..................................... 180HP
Maskinteknik.................................................................................... 180HP
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Universitetets forskning bedrivs i nära samverkan
med näringslivet och i utbildningen får du medverka
i verkliga projekt inom olika branscher. Med en
ingenjörsutbildning har du hela världen som
arbetsmarknad och ingen bransch är för liten.
Produktutveckling, hållbarhetsanalys, organisationseffektivisering och systemförändring är bara en del
av kakan. Så kavla upp ärmarna, skaffa verktygen
och låt omvärlden ta del av dina idéer!

Läs mer på kau.se

*Kandidatexamen i fysik - Civilingenjörsprogrammet i
teknisk fysik ger dig möjlighet att studera fysik med
avslutning vid kandidatexamen

VÄRLDEN BEHÖVER
INNOVATIVA TÄNKARE
OCH PRAKTISKA
PROBLEMLÖSARE
Vår vardag, samhälle och värld står inför stora
utmaningar där utveckling och nya idéer behövs
varje dag. Som student får du de teoretiska och
praktiska verktygen att utveckla och finputsa det
vi redan har eller uppfinna det nya.
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Driv och teori
förenas i skarpa
projekt
Ekonomi, ledarskap, IT eller projektledning?
För Ajnur Mojavoic är det blandningen av
bredd och spets som gör utbildningen till
civilingenjör så bra. Han valde inriktningen
Industriell ekonomi för att få omvandla teknisk
teori till smarta arbetssätt och nya lösningar.
Idag när han snart är klar med sitt tredje år av totalt fem
känns den första tidens nervösa och ibland överväldigande
dagar som blivande civilingenjör långt borta. Känslan av att
drunkna i matematik och fysik har ersatts av ett ambitiöst fokus på att få implementera sina tekniska kunskaper i praktiken.

Vid Karlstads universitet kan du välja mellan flera olika inriktningar som civilingenjör. Vilka förkunskaper du har, intresse
och vad du vill jobba med i framtiden är några av faktorerna
som spelar in i valet. För Ajnur var det en kombination av
intresse och drömkarriär som avgjorde.

– Det är upp till en själv att ta eget ansvar för att få spets och komma
dit man vill. Har man ett mål så kan man ju jobba mot det.
Personligen så gillar jag att jobba med optimering av arbetssätt
och flöden. Så jag vill till exempel kunna använda min utbildning
när jag analyserar en fabrik för att hitta förbättringsåtgärder som
sänker deras kostnader och ökar produktionen.

– Jag pendlade mellan maskinteknik och industriell ekonomi.
Maskinteknik är ju väldigt tekniskt inriktad och jag ville ha mer
av det ekonomiska för att få en bredare grund att stå på. Jag vill
jobba mycket med innovation och produktutveckling och då tror
jag det är bra att ha både den tekniska biten och den ekonomiska.
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”Jag vill utveckla
något nytt som
inte finns.”
TIPS FRÅN AJNUR:

LÄR DIG PLUGGA RÄTT
För mig var den största utmaningen i början att börja
plugga i tid och på rätt sätt. Så mitt tips är att försöka
hitta en studieteknik som passar. För mig är det att
plugga lite varje dag istället för allt på en gång. Och att
inte köra solo hela tiden! Att ta hjälp av kamraterna är
ett bra sätt att utvecklas på.

Ajnur var väl förberedd och påläst om själva utbildningen innan
han började. Något som han inte visste så mycket om innan var
hur mycket projekt och aktiviteter det finns för ingenjörerna att
engagera sig i vid sidan av studierna. För Ajnur är möjligheterna
att få testa sina kunskaper i skarpa projekt en viktig bekräftelse
på att han har valt rätt utbildning och inriktning.
– Jag är en stark förespråkare för att ha projekt vid sidan av och
få använda sina kunskaper, för att det blir jätteteoretiskt annars.
Jag är med i Formula student* som ett skarpt projekt där vi bygger
en formulabil från grunden. Det börjar med att man konstruerar

-

AJNUR MOJAVOIC
Civilingenjör/industriell ekonomi

den i datorn till att man faktiskt bygger den själv och sätter ihop
bilen. Det är ju rätt sjukt att ett gäng studenter kan bygga en bil,
det är ju helt fantastiskt.

* Formula student
Formula Student är ett årligt projekt där studenter från olika universitet
runt om i världen bygger ensitsiga formulabilar från grunden och tävlar
mot varandra. Karlstads universitets team, Clear River Racing, består
av sju projektgrupper med olika fokusområden som samverkar under
ett år både under och efter skoltid.
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UTVECKLA
SÄKRA VÄGAR
OCH KREATIVA
VERKTYG FÖR
ETTOR, NOLLOR
OCH MÄNNISKOR
Hem och arbetsplatser blir mer digitala för varje dag
och du behövs mer än någonsin. Med rätt kunskaper
kan du vara med och skapa intelligenta lösningar
som alla kan ta del av genom att förbättra
användarvänligheten för den vanliga människan.
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PROGRAM INOM

IT

IT, PROJEKTLEDNING OCH AFFÄRSSYSTEM HHK ......... 180HP
IT-DESIGN:
Affärssystem och ekonomi HHK ....................................... 180HP
Systemdesign HHK ................................................................ 180HP
WEBBUTVECKLARE HHK ............................................................. 180HP
KANDIDATPROGRAM I DATAVETENSKAP........................... 180HP

Forskningen på Karlstads universitet bidrar
bland annat till utvecklingen av 5G och förbättrade
kommunikationsnätverk för att exempelvis minska
fördröjningar när du hänger på nätet. Säkerhet på
nätet är också ett stort forskningsområde hos oss.
Genom samarbetsprojekt mellan akademi, näringsliv
och offentlig sektor bidrar vi till morgondagens teknik
och samhälle. Läs IT och bli den som knäcker koden
till ett smart och inkluderande samhälle.

Läs mer på kau.se
HHK

- Handelshögskolan vid Karlstads universitet
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Från hobbyprogrammerare
till IT-ingenjör
Oscar Andersson flyttade till Karlstad för
att plugga och jobba med sitt stora intresse
programmering. Ju mer han har lärt sig under
utbildningen, desto tydligare har det blivit
vad som är viktigt i yrkeslivet.
Som liten ville han bli uppfinnare, sen forskare. När han sen
upptäckte programmering i tonåren blev vägen framåt mer bestämd. Först läste han teknik på gymnasiet och nu är Oscar från
Skövde inne på sitt tredje år på högskoleingenjörsprogrammet i
datateknik. Snart väntar både examensarbete och arbetsmarknad.

När han började plugga hade Oscar en ganska klar bild över
hur han ville använda sina kunskaper och vilken sorts arbetsgivare som skulle passa honom. Nu har några års erfarenhet,
nya perspektiv och en bra balans mellan det teoretiska och
praktiska på utbildningen bidragit till att uppdatera bilden.

– Jag sökte det för att du kan jobba med i princip vad du vill – om
du vill jobba med människor så kan du göra det och vill du jobba
med maskiner gör du det. Utbildningen är väldigt bred men jag har
framförallt valt den för att det är mitt intresse.

– Förr tänkte jag att jag ville jobba på ett stort företag och sitta
vid ett skrivbord. Nu ser jag en större mening med utbildningen.
Jag kan få jobb nästan vart jag vill sen, så några tusenlappar mer
eller mindre spelar egentligen ingen roll. Jag passar på att göra
något som är skitkul när jag ändå har chansen.
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IT

-

”För mig är det viktigt
att få göra det jag brinner för
och tycker är kul och det får
jag göra här på Kau.”
TIPS FRÅN OSCAR:

TA CHANSEN
När jag flyttade hit så kändes det som en ganska stor
risk, jag kände ju ingen. Men jag skaffade boende
snabbt och kom in i det. Så – våga ta chansen! Våga ett
nytt äventyr, våga flytta till Karlstad. Du kommer att
träffa många nya vänner även om du inte tror det när
du flyttar själv.

Och det var faktiskt en föreläsare som fick Oscar att våga
lita på magkänslan och rikta in sig mer på programmering,
IT-säkerhet och integritet än ett område som många kanske
anser vara tryggt för att få jobb. Nu har han valt anonyma
nätverk som ämne för sitt examensarbete.
– Ska jag jobba med teknik som är 20 år gammal eller lära mig det
här? För mig är valet ganska lätt. Jag vill jobba med sådant jag
brinner för och samtidigt tycker är kul. Det får jag göra här på
Karlstads universitet.

-

OSCAR ANDERSSON
Högskoleingenjörsprogrammet
i datateknik

När Oscar berättar om anonyma nätverk tar värderingar, rättvisa och demokrati lika stor plats som hans intresse för IT. Fokus
för honom i ämnet handlar om att kombinera alla tre och hur
man kan använda teknik för att göra gott.
– Om du är journalist och har en story av lite känsligare karaktär
kan det vara bra att ha tillgång till ett anonymt nätverk. Det öppnar
för en tryggare miljö för journalister där de kan arbeta utan att
riskera övervakning av exempelvis tvivelaktiga regeringar. Det är
en kombination av komprimering och obfuskering. Det innebär att
det du skriver vet de inte om och de vet inte heller om vem du skriver
det till. Allt för att skydda journalisten.
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PROGRAM INOM

LÄRARUTBILDNINGEN
ARBETSINTEGRERAT FÖRSKOLLÄRARPROGRAM........ 210HP
FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET............................................. 210HP
GRUNDLÄRARPROGRAMMET:
Förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3........... 240HP
Grundskolans årskurs 4–6................................................. 240HP
Grundlärare med inriktning fritidshem*........................ 180HP
KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING............... 90HP
MUSIKLÄRARPROGRAMMET.................................................... 300HP
SPECIALLÄRARPROGRAMMET:
Utvecklingsstörning................................................................... 90HP
YRKESLÄRARPROGRAMMET....................................................... 90HP
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET ÅRSKURS 7-9:
Engelska������������������������������������������������������������������������������������� 240HP
Geografi�������������������������������������������������������������������������������������� 240HP
Idrott och hälsa������������������������������������������������������������������������ 240HP
Matematik���������������������������������������������������������������������������������� 240HP
Samhällskunskap������������������������������������������������������������������� 240HP
Svenska��������������������������������������������������������������������������������������� 240HP
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET GYMNASIESKOLAN:
Biologi........................................................................................... 300HP
Engelska...................................................................................... 300HP
Historia......................................................................................... 300HP
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Idrott och hälsa......................................................................... 300HP
Kemi ............................................................................................. 300HP
Matematik................................................................................... 300HP
Matematik – fysik.................................................................... 300HP
Matematik – teknik��������������������������������������������������������������� 300HP
Naturkunskap............................................................................ 300HP
Religion........................................................................................ 300HP
Samhällskunskap.................................................................... 330HP
Spanska....................................................................................... 300HP
Svenska........................................................................................ 330HP
På Karlstads universitet har vi lång erfarenhet av att
utbilda kompetenta och lyhörda lärare. Hos oss finns
möjligheten att läsa på plats i Karlstad, på distans
eller via ett Lärcenter på din ort. Oavsett hur du väljer
att läsa är mycket praktik och värdefull elevkontakt
obligatoriska inslag. Inom lärarutbildningen erbjuder
vi dessutom ett brett utbud av påbyggnadskurser,
mastersprogram och forskarutbildningar.

Läs mer på kau.se
*Under förutsättning att erforderliga beslut fattas

FÖR DIG SOM
VILL JOBBA
MED NÄSTA
GENERATION
Vill du på nära håll se nästa generation utvecklas och ta plats i
samhället? Framtidens förmågor behöver dig för att bli trygga
och goda medmänniskor. De behöver någon som kan omsätta
kunskap till undervisningsinnehåll, förklara skillnaden mellan
rätt och fel, uppmuntra till sunda värderingar och inte minst är
en trygg förskollärare eller lärare under skoltiden.”
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En stödjande
förebild som
vill bidra till
förändring
För Fanny Hjelm är framtidens lärare en
inspiratör, ledare och förebild för sina elever.
Nu är hon halvvägs i sin utbildning på
Grundlärarprogrammet F–3 och har ett
tydligt mål med studierna.
Att Fanny valde att läsa till just lärare är allt annat än en
slump. Personlighet, samhällsintresse och en stark drivkraft
för att kunna påverka barn och unga positivt ledde henne
fram till yrket.
– Jag har alltid haft lite av en ledande roll och vill dela med mig
av det jag kan på bästa sätt. Jag vill jobba med barn och vara en
grund till världen. Lära ut och visa hur världen förändras som en
stödjande förebild.
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Flytten till Karlstad och universitetet gick direkt efter studenten. Som ny i stan och på campus kände sig Fanny lite ensam
de första dagarna, men när introduktionen startade kom hon
snabbt in i gemenskapen och lärde känna sin klass. Att börja
plugga direkt efter gymnasiet och att om ett par år ta examen
som en ganska ung lärare ser Fanny bara fördelar med. För
henne ger det inspiration, energi och nya perspektiv att ta med
in i klassrummet och i kontakten med eleverna.

LÄRARUTBILDNING

-

”Jag vill förnya synen på
skolan och förändra hur
unga uppfattar den.”
TIPS FRÅN FANNY

VAR MED PÅ
INTRODUKTIONEN
Nollningen är en jättebra möjlighet att träffa mycket
folk snabbt. Jag märkte ju att många i klassen sitter i
exakt samma situation som man gör själv. Man kanske
är nyinflyttad och så hittar man folk med samma
intressen. När man kunde se att ”jag är inte ensam” i
det här så var det mycket enklare att komma in i allt.

– Jag vill förnya arbetssättet på skolan och hur unga uppfattar skolan.
Förutom att man ska lära ut saker som matte och sånt där så lär
man ju också barnen att bli bra personer, man är liksom med i deras
uppväxt. Varje elev är en del av samhället och visar man den rätta
vägen kan man också göra samhället till en bättre plats.
Fanny valde att läsa på Karlstads universitet för att hon hade
hört från tidigare studenter att lärarutbildningen i Karlstad var
väldigt bra. Det betyget håller fortfarande, mycket tack vare
sammanhållningen i klassen och att man har väldigt bra kontakt med lärarna under studietiden. Något som hon inte var

-

FANNY HJELM
Grundlärarprogrammet

riktigt förberedd på och som har överraskat är utbildningens
praktiska inslag och att det är mycket elevkontakt.
– Vi får komma ut i skolan ganska mycket och ha fältstudier, eller
vara ute på praktik eller VFU och sådär. Det är ju en sak att lära
sig saker på universitetet och sen att se det hända i ett klassrum med
elever. Det har varit jättepositivt att få se vad som kan gå fel och
vad som kan gå rätt och hur barn funkar nu för tiden. Den enda
upplevelsen och erfarenheten man har är ju den från när man själv
gick i skolan.

LÄRARUTBILDNING

-
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VÄCK KÄNSLOR
IDAG OCH SKAPA
FÖR I MORGON
Vandra in i en bubbla av ljuva toner, konst och
berättande. I Värmland är kulturen djupt rotad och har
därför fått en betydande plats på Karlstads universitet.
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PROGRAM INOM

MUSIK, DANS OCH KULTUR
KONSTNÄRLIG KANDIDAT MUSIKER * ................................ 180HP
MUSIKLÄRARPROGRAMMET.................................................... 300HP
KULTURVETARPROGRAMMET.................................................. 180HP
MUSIKPRODUKTIONSPROGRAMMET.................................. 120HP
*Ansökningsdatum för Konstnärlig kandidat musiker
är 1 december–15 januari

Väljer du inriktning musik så kommer du att tillbringa din
studietid på Musikhögskolan Ingesund utanför Arvika
där du kan bli yrkesmusiker, producent och musiklärare.
För dig som vill vara med och utveckla uttrycken, intrycken och berättandet finns Kulturvetarprogrammet
som tar sikte på den nationella kulturpolitiken. En
utbildning inom musik, dans och konst- och bildgestaltning kan vara precis så färgsprakande eller svartvit som
du själv vill. Välj hur du vill att världen ska se ut och låta.

Läs mer på kau.se/mhi
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Musiklärare
med en röst som
vill höras mer
På Musikhögskolan Ingesund utanför Arvika
samlas musiker, musiklärare och producenter.
Sandra Wettergren har läst flera av skolans
utbildningar för att utvecklas som musiker
och pedagog.
Sandra började på Musikhögskolan redan 2013 med den
fristående kursen Musik i två terminer. Därefter fortsatte hon
genom Musiklärarprogrammet, men efter examen kände hon
att hon ville göra mer med musiken.

Nu läser hon programmet Konstnärlig kandidat musiker med
sång som huvudinstrument. Efter utbildningen är hon alltså
inte bara musiklärare utan även yrkesmusiker. Den perfekta
kombinationen, enligt Sandra.

– Under tiden på Musiklärarprogrammet så insåg jag att jag vill
hålla på mer med sång. Jag ville liksom utforska den delen ytterligare, så jag valde att söka kandidatprogrammet på Musikhögskolan för det finns fantastiska lärare här.

– Vid sidan av studierna använder jag redan min musiklärarutbildning. Kandidaten ser jag som en möjlighet att utveckla mitt
musikerskap och se hur långt jag kan ta mig. Men också för att
vara en ännu bättre lärare som har kompetens i sitt instrument.
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M U S I K , DA N S O C H K U LT U R

-

”Lärarna här
har en otrolig
kompetens.”
TIPS FRÅN SANDRA

FAVORITPLATS
PÅ SKOLAN
Kammarmusiksalen! Rummet har inte bara en otrolig
utsikt, det har också bäst akustik att sjunga i. Det är
inte för stort och inte för litet.

För Sandra som också pluggat på folkhögskola efter gymnasiet
var det ett stort, spännande och ganska överraskande steg att
börja på Musikhögskolan, som är en del av Karlstads universitet.
Både tempo och förväntningar var högre än hon trodde. Hon
fick dock snabbt en trygghet i musiklärarklassen som läste tillsammans i fem år. På den utbildningen Sandra går nu är inte
undervisningen i helklass så ofta. De som läser kandidat på skolan
umgås mer på fritiden och hittar på saker som knyter an till
utbildningen, som att se konserter eller att spela tillsammans.

-

SANDRA WETTERGREN
Musiklärarprogrammet

Vad är det bästa med att plugga på Musikhögskolan?
– Det är lärarna, det är därför jag fortsätter! Man har dels en nära
kontakt, det är lite den här känslan att ”alla känner alla”. Men
sen är det ju också att lärarna är aktiva själva, de vet vad som
finns utanför utbildningen och vad som krävs av oss. De är både
skickliga på att undervisa och skickliga musiker själva så vi får
insikt i båda delar liksom. Det är helt fantastisk, de har en
otrolig kompetens.

M U S I K , DA N S O C H K U LT U R

-
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SPECIALISERA
DIG PÅ SAMTIDEN
ELLER TÄNK
HÅLLBART FÖR
FRAMTIDEN
Är du ett socialt proffs och en hejare på att gå från tanke
till handling? Eller vill du kanske bli? Låt samtidens
medielandskap och samhällsanalys bli ditt specialområde
eller lägg allt fokus på en hållbar framtid.
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PROGRAM INOM

SAMHÄLLSVETENSKAP
KOMMUNIKATION OCH PR......................................................... 180HP
MEDIER OCH KOMMUNIKATION:
Visuell kommunikation och design.................................. 180HP
Digitala medier och analys.................................................. 180HP
MILJÖ OCH SÄKERHET................................................................ 180HP
PERSONAL OCH ARBETSLIV HHK ......................................... 180HP
POLITICES KANDIDAT................................................................... 180HP
SAMHÄLLSANALYTIKER ............................................................. 180HP
SAMHÄLLSPLANERARPROGRAMMET................................. 180HP
TURISMPROGRAMMET HHK .................................................... 180HP

I en allt mer komplex värld blir förmågan att förstå hur
människa och samhälle påverkar varandra viktigare.
Samtidigt som avstånden krymper blir de lokala frågorna
större. Lev, verka och påverka precis där du är! Bygg
dina baskunskaper hos oss och välj att specialisera dig
i vad du tycker är viktigt. För dig som är intresserad av
utlandsstudier finns stora möjligheter. Vi vill se dig
förbättra, påverka och utveckla vårt samhälle.

Läs mer på kau.se
HHK

- Handelshögskolan vid Karlstads universitet
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En blivande
diplomat gör sig
redo för världen
Barsha Yilmaz är tekniknörden som hade
bestämt sig för att bli ingenjör innan hon fick
upp ögonen för statsvetenskap. Nu har hon snart
en examen från Politices kandidatprogrammet
och stora planer för framtiden.
Även om hon hade svårt att bestämma sig för vilken riktning
hon skulle ta med utbildningen var en sak självklar hela tiden:
Barsha visste att hon ville plugga på universitetet i Karlstad.
Men varför blev det Politices kandidatprogrammet till slut?
– Jag har alltid varit väldigt intresserad av politik och hur saker och
ting fungerar i samhället. Men det är ett stort hopp mellan statsvetenskap och teknik och jag blev osäker på vad jag ville göra. Så
jag läste en kurs i politik och för att plugga något som var så långt
ifrån teknik som möjligt för att se om jag trivdes med det. Jag tänkte
att jag har ju inte bråttom egentligen, så det blev lite som min fria
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termin efter gymnasiet. Jag tycker om teknik väldigt mycket men jag
fastnade verkligen för de politiska bitarna och då blev jag mer säker
på att det är Pol. Kand. jag ska läsa.
Efter att Barsha hittat det program som matchade hennes
intressen, drivkrafter och drömmar har bredden på utbildningen hjälpt till att sätta fokus på vad hon vill göra efter examen.
Allt eftersom den bilden blivit tydligare har Barsha även valt
att komplettera med språkstudier vid sidan av.

SAM HÄLLSVETENSKAP OC H H UMAN IORA

-

”Jag vill jobba med
frågor som är större
än vad jag är.”
TIPS FRÅN BARSHA

UTFORSKA KARLSTAD
Just när man kommer hit i början av hösten och det är
varmt fortfarande kan det vara trevligt att se sig om
och lära känna sin nya stad. Den här staden är så himla
underbar. Om du vill ta en paus från plugget, så åt vilket
håll du än går har du vatten. På våren är det till exempel
superhärligt i Inre hamn. Ta en långpromenad med en
kompis dit från universitetet! Det gör vi ofta. Sen köper
vi med sushi, hamburgare eller fika och bara sitter där
på bryggan och njuter.

– Min största dröm är att få jobba internationellt med politiska frågor, med fredsfrågor. Det kanske låter lite töntigt men jag vill vara
med och påverka. Min tanke under studietiden har varit att allt jag
gör ska leda mig till mitt mål, så jag har lärt mig franska för jag vet
att Frankrike är ett av mina drömländer att bo i och att det är ett
steg i rätt riktning. Jag funderar på att lära mig ryska också för att
det också är viktigt internationellt.
Nu när hon närmar sig examen kommer återigen en period
med många val. Med en eftertraktad utbildning finns många
möjligheter inför framtiden. Ska man söka praktik, plugga
vidare till en master eller ge sig ut på arbetsmarknaden?

-

BARSHA YILMAZ
Politices kandidatprogrammet

– Jag känner mig inte riktigt redo för att börja jobba än så jag
tror att jag kommer att studera vidare. Sen är det väldigt olika
vad man kan söka för jobb, det finns så mycket man kan göra.
Myndighetsjobb är ju ganska basic, man kan engagera sig inom
olika organisationer och jobba på Röda korset eller FN eller så,
eller jobba partipolitiskt. Jag skulle kunna tänka mig att jobba på
ambassad eller något som är EU-relaterat, eller kanske försöka att
söka till diplomatutbildning. Jag vill liksom jobba med frågor som
är större än vad jag är.

SAM HÄLLSVETENSKAP OC H H UMAN IORA

-
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ANNAT SOM ÄR
BRA ATT VETA
Väkommen till studentstaden Karlstad. Alla behöver en paus
från kurslitteraturen då och då. Som tur är finns det gott om
nöjesställen och aktiviteter i studentstaden Karlstad!
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ÅRETS STUDENTSTAD

SOLARUMMET

År 2020 platsade Karlstad topp tre i kampen om den
prestigefyllda titeln Årets studentstad, en tävling som
arrangeras årligen av Sveriges förenade studentkårer.
Karlstad stod som vinnare redan 2009 men satsar på
att ta hem titeln igen.

Karlstads kommun och Karlstads
universitet har ett tätt samarbete
där flera nya samarbeten har
tagit form under de senaste
åren. Ett exempel på det är
Solarummet som öppnade på
Kau under höstterminen 2020. I
Solarummet kommer kommunens olika verksamheter att visas upp och göra det
enklare för studenter att få kontakt med potentiella
uppdragsgivare till examensarbete, vfu och praktik
inom kommunen.

SANDGRUNDSUDDEN
Det finns gott om nöjesställen i centrala Karlstad och
många har studenterbjudanden. Passa på att besöka
Sandgrundsudden som är en oas mitt i stan med en
härlig badplats. Där hittar du Lerinmuseet och Värmlands Museum med inspirerande utställningar.
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Hitta hem

Ibland kan det vara klurigt att hitta ett boende
direkt vid terminsstart. Det brukar lösa sig,
men det kan vara bra att ha en plan!
BO SJÄLV ELLER TILLSAMMANS
Karlstads kommun erbjuder flera olika sorters studentbostäder
i olika delar av stan. Vill du lära känna nya människor kan det
vara en utmärkt idé att försöka få plats i en studentkorridor på
Campus Futurum som ligger alldeles intill universitetet. Då bor
du i händelsernas centrum med liv och rörelse omkring dig.
Föredrar du istället ett eget boende så finns det även studentlägenheter med eget kök eller del i större lägenhet att söka.
Det kommunala bostadsbolaget KBAB ger dig bra översikt över
vilka alternativ som finns och vägleder dig hur du söker bostad.
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Ju tidigare du börjar leta, desto bättre. Det finns också flera
privata hyresvärdar som erbjuder särskilda studentboenden.
Hör gärna av dig till flera hyresvärdar, både i Karlstad och
i grannkommunerna.
SÖK BOSTAD I KARLSTAD
Karlstads Bostads AB: KBAB Student
Karlstad.studentbostader.se
Karlstads kommun
Bostadsbolag och fastighetsägare
karlstad.se/bostadsbolag-fastighetsagare

STUDENTLIV

-

Studentkåren
finns för dig

Studentkåren tar emot frågor eller synpunkter
som rör allt kring studentlivet – från antagningsbeskedet till examensceremonin.
VAD GÖR STUDENTKÅREN?
Karlstads studentkår finns där för dig så att din studietid blir
så trygg och bra som möjligt. De är bland annat representanter i universitets alla styrelser, råd och nämnder för att vara
studenternas röst. Studentkåren jobbar med frågor som rör det
mesta kring dina studier – som bostad, studiemedel, arbetsmiljö och aktiviteter vid sidan av studierna. Inte minst är studentkåren också en naturlig mötesplats där de olika föreningarna
ständigt anordnar aktiviteter, fester och föreläsningar.

-

BLI MEDLEM
Att bli medlem i studentkåren gynnar både dig själv och andra
studenter. Exempelvis genom förmånliga rabatter under hela
din tid som medlem. Du är naturligtvis också välkommen att
engagera dig i verksamheten för att själv kunna vara med och
påverka din studietid.

STUDENTLIV

Läs mer på karlstadstudentkar.se

-
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OVERALLER
ÖVERALLT
Alla utbildningsprogram har sin
egen förening där den viktigaste
accessoaren är den färgglada
overallen. Ta fram din kreativa
sida och dekorera ”ovven” med
färger och märken.

VÄLKOMNANDET
VID TERMINSSTART
För att du snabbt ska lära känna massor av nya vänner
när du börjar plugga arrangeras ett välmatat program med
mängder av aktiviteter. Det vill du inte missa!

Det soliga

Studentlivet

FLOTTRACE
PÅ ÄLVEN
Varje år byggs mer eller mindre flytande
farkoster som ska ta studenterna så snabbt
eller långt som möjligt på Klarälven genom
centrala Karlstad. En uppskattad tävling som
engagerar många.

PUTTE I
PARKEN
42

FÖR LITE
SMALARE
INTRESSEN

Under sommartid kan du
besöka gratisfestivalen som
lockar hundratusentals besökare
med spännande artister.

-

STUDENTLIV

-

Här finns något för alla! Vare sig du vill
sjunga i kör, spela brädspel eller engagera dig i olika frågor finns studentkompisar och föreningar som sysslar med
allt mellan himmel och jord.

MUSIK, MAT
OCH KULTUR
Karlstad har ett aktivt kulturliv
som du kan delta i. På Sandgrundsudden hittar du Lars
Lerins museum och en liten bit
längre bort ligger Värmlands
Museum med inspirerande
utställningar och konst. Inne
i stan, vid Klarälven, ligger
Wermland Opera som bjuder
på spektakulära opera- och
musikalföreställningar.

PARKHÄNG

Ett annat må bra-tips är att njuta av solen i Karlstads
öppna parker tillsammans med nyfunna vänner.
Mariebergsskogen, Gubbholmen, Sandgrundsudden,
Campusparken och Museiparken är några sköna
alternativ för picknick eller plugg utomhus.

Vill du se mer konst finns även
flera mindre gallerier i stadsdelen Herrhagen.

Sugen på en bit mat också?
Häng kvar på Kungsgatan där
restaurangerna och uteserveringarna ligger tätt på rad. Här
erbjuds flera sorters kök som
gör det enkelt att hitta vad just
du är sugen på.
Karlstad stoltserar dessutom
med flera restauranger, caféer
och barer som rekommenderats
i White Guide. Ge dig ut på en
värmländsk smakresa och hitta
din favorit. På TripAdvisor får du
en enkel översikt av både utbud
och recensioner.

studentlivet
ROLIGA KVÄLLAR
MED KLASSEN
Sittningarna blir ofta legendariska minnen för livet. Upplev
bland annat fin- och fulsittningar och bli varse om skillnaden.

STUDENTPUB VID
UNIVERSITETET ELLER
NATTKLUBB I CENTRUM
-

I närheten av universitetet finns ett par studentpubar som är
väl värda ett besök. Tar du dig in till centrum och Stora torget
får du plötsligt ett ännu större utbud av krogar och nattklubbar. En kort promenad bort hittar du dessutom Nöjesfabriken
som är en av Sveriges största livescener. På torsdagar har de
Thirstdays – en nattklubb för studenter. Just på torsdagar har
flera pubar studenterbjudanden.

STUDENTLIV

-
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Idrott, sport
och hälsa

Hitta din grej, oavsett om du vill vara aktiv
eller heja på läktaren.

För dig som är sportintresserad finns universitetets egen
idrottsförening, KauIF. Här erbjuds både bollsporter som
innebandy, fotboll och basket men också andra aktiviteter som
yoga, dans och gymnastik. Du hittar det mesta i träningsväg
här helt enkelt. För den tävlingssugna är den prestigefyllda
fotbollsturneringen Copa de Kau ett måste! Dessutom finns
det ett stort utbud av gym runt om i hela Karlstad.
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Sitter du hellre på läktaren kan ett besök på Löfbergs Arena
för att heja fram Karlstadslaget Färjestad BK bli en pulshöjande upplevelse. På Tingvalla IP kan du se Carlstad Crusaders som verkar ha prenumererat på SM-guld i amerikansk
fotboll. I Tingvallahallarna bjuds på spännande matcher
i fotboll och innebandy.

I D R OT T, S P O RT O C H H Ä L S A

-

Gör som Sofie Skoog och
många andra framgångsrika
elitidrottare redan gjort.

Kombinera
elitidrott och
studier
Idrottar du på elitnivå? Då ska du ge dig själv en sportslig
chans att studera och träna på hög nivå. Elitidrottsuniversitetet
är ett samarbete mellan Karlstads universitet och Karlstads
kommun. Och målet är att ge idrottare på landslagsnivå hjälp
och möjlighet att kombinera elitsatsning med högre studier.

idrottsliga meriter och studieresultat. Varje termin finns
25 platser reserverade varav 15 är för friidrottare – under
förutsättning att de idrottsliga kriterierna är uppfyllda.
Idrottsligt grundkrav är någon form av landslagsuppdrag
inom sin idrott.

En lednings- och nomineringsgrupp sköter antagningen
och ser till att alla kriterier uppfylls, både gällande

-

ELITI DROTTSUN IVERSITETET

Läs mer på kau.se/elitidrottsuniversitetet

-
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HITTA
RÄTT
KURS

DISTANSUTBILDNINGAR
Avstånd är inget hinder när du väl bestämt dig för att
studera. En rad program och kurser går lika bra att
studera hemifrån, på distans. Men kom ihåg att de flesta
distansutbildningar har obligatoriska närträffar vid
Karlstads universitet.
Det är vanligt att man startar en distansutbildning med en
gemensam introduktion på plats på universitetet. Därefter
kan det vara flera obligatoriska träffar i Karlstad. Om din
utbildning har obligatoriska närträffar kan dessa pågå i en
eller flera dagar. Det är viktigt att du tar del av universitetets kursinformation för att få veta vad som gäller för just
din utbildning.

VILL DU FÖRDJUPA
DINA KUNSKAPER?

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

900

För dig som redan har en akademisk examen på
grundnivå finns det gott om möjligheter att gå vidare
till en högre examen. På avancerad nivå kan du välja
att läsa kurser eller program mot magister- eller masterexamen. Och efter våra mer yrkesinriktade utbildningar
finns program och kurser för vidareutbildning mot olika
specialisttjänster, ofta aktuella efter något eller några
års yrkeserfarenhet. Kanske för att byta inriktning eller
bredda dina vyer?
Att fortsätta utbildningen på avancerad nivå med specialisering och profilering är välinvesterad tid, som i de allra
flesta fall ger dig stora fördelar på arbetsmarknaden.
På baksidan av den här katalogen hittar du våra program
på avancerad nivå, till detta kommer en rad kurser som
kan förnya, bredda och fördjupa dina kunskaper.

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

VÅRA STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE
HJÄLPER DIG HITTA RÄTT
Bland våra 70 program och omkring 900 kurser finns det
minst lika många vägar att välja för att nå sitt mål. Och nästan
ingen är huggen i sten. Det finns alltid andra vägar och andra
sätt att nå fram. För att göra det lätt för dig att välja rätt från
början, hitta ett nytt spår efter en tids studier eller ta igen

46

-

något du missat finns våra studie- och karriärvägledare.
De har koll på vilka utbildningar som finns, hur högskolesystemet fungerar och vilka vägar man kan ta, även om det inte är
den rakaste eller mest naturliga vägen. De kan helt enkelt
hjälpa dig att hitta just din väg till framtiden och drömjobbet.

STUDIENIVÅ

-

SAMVERKAN OCH UTBYTE
Samverkan är en naturlig och viktig del i vår utbildning och
forskning. Liksom att våra forskare, lärare och studenter har
behov av kontakter och erfarenheter från arbetslivet, har vi
kunskap, forskning och resurser som kan göra stor nytta för
företag, organisationer och samhället i stort.
Universitetets uppgift är att utveckla kunskap om livet,
samhället och världen, samt att sprida den till omvärlden.
Därför skapar våra verksamheter dagligen möjligheter
genom allt från karriärcoachning, mentorprogram och
praktikplatser till arbetsmarknadsdagar, examensarbeten
och forskningsprojekt. Ett flertal utbildningar har också
partnerföretag knutna till sin utbildning.

HOT SPOT
I februari varje år är det dags för Karlstads universitets
jobbmässa – Hotspot. 2020 arrangeras den för 23:e
gången och det är för många en av studietidens
viktigaste dagar.
Under Hotspot får du möjlighet att träffa arbetsgivare
för att nätverka och skapa viktiga kontakter för ditt
kommande arbetsliv. Passa på att fråga vad just din
drömarbetsgivare letar efter hos en framtida medarbetare och knyt kontakt tidigt under din studietid.
Hotspot samlar ett hundratal företag och organisationer
som är på plats för att visa upp sig och nätverka med just
dig. Och de är alla här för att hitta framtida medarbetare.
BLI EN DEL AV HOTSPOT
Varje år rekryteras cirka 20 studenter till en projektgrupp
som under ledning av en projektledare från universitetet
planerar och genomför mässan. Att engagera sig i
Hotspot ger bra erfarenhet och merit inför arbetslivet
och är ett roligt projekt att arbeta i.

6 500

131

BESÖKARE 2019

UTSTÄLLARE 2019

-

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

Läs mer om vår samverkan på kau.se/samverkan

RONJA VANN
ETT JOBB
I början av 2020 kunde studenter
på Karlstads universitet tävla om
ett jobb på Karlstads kommun
genom att skicka in idéer om
hur kommunen skulle kunna bli
en bättre plats. Ronja Dahlman
som läser programmet Miljö och
säkerhet på Karlstads universitet
blev den som kammade hem
jobbet. Med sitt bidrag vill hon skapa en välkomnande
plats i utemiljö där Karlstadsborna kan skaffa nya
bekantskaper.
– Jag vill skapa en naturlig mötesplats där alla känner
sig välkomna. Då kom jag på att bygga ett färgglatt
stockbord med bänk. Mötesplatsen ska ha en öppningsfras som ska bjuda in till samtal mellan Karlstadsborna.
Bänken ska var en plats för alla, oavsett vem man är.
Jag vill också att bänken ska hjälpa oss lyfta blicken från
våra skärmar och vara mer närvarande, säger Ronja.

SAMVERKAN OC H HOTSPOT

LÄS MER PÅ KAU.SE

-
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Förenar teori
och praktik
Ungefär 2 500 studenter läser program och kurser
på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.
De studerar exempelvis civilekonomprogrammet,
juristprogrammet, internationella affärer, ITutbildningar, personal och arbetsliv samt flera
magister- och masterprogram.
Handelshögskolans starka kompetensområden är organisation och ledarskap samt verksamhets- och omvärldsanalyser och
en särskild spetskompetens inom tjänsteforskning. Målet är att
förmedla kunskap som är praktiskt användbar och där aspekter
kring ledarskap, etik och ett hållbart samhälle finns med.

land. Genom avtal med universitet i till exempel Kanada, Australien, Frankrike eller USA kan du läsa en kurs eller flera som
passar in i just din utbildning. Och som student här i Karlstad
möter du studenter och föreläsare från olika delar av världen
på föreläsningar och i korridorer.

Handelshögskolan kombinerar akademisk kvalitet med att
förmedla förmågan att använda kunskaperna i praktiken. Så är
det även med forskningen. Nya resultat och ny kunskap växer
fram i samarbete med näringsliv, organisationer, kommuner,
landsting och myndigheter. Det kan till exempel handla om
hur digitaliseringen påverkar arbetslivet, hur patienter kan
involveras i vården, utvecklande av fjärrtjänster för industrin,
musikbranschens utveckling, e-hälsa eller regler för revisorer.
Det är forskning som utvecklar både samhället i stort och
utbildningarna vid Handelshögskolan. Många av våra lärare
bedriver forskning i ämnen som företagsekonomi, nationalekonomi, arbetsvetenskap, statistik, juridik eller informatik. Flera
av forskarna finns på CTF, Centrum för tjänsteforskning, som
är ledande inom forskning om värdeskapande genom tjänster.

KONTAKTER FÖR LIVET EFTER STUDIERNA
Att ha bra kontakter och samarbete med arbetslivet under studietiden är viktigt. Därför finns många mötesplatser där du kan
knyta kontakter med olika arbetsgivare. Några exempel är mentorskap, gästföreläsare, studiebesök, praktik och examensarbeten.
ANVÄNDBAR KUNSKAP
Kunskap är inget värd utan förmågan att använda den. Det
handlar om affärstänkande och förmågan att samarbeta i
grupp, bra ledarskap, att hantera konflikter och att kunna
kommunicera väl. Det är moment som går som en röd tråd
genom våra utbildningar. Målet är att ge och utveckla utbildningar för ett yrkesliv där ansvar och ett hållbart samhälle
är viktiga ledord. Och där du som student får verktyg för en
framgångsrik karriär – var den än bedrivs.

INTERNATIONELLA KONTAKTER GÖR SKILLNAD
Som student kan du studera en eller flera terminer vid ett
lärosäte utomlands, eller välja att göra din praktik i ett annat
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HANDELSHÖGSKOLAN

Läs mer på kau.se/hhk
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En plats fylld
av inspiration
Musikhögskolan Ingesund, MHI, är en del av
Karlstads universitet såväl som den skandinaviska musiktraditionen. Här vid Kyrkviken i Arvika
har det funnits musikutbildning sedan 1923.
Musiklärare, musiker och musikproducenter
utbildas i en inspirerande och vacker miljö.
Här läser omkring 320 studenter, de flesta på musiklärarprogrammet. Precis som studenterna, brinner vår engagerade
lärarkår för musiken och för att lära ut musicerande.

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

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

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

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

-

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

MUSIKHÖGSKOLAN

Läs mer på kau.se/mhi

-
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Den hållbara
förpackningen
– finns den?
Hur kan vi minska mängden mat som slängs
och samtidigt göra förpackningarna hållbara?
Det har Helén Williams, docent i miljö- och
energisystem ägnat en stor del av sitt liv åt.
Våra livsmedel står för en stor del av vår miljöpåverkan –
och i västvärlden slänger vi enorma mängder mat i onödan.
Förpackningarna spelar en mycket stor roll, men kanske inte
på det sätt de flesta tror. Helén Williams har tagit fasta på
detta i sin forskning. Förpackningar är nödvändiga, och vi
kommer alltid att behöva dem – så hur gör vi dem miljövänliga och bättre anpassade till ett hållbart samhälle?
Vad visar din forskning?

– Förpackningar målas ofta upp som en stor miljöbov, men är nödvändiga för att transportera och skydda maten. Vi borde i stället
fokusera på att förpacka maten så att mindre mat slängs då matsvinnet har större påverkan på klimatet, säger Helén Williams,
docent i miljö- och energisystem
Hur ser det ut på produktionssidan?

– I västvärlden lever vi med ett överflöd sedan ganska länge, och
maten är nu billigare än någonsin. Faktiskt har vi aldrig betalat
så lite för vår mat i förhållande till inkomsten. Det gör att vi i de
rika länderna tycker oss ha råd att slösa.
När konsumenter handlar i butik brukar de gå på störst och
billigast. Storpack är ofta billigare per kilo, så det säljer bra.
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Det betyder att allt kanske inte går åt, och det slängs en hel del
som hinner bli dåligt.

-

– Ja, där har vi också stora utmaningar när det gäller förpackningar
för livsmedel. Det finns flera saker att tänka på här: dels vilka
material som används. Vi behöver ställa om till helt fossilfria och
återvinningsbara material. Vi behöver också bättre anpassade
förpackningar för hushållens behov – mer portionsförpackningar
och mindre storpack. Sist men inte minst behöver förpackningarna
själva funka så att matsvinnet minskar.

FORSKNING

-

”Förpackningar målas ofta
upp som en stor miljöbov,
men är nödvändiga för
att transportera och
skydda maten.”
TIPS FRÅN HELÉNE

1.

Det är lockande att köpa storpack – men försök
planera dina livsmedel-inköp och vad du ska äta
istället, så slipper du slänga mat. Det tjänar både
du och miljön på i slutändan.

2. Mat står sig längre än du tror.
Sänk kylskåpet till 4 grader så står sig varorna
3. mycket längre.
Lita på dina sinnen - våga smaka och lukta!

Omställningen går trögt. Ekonomin är inte riggad för att ställa
om på alla fronter samtidigt. En orsak till det är att samhället
tenderar att fokusera på ett problem i taget.
– Omställningen vi behöver göra för att minska klimatpåverkan
är enorm. Just nu är det väldigt fokus på plast, men jag tycker
att vi som samhälle borde kunna tänka på mer än en sak i taget,
och utmaningarna som jag redan nämnt måste lösas samtidigt.
Vi kan inte lösa ett problem och orsaka ett annat, utan allt måste
gå hand i hand.
KARLSTADS UNIVERSITET I FRAMKANT
Forskningsmiljön vid Karlstads universitet är speciell, tycker
Helén Williams. Närheten till andra forskare inom flera olika
områden har gjort det möjligt att ligga i framkant när det
gäller att utveckla nya lösningar på problem som rör många
olika samhällsnivåer och -aktörer.

-

HELÉNE WILLIAMS
Docent i miljö- och energisystem

– På det här området vågar jag säga att vi är unika. Vi har kunnat
bygga upp ett nätverk med många olika kompetenser, och ingen
annan har hunnit ikapp oss än. Det betyder också att vi har ett
ansvar som lärosäte att göra så stor skillnad vi kan. Det är en
gigantisk omställning som alla måste vara med på – och vi som
kan något måste berätta om det.
Vad är det roligaste med forskning?
– Det är att få fram ett resultat och sen gå ut och berätta om det. Innan
jag började forska jobbade jag i förpackningsindustrin, så jag har
ägnat en stor del av livet till det här. Att bli riktigt bra på något är
stimulerande och kul – det är så man kan bidra till utvecklingen!

FORSKNING

-
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Forskning som
ger nya stjärnskott möjligheter
Musikbranschen är i förändring. Digitalisering,
marknadsföring i sociala medier och möjligheten
att nå ut snabbt till fler gör att många behöver
lära sig att sköta sin egen marknadsföring i
början av karriären.
Music Ecosystems Inner Scandinavia (MECO) bildades
för att stärka musiklivet och stötta nya entreprenörer inom
musikbranschen. Framförallt tittar forskarna på digitalisering,
marknadsföring i sociala medier och utbildning i entreprenörskap för nya stjärnskott. Jenny Karlsson, lektor i företagsekonomi, är en av forskarna i projektet.
Vad har ni gjort inom projektet?
– Ett exempel är Music Innovation Lab där vi arrangerar träffar
och workshops för inspiration och möjlighet att skapa musik
tillsammans genom låtskrivarcamps, coaching-events, inspirationsfrukostar, seminarier och starta-eget-kvällar. Vi genomför också
innovationsworkshops med fokus på att utveckla musikbranschen
för aktörer både inom och utom branschen. Även aktiviteter med
fokus på spelutveckling, där musiker och spelutvecklare träffas
online för att samskapa musik till spel ger deltagarna inspiration.
Resultaten från forskningen har också gjort det möjligt att
skapa nya utbildnignsmöjligheter. Till exempel har det startats
ett mentorprogram för kvinnliga och ickebinära studenter vid
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Musikhögskolan Ingesund. Där finns möjlighet att diskutera
genusrelaterade frågor och hur det är att vara kvinna i en mansdominerad bransch, men fokus är också på att bygga nätverk
och dela idéer med varandra och med förebilder i branschen.
– Vi har också genomfört observationer, intervjuer och fältarbete
inom musikbranschen som genomgått stora förändringar. Den
senaste studien relaterar till att skapa förståelse för hur Covid-19
påverkat musikbranschen.
Vad är det huvudsakliga målet med projektet?
– Att skapa långsiktigt positiva effekter som ger ett mer inkluderande
musik- och kulturliv samt en ökad tillväxt i regionen. Det fantastiskt att forska på musikbranschen. Det är en bransch i förändring
vilket innebär många utmaningar och möjligheter för aktörer, men
också för oss forskare. Det är intressant och spännande.
Jessica Edlom, kommunikationsstrateg och adjunkt i medieoch kommunikationsvetenskap. Varför är det viktigt att som
artist exponera sitt varumärke i flera kanaler?

FORSKNING

-

”Det är fantastiskt
att forska på
musikbranschen”

JENNY KARLSSON
Lektor i företagsekonomi

JESSICA EDLOM
Adjunkt i medie- och
kommunikationsvetenskap

– Musikbranschen har på många sätt blivit mer kommersialiserad
och global. Idag pratar även den allra mest lokala artisten om
vikten av att bygga ett varumärke, säger Jessica Edlom.
För musikbranschen har sättet och möjligheterna att nå en
publik drastiskt förändrats det senaste decenniet. Det är både
självklart och nödvändigt att jobba transmedialt med marknadsföring, dvs man skapar och sprider innehåll och visar upp
sitt varumärke på många sätt i många kanaler.
– Det pratas väldigt mycket om att artister kan göra så mycket
själva idag. Men är det så enkelt? I teorin: ja. Verktygen finns där
och många av dem är gratis och tillgängliga för alla. Men för att
lyckas idag krävs det betydligt mycket mer, säger Jessica Edlom.
I min forskning uttrycker musikbranschen att detta är relativt
svårt och att det kräver mycket kompetens.
Digitala plattformar har förändrat kommunikationslandskapet.
Aktörer måste ständigt vara strategiska och ständigt närvarande och interagera.

-

LINDA RYAN BENGTSSON
lektor i Medie- och
kommunikationsvetenskap

Linda Ryan Bengtsson, lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap. Hur har marknadsföring av musik ändrats?
– Det är ett skifte från musik som upplevelse till musik som handelsvara, säger Linda Ryan Bengtsson. Digitala plattformar och
sociala medier är integrerat i vårt vardagsliv - en central arena för
många av våra vardagsaktiviteter där vi gör alltifrån bankärenden till att se på film, lyssna på musik och interagera med vänner
och bekanta. Samtidigt har sociala medier och digitala plattformar
blivit ett viktigt verktyg för marknadsföring och kommunikation.
I sitt forskningsarbete använder Linda Ryan Bengtsson fokusgrupper i olika åldersspann och djupintervjuer för att undersöka hur musikkonsumenter använder sin musik i sin vardag och
hur de hittar sina kanaler att konsumera musik i.
– Det är intressant hur sociala medier används som i marknadsföring. Att förstå hur artister tar sig in där. Det säger något om
samhället i stort och vilka vi är. Unga skolas in i hur man blir en
del av det ekonomiska systemet. Skoj för en stund kan man tycka,
men det är en del av den globala politiken.

FORSKNING

-
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Med konsten och
kreativiteten
som verktyg
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OMSLAGSPROFIL
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LINA ERIKSSON
Född 1980
Från Oskarshamn
Verksam i Stockholm
Är fritidsledare och frilanskreatör
Se mer av Linas konst på @yes.lina
och erikssonlina.wordpress.com

Årets omslagsprofil Lina Eriksson är en multikonstnär och pedagog med brokig bakgrund.
Även om valen varit många och vägarna sett olika
ut har de i backspegeln lett fram mot samma mål:
att få jobba kreativt med barn och unga.
Linas korta, men väldigt värdefulla, akademiska erfarenhet tog
faktiskt plats på Karlstads universitet. Här påbörjade hon en
gymnasielärarutbildning inom svenska och media som inte
avslutades med en examen. Istället hoppade hon av halvvägs
för ett kommunikatörsjobb på studentkåren.
– Att inte läsa klart då ser jag som mitt första och kanske största
vägval i livet. Jag blev inte lärare men ser ändå tillbaks på tiden
på universitet som det bästa jag gjort. Det la liksom grunden och
skapade förutsättningar. Jag fick en plattform med nätverk, började
vara ideellt aktiv och så. Det finns ju så mycket möjligheter till
hands om man vill och så mycket mer än bara studierna när
man pluggar på universitet.
Efter uppdraget på studentkåren började vägen framåt
försiktigt stakas ut mot det kreativa liv som Lina har idag.
En YH-utbildning på Brobygrafiska i Sunne följdes av starten
av ett eget företag i Helsingborg. Några år senare kom hon
tillbaka till Värmland genom ett vikariat som medielärare,
nästa steg blev som coach inom projektledning och event och
många fler projektjobb med fokus på konst och barn. Senaste
utbildingsstationen blev en fritidsledarutbildning. Konsten,
tecknandet och det ideella engagemanget har funnits med
parallellt hela tiden - hemma vid köksbordet, som workshopledare och med stora målningar i offentliga rum.
– Jag har en nyfikenhet på utmaningar och ett inneboende driv i att
göra och påverka. Jag har vågat att hoppa på saker och fått erfarenhet. Ibland går det bra och ibland mindre bra och det har jag lärt
mig av. Genom mina ideella engagemang har jag kunnat utmana
mig inom grejer jag inte trodde jag skulle behärska och lärt mig av
människor jag aldrig annars hade mött. Min styrka är nog att jag
vill se saker hända framför att bara snacka om det.

-

Just nu arbetar Lina som kreatör på frilansbasis och som fritidsledare på en parklek och fritids i Stockholm, där hon skapar
och leder aktiviteter med och för unga. Just nu med perspektivet att använda kreativitet för att hitta vägar till lek och rörelse.
Det som för 20 år sedan fick henne att söka till lärarutbildningen är det som motiverar henne i jobbet varje dag.
– För mig är det ett meningsfullt arbete. Jag tycker att barn är framtiden och om jag kan vara med och påverka på ett schysst sätt,
genom att jobba med till exempel värdegrunder eller skapa verktyg
som gör att ett barn blir sett, eller hjälpa någon att göra sin röst
hörd så gör man något viktigt.
Var hittar du inspiration och drivkraft?
– Jag vill skapa rum och plats för människor att mötas på olika sätt.
Människor har så mycket lekfull kreativitet som jag tror skulle
kunna lockas fram med rätt element. Och då kan vi börja lära av
varandra och förstå varandras olikheter. Många säger de blir så
glada när de ser mina grejer och då tänker jag att det kanske är min
uppgift, att uppmuntra och göra det enkelt att bara göra. Att mina
konstiga figurer får någon att tänka ”om hon kan så kan ju jag”.
Vad skulle vuxna Lina säga till unga Lina som snart ska sluta
gymnasiet och välja utbildning?
– Våga testa, var inte för hård mot dig själv och lås inte in dig för
tidigt. Det är helt ok att ändra sig. Jag avundas ju dom som pluggar
nu – jag vill göra det igen! Man möter så mycket olika människor.
Man är där för att lära sig nya saker, men också för att möta nya
utmaningar. Prova på och se det inte som ett avgörande misslyckande
om du inte skulle klara den där kursen, för tentan kan man ta igen.
Det kanske är så att livet kommer emellan ibland, saker sker. Och då
är det superviktigt att känna att man inte är för hård mot sig själv.

OMSLAGSPROFIL

-
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Jobba extra
som studentambassadör
Vill du berätta om din utbildning vid Karlstads
universitet? Att jobba som studentambassadör
är att vara Karlstads universitets ansikte utåt.
Du hjälper till att sprida en bra bild av Karlstad
och universitetet - och hjälper till att få fler att
vilja läsa här.
Som studentambassadör är du en del av studentrekryteringen
på olika sätt. I arbetet som ambassadör kommer du bland annat att få informera om våra utbildningar, svara på frågor och
inspirera andra till att plugga vidare. Som studentambassadör
behöver du tycka om att träffa och prata med nya människor.
Åsa, Johannes och David jobbar vid sidan av studierna som
studentambassadörer. Jobbet innebär till exempel att jobba på
mässor, besöka gymnasieskolor och att ta emot studiebesök
på Karlstads universitet.
Vi tog en pratstund och kollade vad de gillar med stan och universitetet. Alla tre har flyttat till Värmland för studiernas skull.
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Det är en väldigt fin stad med både stadkänsla och närhet till
naturen, säger David. Det bästa med Karlstad är att det är en
stad där man inte försvinner i mängden, och att det händer
saker hela tiden. Allt från festarrangemang till sport.
För Johannes var bostadsfrågan viktigt – och han säger att det
är relativt lätt att hitta bostad i Karlstad.
Det är också ett bra studentliv här. Och en mysig stad med
mycket sol!
På frågan om varför man ska jobba som ambassadör svarade Åsa:
– Det kändes självklart för mig, jag har trivts så bra i Karlstad under
de här åren, så att berätta om det för andra som förhoppningsvis
kan få samma upplevelse är bara kul!

AMBASSADÖR

-

”Bra utbildning, nära till
vattnet och ett bra studentliv.
Det är bara några av fördelarna
med att plugga i Karlstad.”

-

AMBASSADÖR

-
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Kanada
USA
Mexico
Colombia

Europa

Korea

Danmark
Frankrike
Island
Italien
Kroatien
Nederländerna
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Spanien
Storbritannien
Tjeckien
Tyskland

Kina
Filippinerna

Australien

Sydafrika

Att läsa
utomlands

Vill du upptäcka en ny akademisk studievärld,
utforska en ny kultur, lära dig ett nytt språk och
förbättra dina möjligheter att få ett arbete?
Då är utlandsstudier något för dig.
Karlstads universitet har samarbete med över 200 universitet
i 35 länder världen över. Och oavsett vilken utbildning du
läser finns det möjlighet att förlägga en eller flera terminer
utomlands. Oavsett var eller varför, kommer du att utvecklas
som person genom nya utmaningar och erfarenheter samt få
nya vänner och ett växande kontaktnät. Även här på Karlstads
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universitet kan du ta del av den internationella miljön genom
alla våra inresande utbytesstudenter. Bli gärna fadder och hjälp
dem till rätta, det ger dessutom plus i kanten när du ska välja
universitet utomlands.

UTBYTESSTUDI ER

Läs mer på kau.se

-

VIKTIGA DATUM

SÅ HÄR ANSÖKER DU!
1.
2.
3.

15 MARS

Sista ansökningsdag för sommarkurser 2021
15 APRIL

Sista ansökningsdag inför hösten 2021
21 JUNI

Sista datum för kompletteringar
15 OKTOBER

Sista ansökningsdag inför våren 2022

Sök fram de kurser eller program som du vill anmäla dig till.
Du kan anmäla dig till max 12 utbildningar och blanda
program och kurser (sommarkurser 6 utbildningar).
Om du redan läser ett program anmäler du dig till
kurser inom programmet.

4.

När du valt dina utbildningar, placera dem i den ordning
du vill ha dem. Det du helst vill läsa sätter du högst upp,
följt av det du är näst mest intresserad av och så vidare.

5.

Sist av allt ska du ta reda på om just du behöver skicka
in något betyg eller intyg. Gå till ladda upp rätt papper
och läs mer.

TERMINSTIDER VID KARLSTADS UNIVERSITET

Höstterminen 2021: 30 augusti – 16 januari
Vårterminen 2022: 17 januari – 5 juni

Gå till antagning.se, logga in eller skapa konto.

BRA KONTAKTER
KARLSTADS UNIVERSITET

FACEBOOK

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

Bästa sättet att hålla koll på vad som händer på Kau
är att följa oss på Facebook! /karlstadsuniversitet

HANDELSHÖGSKOLAN VID KARLSTADS UNIVERSITET

handels@kau.se, kau.se/hhk

INSTAGRAM

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

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

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

TWITTER

MUSIKHÖGSKOLAN INGESUND

054-700 10 92, bibinform@kau.se
KARLSTAD STUDENTKÅR

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

054-700 14 85, studentkaren@karlstadstudentkar.se

SNAPCHAT

KARLSTADS UNIVERSITETS IDROTTSFÖRENING, KAUIF,

kansli@kauif.se

Häng med våra studenter och få koll på hur
studentlivet i Karlstad kan se ut! @karlstadsuni

STUDIEVÄGLEDNING

YOUTUBE

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

studievagledning@kau.se
HAR DU EN FUNKTIONSNEDSÄTTNING?

På omslaget:

-

Katalogen bygger på information känd i oktober 2020. Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.
Design och produktion: Karlstads universitet och Bulldozer. Foto: Maria Obed, Linn Malmén, Karlstads
universitet, Karlstads kommun. Alla modeller är studenter, anställda eller alumner vid Karlstads universitet.
Tryck: Universitetstryckeriet, Karlstads universitet. Papper omslag: 300g Tom&otto.
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Omslagsbilden är målad av
Lina Eriksson konstnär, fritidsledare
och frilanskreatör. Bilden speglar
hennes sätt att se på drömmar
och drivkrafter.

S

Behöver du särskilt stöd för att genomföra dina studier?
Kontakta birgitta.lindell@kau.se, 054 -700 10 50 eller
salome.persson@kau.se, 054 -700 13 05 eller funka@kau.se

Trycksak
341 144
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PROGRAM PÅ GRUNDNIVÅ

ÄMNESLÄRARPROGRAMMET ÅRSKURS 7-9:

ARBETSINTEGRERAT FÖRSKOLLÄRARPROGRAM.......................................................... (210 hp)
BIOLOGIPROGRAMMET

...................................................................................................... (180

CIVILEKONOMPROGRAMMET

.......................................................................................... (240

hp)
hp)

CIVILINGENJÖR:
Datateknik............................................................................................................................. (300 hp)
Energi- och miljöteknik..................................................................................................... (300 hp)
Industriell ekonomi............................................................................................................. (300 hp)
Kemiteknik............................................................................................................................ (300 hp)
Maskinteknik........................................................................................................................ (300 hp)
Teknisk fysik Möjlighet att studera fysik med avslutning vid kandidatexamen....... (300 hp)
FASTIGHETSEKONOMI

....................................................................................................... (180

FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

...................................................................................... (210

Engelska................................................................................................................................ (240 hp)
Geografi.................................................................................................................................. (240 hp)
Idrott och hälsa.................................................................................................................... (240 hp)
Matematik............................................................................................................................. (240 hp)
Samhällskunskap............................................................................................................... (240 hp)
Svenska................................................................................................................................. (240 hp)
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET: GYMNASIESKOLAN:
Biologi........................................................................................................ (300 hp)
Engelska..................................................................................................... (300 hp)
Historia....................................................................................................... (300 hp)
Idrott och hälsa........................................................................................... (300 hp)

hp)

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

hp)

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

GRUNDLÄRARPROGRAMMET:

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

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

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

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

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

Grundlärare med inriktning fritidshem*...................................................................... (180 hp)

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

HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET I:

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

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

Spanska...................................................................................................... (300 hp)

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

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

Elektroteknik........................................................................................................................ (180 hp)
Energi- och miljöteknik..................................................................................................... (180 hp)
Innovationsteknik och design......................................................................................... (180 hp)
Lantmäteriteknik och geografisk IT

....................................................................... (180

hp)

Maskinteknik........................................................................................................................ (180 hp)
IDROTTS- OCH HÄLSOCOACHPROGRAMMET................................................................... (180 hp)
INTERNATIONELLA AFFÄRER

........................................................................................... (180

IT, PROJEKTLEDNING OCH AFFÄRSSYSTEM

........................................................... (180

hp)
hp)

IT-DESIGN:

MAGISTERPROGRAM I ARBETSVETENSKAP

................................................................. (60

hp)

MAGISTERPROGRAM I NATIONALEKONOMI

.................................................................. (60

hp)

................................................................ (60

hp)

................................................................................ (60

hp)

MAGISTERPROGRAM I PROJEKTLEDNING
MAGISTERPROGRAM I SKATTERÄTT
MAGISTER-/MASTERPROGRAM I
UTBILDNINGSLEDNING OCH SKOLUTVECKLING

....................................................... (120

MASTERPROGRAM I BIOLOGI, EKOLOGI OCH NATURVÅRD

.................................. (120

hp)
hp)

........................................................................................ (180

hp)

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

................................................................................................................ (180

hp)

MASTERPROGRAM I GEOMEDIASTUDIER:

Affärssystem och ekonomi
Systemdesign

PROGRAM PÅ AVANCERAD NIVÅ

JURISTPROGRAMMET

........................................................................................................ (270

hp)

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

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

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

KANDIDATPROGRAM I FOLKHÄLSOVETENSKAP*........................................................... (180 hp)

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

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

MASTERPROGRAM I INNOVATION OCH TJÄNSTEUTVECKLING

KONSTNÄRLIG KANDIDAT MUSIKER

MASTERPROGRAM I INFORMATIK

............................................................................. (180

hp)

........................... (120

hp)

................................................................................. (120

hp)

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

MASTERPROGRAM I MARKNADSFÖRING

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

MASTERPROGRAM I REDOVISNING OCH STYRNING

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

MASTERPROGRAM I SERVICE MANAGEMENT

LÄKEMEDELSANALYS – KANDIDATPROGRAM I KEMI................................................... (180 hp)

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

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

MASTERPROGRAM I KRITISK SAMHÄLLSANALYS.......................................................... (120 hp)

MEDIER OCH KOMMUNIKATION:

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP............................................................................ (120 hp)

Visuell kommunikation och design............................................................................... (180 hp)
Digitala medier och analys.............................................................................................. (180 hp)
MILJÖ OCH SÄKERHET............................................................................................................. (180 hp)
MUSIKLÄRARPROGRAMMET

hp)

.......................................................... (120

hp)

Miljö- och energisystem mot civilingenjörsexamen................................................ (120 hp)
Teknisk fysik mot civilingenjörsexamen..................................................................... (120 hp)
RISKHANTERING I SAMHÄLLET

............................................................................ (120

hp)

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA:

............................................................................................. (180

MUSIKPRODUKTIONSPROGRAMMET

hp)

............................................... (120

PÅBYGGNADSPROGRAM I:

hp)

............................................................................................ (300

................................................................... (120

...................................................................................... (120

hp)

hp)

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

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

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

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

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

PERSONAL OCH ARBETSLIV

SAMHÄLLSANALYTIKER .......................................................................................................... (180 hp)
SAMHÄLLSPLANERARPROGRAMMET................................................................................. (180 hp)
SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET.......................................................................................... (180 hp)
SOCIONOMPROGRAMMET....................................................................................................... (210 hp)

Operationssjukvård............................................................................................................... (60 hp)
SPECIALLÄRARPROGRAMMET:
Utvecklingsstörning............................................................................................................... (90 hp)

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

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

TURISMPROGRAMMET
WEBBUTVECKLARE

....................................................................................................... (180

hp)

COLLEGEÅRET................................................................................................................................. (30 hp)

............................................................................................................. (180

hp)

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

hp)

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

YRKESLÄRARPROGRAMMET

............................................................................................... (90

Hela eller delar av utbildningen går att läsa på distans. Vissa utbildningar går att
läsa både på distans och på campus. Läs mer på respektive utbildning.
*Under förutsättning av erforderliga beslut tas.

KAU.SE

