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REKTOR HAR ORDET

Att utmana 
det okända
Det är nyfikenheten som har tagit oss människor 
framåt genom historien – varför är det så här? Varför 
gör vi inte så här istället? Idag har vi många olika 
utmaningar i världen som vi behöver ställa frågor 
kring för att hitta kloka lösningar. Hos oss på Karlstads 
universitet kan du hitta en mängd program och kurser, 
som du kan läsa på plats eller på distans. Vi strävar 
efter att du enkelt ska få kontakt med lärare, forskare 
och andra studenter – välkommen att bli en del av  
vårt öppna universitet du med!  

Johan Sterte, rektor

FAKTA
KARLSTADS UNIVERSITET

19 000 studenter

75 program på grund- 
och avancerad nivå

750 kurser inom drygt 
50 ämnesområden

VIKTIGA DATUM
19 APRIL Sista ansökningsdag 

inför hösten 2022

21 JUNI Sista datum för 
kompletteringar

17 OKT Sista ansökningsdag inför 
våren 2023

TERMINSTIDER VID  
KARLSTADS UNIVERSITET
HÖSTTERMINEN 2022:
29 augusti 2022 – 15 januari 2023

VÅRTERMINEN 2023: 
16 januari 2023 – 4 juni 2023

SÅ HÄR ANSÖKER DU!
1. Gå till antagning.se, logga in

eller skapa konto.

2. Sök fram de kurser eller program
som du vill anmäla dig till.

3. Du kan anmäla dig till max
12 utbildningar och blanda
program och kurser (sommar-
kurser 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.

BRA KONTAKTER
KARLSTADS UNIVERSITET 
054-700 10 00, info@kau.se

HANDELSHÖGSKOLAN VID  
KARLSTADS UNIVERSITET
handels@kau.se, kau.se/hhk

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

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

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING
studievagledning@kau.se

HAR DU EN FUNKTIONSNEDSÄTTNING?
Behöver du särskilt stöd för att 
genomföra dina studier? 
Kontakta våra samordnare för 
studenter med funktionsnedsättning 
studentstod@kau.se

KARLSTAD STUDENTKÅR 
studentkaren@karlstadstudentkar.se

KARLSTADS UNIVERSITETS  
IDROTTSFÖRENING, KAUIF 
kansli@kauif.se

mailto:info%40kau.se?subject=
mailto:handels%40kau.se?subject=
https://kau.se/hhk
mailto:info.mhi%40kau.se?subject=
https://kau.se/mhi
mailto:bibinform%40kau.se?subject=
mailto:studievagledning%40kau.se?subject=
mailto:studentstod%40kau.se?subject=
mailto:studentkaren%40karlstadstudentkar.se?subject=
mailto:kansli%40kauif.se?subject=
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Hej från 
våra student-
ambassadörer!

Studentambassadörerna jobbar 
extra under studietiden med att 
representera universitetet på mässor, 
besök på gymnasieskolor eller på 
plats på campus. Och de kan alltid 
hjälpa till att svara på frågor om du 
behöver råd och tips. 

MAHDI,

DATAteknik

JENNIFER,
BIOLOG

JENNIFER, 
JURISTLISEN, 

ÄMNESLÄRARE

INO, JURIST

UKASH, 
INGENJÖR 

BYGGTEKNIK

AMANDA,
JURISTFARAH, 

CIVILINGENJÖR

SAMAR, 
PSYKOLOG

RACHEL,
CIVILINGENJÖR

ARBESA, JURIST
FILIP,

VISUELL KOMMUNIKA-
TION OCH DESIGN

ANTIGONI, JURIST

WILHELMINA, 
KOMMUNIKATION 

OCH PR

INGENJÖR 
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CAMPUS

Det är  
här det  
händer!
Karlstads universitet är beläget öster om stadskärnan i 
området Kronoparken och har ett sammanhållet campus. 
Här finns gott om innovativa miljöer som den runda 
salen Ägget i hus 21. Universitetet har en egen busshåll-
plats där både kommunal och regional trafik passerar. 



UTBILDNINGSOMRÅDEN

Varför valde du din utbildning?
Varför valde du Karlstads universitet?

JURIDIK & EKONOMI

ANTIGONI PAVLIDOU
Jurist

”Jurist är en bred och  
intressant utbildning som 
gör mig anställningsbar 
inom både offentlig och 
privat sektor. Jag valde 
Karlstads universitet för  
det ligger nära mitt hem  
och jag trivs i stan!”

NATURVETENSKAP

SIMON FOGELSTRÖM
Biolog

”Jag vill bli lärare och går biologprogrammet 
för att det passar bra in i min plan. 
Karlstads universitet hade rätt kravprofil 
för mig på vägen mot mitt mål.”

HÄLSOVETENSKAP

HAWO OSMAN
Sjuksköterska

”Sjukhusmiljön har alltid lockat mig och 
sjuksköterska ger en bred ingång med 
möjlighet att specialisera sig längre fram. När 
jag besökte olika universitet kändes Karlstads 
bäst – det blev ett självklart val för mig!”

SAMHÄLLSVETENSKAP

FILIP ANDERSSON
Visuell kommunikation

& Design

”Jag valde VKD för att jag vill jobba kreativt 
med event- och dokumentärfilm i framtiden. 
Karlstad är en härlig, trevlig stad och jag 
gillade atmosfären och lokalerna här.”

INGENJÖRSVETENSKAP

RACHEL LUANDA SARA
Civilingenjör i kemiteknik

”Jag älskar kemi och valde att läsa till 
civilingenjör för att jag vill bidra till att lösa 
problem inom papper- och massaindustrin. 
Karlstads universitet valde jag för att det är 
nära till allt, boende, bussar, människor!”

LÄRARUTBILDNING

DAVID AXELSSON 
Gymnasielärare Idrott & Hälsa

och naturkunskap på gymnasiet

”Jag vill väcka ett intresse 
hos ungdomar för både 
rörelse och naturkunskap. 
Karlstad har nära till fjällen, 
ett extra plus – förutom att 
det är väldigt härlig stad!”

IT

MAHDI MOHAMMADI 
Högskoleingenjör 

i datateknik

”Jag är teknikintresserad  
och vill jobba med Front 
End-programmering. Kau  
valde jag för att utbildningen 
har bra kvalitet, bra lärare 
och jag känner mig trygg här”

MUSIK, DANS OCH KULTUR

MIKAEL BOHLIN
Konstnärlig kandidat, Cello

”Jag valde att studera konstnärlig 
kandidat på Ingesund för att jag 
kände till de fantastiska cellolärarna.
Musikhögskolan Ingesund är en 
magisk plats med inspirerande 
omgivningar och superfräscha 
lokaler – alla känner alla!”
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DISTANSSTUDIER

Plugga på distans
Vill du studera men slippa flytta? Här har vi 
haft distansutbildning sedan 1990-talet.

Distansstudier är till för dig som inte vill eller kan flytta 
när det är dags för högre utbildning. Du kanske vill fort-
sätta jobba vid sidan av studierna eller bo kvar med din 
familj. Karlstads universitet erbjuder flertalet program 
och kurser på distans. Vi har ett anpassat upplägg på 
föreläsningar och examinationer för att det ska fungera 
att delta och genomföra, oavsett var du bor. Vissa ut-
bildningar har närträffar då det är obligatoriskt att delta, 
medan andra är helt på distans. Du kan söka fram vilken 
typ av distansupplägg som gäller på vår webbplats.

Flexibla dagar brukar ses som en av fördelarna med dis-
tansstudier. Föreläsningar är ofta förinspelade och det kan 
vara mycket egen litteraturläsning. Tänk på att det ställer 
krav på dig som student att du är disciplinerad och kan 
planera din studietid själv. Även om en relativt stor del 
av studierna sker självständigt kan du komma att behöva 
anpassa dig efter vissa tider för obligatoriska moment. 

Examinationer kan ske på lärcentra. Det gör att du 
inte behöver åka så långt när det i slutet av kursen är 
dags att visa vad du lärt dig. En del inlämningar sker 
på vår lärplattform och annat examineras muntligt. 
Träffar på plats på campus kan också vara aktuella. 
Studenterna brukar vara på plats ett par dagar på rad 
och utföra praktiska övningar, vilket brukar vara både 
roligt och lärorikt. 

DU BEHÖVER:
Dator med 
bra mikrofon, 
högtalare och 
kamera

Internet
Fungerande  
internetupp- 
koppling är  
viktigt.

”Ingen dag är  
den andra lik.”
Therese Sjöqvist är en av de som 
valt att läsa på distans. Hon är 23 
år och bor i Arvika. Sedan hösten 
2018 har hon studerat ämneslärar-
programmet vid Karlstads universi-
tet och trivs bra med upplägget. 

– Friheten som kommer med 
distansstudier passar mig bra, säger 
Therese. Det är oftast inte så mycket 
tider att förhålla sig till, utan jag får 
planera min studietid själv. Ingen 
dag är den andra lik. 

Att studera på distans har inte 
varit några problem för Therese. 

Hon menar att den största 
utmaningen är att hålla koll 
på allt som är runt själva 
studierna och tipsar nya 
studenter att tänka framåt, 
då mycket görs i fler steg. 

– Planera! Och våga ställa 
frågor, det är det viktigaste. 
Ta hjälp av dina lärare. 
Samma undervisningsstöd er-
bjuds till studenter på distans 
som till studenter på campus. 
Therese är själv både mentor och ger 
anteckningsstöd till andra studenter 
och tycker det fungerar fint. 

– Studiestöd finns det gott om, säger 
Therese. På Karlstads universitet blir 
alla sedda, oavsett om du studerar 
på campus eller på distans. 
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PROGRAM

PROGRAM PÅ GRUNDNIVÅ
ARBETSINTEGRERAT FÖRSKOLLÄRARPROGRAM (210 hp)
BIOLOGIPROGRAMMET (180 hp)
CIVILEKONOMPROGRAMMET HHK (240 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 i kandidatexamen (300 hp)

FASTIGHETSEKONOMI HHK (180 hp)
FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (210 hp)
GRUNDLÄRARPROGRAMMET: 

Förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 (240 hp)
Grundskolans årskurs 4–6 (240 hp)
Grundlärare med inriktning fritidshem (180 hp)

HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET I:
Byggteknik, inriktning husbyggnad (180 hp)
Datateknik (180 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 HHK (180 hp)
IT, PROJEKTLEDNING OCH AFFÄRSSYSTEM HHK (180 hp)
IT-DESIGN: 

Affärssystem och ekonomi HHK (180 hp)
 Systemdesign HHK (180 hp)
JURISTPROGRAMMET HHK (270 hp)
KANDIDATPROGRAM I DATAVETENSKAP (180 hp)
HÄLSA, MILJÖ OCH SAMHÄLLE: 

Kandidatprogram i Folkhälsovetenskap (180 hp)
KOMMUNIKATION OCH PR (180 hp)
KONSTNÄRLIG KANDIDAT MUSIKER MHI (180 hp)
KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING (60 hp) 
KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING (90 hp)
KULTURVETARPROGRAMMET (180 hp)
LANTMÄTARPROGRAMMET med inriktning mät- och kartteknik (180 hp)
LÄKEMEDELSANALYS: Kandidatprogram i kemi (180 hp)
MATEMATIKPROGRAMMET (180 hp)
MEDIER OCH KOMMUNIKATION: 

Digitala medier och analys (180 hp)
Visuell kommunikation och design (180 hp)

MILJÖ OCH SÄKERHET (180 hp)
MUSIKLÄRARPROGRAMMET MHI (300 hp)
MUSIKPRODUKTIONSPROGRAMMET MHI (180 hp)
PERSONAL OCH ARBETSLIV HHK (180 hp)
POLITICES KANDIDAT (180 hp)
PSYKOLOGPROGRAMMET (300 hp)
SAMHÄLLSANALYTIKER (180 hp)
SAMHÄLLSPLANERARPROGRAMMET (180 hp)
SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET (180 hp)
SOCIONOMPROGRAMMET (210 hp)
TANDHYGIENISTPROGRAMMET (180 hp) 
TURISMPROGRAMMET HHK (180 hp)
WEBBUTVECKLARE HHK (180 hp)
YRKESLÄRARPROGRAMMET (90 hp)
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET ÅRSKURS 7-9:

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)
 Kemi (300 hp)
 Matematik (300 hp)

Matematik – Fysik (300 hp)
 Naturkunskap (300 hp)
 Religion (300 hp)
 Samhällskunskap (330 hp)
 Spanska (300 hp)
 Svenska (330 hp)

PROGRAM PÅ AVANCERAD NIVÅ
MAGISTERPROGRAM I ARBETSVETENSKAP HHK (60 hp)
MAGISTERPROGRAM I NATIONALEKONOMI HHK (60 hp)
MAGISTERPROGRAM I PROJEKTLEDNING HHK (60 hp)
MAGISTERPROGRAM I SKATTERÄTT HHK (60 hp)
MAGISTER-/MASTERPROGRAM I
UTBILDNINGSLEDNING OCH SKOLUTVECKLING (120 hp)
MASTERPROGRAM I BIOLOGI, EKOLOGI OCH NATURVÅRD (120 hp)
MASTERPROGRAM I DATAVETENSKAP (120 hp)
MASTERPROGRAM I ENGELSKA

Litteraturvetenskaplig inriktning (120hp)
Språkvetenskaplig inriktning  (120hp)

MASTERPROGRAM I GEOMEDIASTUDIER: Medier, mobilitet och 
rumslig planering (120 hp)
MASTERPROGRAM I HISTORIA (120 hp)
MASTERPROGRAM I HÄLSOVETENSKAP

Inriktning folkhälsovetenskap (120 hp)
MASTERPROGRAM I IDROTTSVETENSKAP (120 hp)
MASTERPROGRAM I INFORMATIK HHK (120 hp)
MASTERPROGRAM I INNOVATION OCH TJÄNSTEUTVECKLING HHK  (120 hp)
MASTERPROGRAM I KRITISK SAMHÄLLSANALYS (120 hp)
MASTERPROGRAM I MARKNADSFÖRING HHK (120 hp)
MASTERPROGRAM I REDOVISNING OCH STYRNING HHK (120 hp)
MASTERPROGRAM I SERVICE MANAGEMENT HHK (120 hp)
MASTERPROGRAM I SOCIALT ARBETE (120 hp)
MASTERPROGRAM I SPECIALPEDAGOGIK (120 hp)
MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP (120 hp)
MASTERPROGRAM I ÄMNESDIDAKTIK (120 hp)
PÅBYGGNADSPROGRAM I:

Miljö- och energisystem mot civilingenjörsexamen (120 hp)
Teknisk fysik mot civilingenjörsexamen (120 hp)

RISKHANTERING I SAMHÄLLET (120 hp)
SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA:
 Ambulanssjukvård (60 hp)
 Distriktssköterska (75 hp)
 Intensivvård (60 hp)
 Operationssjukvård (60 hp)
SPECIALLÄRARPROGRAMMET: Utvecklingsstörning (90 hp)

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
COLLEGEÅRET (30 hp)
TEKNISKT NATURVETENSKAPLIGT BASÅR (60 hp)
NATURVETENSKAPLIG BASTERMIN (30 hp)

HHK MHI
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.

KOMBINERA
VALFRIA KURSER
TILL EN EXAMEN!
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FORSKNING

Matildas 
forsknings

spaning
MATILDA LANDSBERG

Kommunikation & PR
Matilda Landsberg går tredje 

året på Kommunikation & PR-programmet. 
Här har hon valt ut några forskningsprojekt 

som hon tycker är extra intressanta – kanske 
kommer du att vilja gå vidare till masternivå 

eller bli doktorand i framtiden?

TJÄNSTER SOM 
SKAPAR VÄRDE

En smidig bussresa till jobbet. Lätt att 
göra rätt för att minska sin miljö-
påverkan. Förbättrad sjukvård. 

Det är mycket som skapar känslan 
av välbefinnande och värde hos oss 
människor. På Centrum för tjänste-

forskning, CTF, bedrivs forskning som 
berör de värdeskapande behov 

samhället, individen och organisationer 
har. På kau.se/ctf kan du läsa mer.

HISTORIA BLIR FRAMTID
Allt som var då har lett fram till det 
som är nu. Vi bedriver forskning för 
att förstå varför världen ser ut som 

den gör idag baserat på hur den såg 
ut förut. Det gäller allt från politisk 

historia till social- eller kulturhistoria. 
Vill du veta mer? kau.se/historia

INDUSTRI 4.0
Digitalisering inom industrin ställer 

nya krav på tekniken. Det pratas om 
en fjärde industriell revolution som är 
på ingång. På Karlstads universitet 
forskar vi för att bättre kunna möta 
de krav som ställs på industrin, för 
att öka hållbarheten och minska 

felfaktorer. Se mer på 
kau.se/dami

KRIGET MOT 
LUPINERNA

Lupinerna ses ofta som vackra, 
blommandes i dikets kant. Men arten 

är invasiv och har inga naturliga fiender 
i den svenska floran. Det innebär att de 

tar över på ställen där prästkragar 
och blåklockor annars hade stått 

och mångfalden minskar. Karlstads 
universitet vill ta reda på hur vi ska 
bekämpa spridningen av lupiner. 

Läs mer på kau.se/biologi

SOLCELLER PÅ 
FRAMMARSCH

Energiforskningen är i rampljuset. 
Karlstads universitet vill vara med och 

göra skillnad. Vi bedriver nu forskning på 
utveckling av solceller, för att effektivisera 
energin de genererar och kunna utvinna 
mer på samma tid. Det är dags att ställa 

om för ett hållbart samhälle, för en 
hållbar framtid. Mer läsning finns på 

kau.se/fysik/forskning/materialfysik

NÄR VARJE 
DROPPE RÄKNAS

Skyfall och torka. Extremväder är 
en utav de kriser som hotar oss 

människor. Stora mängder regn kan 
leda till trafikproblem, skador på 

byggnader och fara för liv och hälsa. 
På Karlstads universitet bedrivs 

forskning för att undersöka hur vi kan 
förbättra fastigheter för att minska 

skadorna och hur vi ska förbereda oss 
för de skyfall som kan komma. Vill du 

veta mer går du in på kau.se/csr

https://www.kau.se/fysik/forskning/materialfysik
https://www.kau.se/crs
https://www.kau.se/biologi
https://www.kau.se/dami
https://www.kau.se/historia
https://www.kau.se/ctf
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HANDELSHÖGSKOLAN

Topprankad 
och tillämpad
Om du vill studera juridik, HR, turism, IT eller projekt-
ledning kommer du att ta din examen från Handelshög-
skolan, som är AACSB-ackrediterad.

Med nio program på grundnivå och nio på avancerad 
nivå – här samlas 2 800 studenter som alla har ett intresse 
för ekonomi och affärsverksamhet ur olika perspektiv. 
Den gemensamma nämnaren är användbar kunskap, 
där kritiskt tänkande och praktisk tillämpning tränas 
tillsammans med lärare, studenter och samverkande 
företag och organisationer. AACSB-ackrediteringen 
är internationellt erkänd och ger dig ett kvitto på att 
din utbildning håller högsta kvalitet.

Läs mer på kau.se/hhk

MUSIKHÖGSKOLAN INGESUND

En kreativ 
musikmiljö
Vissa brukar prata om Ingesundsbubblan – framtida 
musiklärare, musiker och musikproducenter spelar och 
utvecklas tillsammans med skickliga lärare i en vackert 
belägen miljö vid Kyrkviken, nära Arvika.

Musikhögskolan är en del av Karlstads universitet och 
en anrik musiktradition. Här får du stora möjligheter 
att öva på egen hand och tillsammans med andra i 
övningsrum, studior och på konserter och event. Vi 
arbetar gränsöverskridande både kreativt och geografiskt 
och du kan utveckla ditt personliga uttryck i en trygg 
och inspirerande miljö.

Läs mer på kau.se/mhi

ELITIDROTT OCH STUDIER GÅR IHOP!
På Karlstads universitet erbjuds 
du möjligheten att kombinera 
drömmar om studier och karriär 
med drömmen om idrottsut-

övande på högsta nivå. För att 
kunna söka måste du vara antagen 
till ett program på Karlstads uni-
versitet. Ett krav är också att 

dina idrottsprestationer är i klass 
med landslagsnivå. 

Läs mer på 
kau.se/elitidrottsuniversitetet

https://kau.se/hhk
https://kau.se/mhi
https://kau.se/elitidrottsuniversitetet
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KARLSTAD

Studentstaden
I Karlstad läser var tionde person 
vid universitetet. Det märks.
Karlstad är den kaffedoftande solstaden med det stora 
utbudet. Vid Vänerns norra strand och med Klarälven 
rinnandes genom city är vatten alltid nära – perfekt med 
tanke på antalet soltimmar. Här finns goda kommunikationer 
ut i världen och bussarna går ofta runt stan. 
Välkommen till en stad för både 
sport- och kulturälskare!

Wermland Opera, Värmlands teaterhus, beläget 
med parken vid Klarälvens kant. Byggnaden är 
centralt belägen och arrangerar varje år flertalet 
konserter, musikaler och teatrar. Det är också 
precis intill operan studenternas flottrace går av 
stapeln i början av varje hösttermin. 

Mariebergsskogen Här finns något 
för alla! Promenadstråk i vackra miljöer, 
badplats på sommaren och skridskobana 
vintertid. Ta med korv att grilla eller köp 
något gott i fiket på Naturum Värmland. 
Hälsa på djuren och promenera över 
strandängarna. Ta del av det rika fågellivet 
från fågeltornen, varav ett även är 
rullstolsanpassat. Hit kan du även 
ta båtbuss för en visit.
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STUDENTKÅREN HAR ORDET
Karlstad Studentkårs främsta upp-
gift är att bevaka kvaliteten på din 
utbildning och se till att din studietid 
blir så bra som möjligt. Därför sitter vi 
med och representerar dig och dina in-

tressen i universitetets styrelser, råd och 
nämnder. Vi har också flertalet projekt 
där alla är välkomna att engagera sig. 
Är du intresserad av att skriva i student- 
tidningen eller vill du vara delaktig i 

jämställdhetsprojekt? Oavsett var ditt 
intresse ligger är du välkommen till 
oss med engagemang eller funderingar.
Vi är med dig från antagnings-
beskedet till examensceremonin.
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Sandgrund. Ett stenkast från 
restauranger och bussar finns 
Sandgrundsudden, som delar 
Klarälven i två delar. Udden lämpar 
sig utmärkt för en promenad längs 
med älven med sandstrand och 
brygga eller picknick i gräset. 
Här finns också Värmlands 
museum och Lars Lerins tavlor. 
En park värd ett besök. 

Stenbron i närheten 
av Gubbholmen

Studenternas hem. De flesta studenterna bor i 
närområdet kring universitetet, där bor du på 
bekvämt avstånd till det mesta. Runt hörnet finns 
skogen med motionsspår, ett stenkast bort butiker 
och busslinje 1 som tar dig in till city på 10 minuter. 
Vill du läsa mer om hur det är att bo i Karlstad eller 
få tips om hur du hittar ditt boende? 
På karlstad.studentstader.se finns allt du behöver!

Universitetet 

Gubbholmen. En liten ö 
i mitt i Klarälven där man 
bäst avnjuter en picknick. 
Här finns ett kortare motions-
spår, utomhusgym och 
öppna gräsytor inramade 
av björkar. Utsikten över 
stenbron gör det till en 
av Karlstads popu-
läraste platser, vare 
sig man är student 
eller inte. 

Karlstad är känt för sina många 
evenemang. Här anordnas allt från 
mässor och konserter till student-
fester. Ett hett tips är att börja kvällen 
på någon av alla restauranger innan 
tävlingsmänniskan snör på sig 
bowlingskorna och den danssugna 
tar sig till en nattklubb. 

Läs mer på karlstad.se 

STUDENTFÖRENINGAR
Vad vore ett universitet utan 
studentföreningar? På Karlstad 
universitet finns både utbildnings-
föreningar och intresseföreningar. 
Utbildningsföreningar är kopplade 

till det programmet du läser och de 
arrangerar även nollningen de första 
veckorna på läsåret. Intresseföreningar 
är inriktade mot vad du tycker om 
att göra. Söt likör tar ton, KAUIF 

anordnar idrottsaktiviteter och 
KUSK fixar spelkvällar. Det finns 
även intresseorganisationer för dig 
som vill engagera dig politiskt. 

Centrum och campus

https://karlstad.studentstader.se
https://karlstad.se
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Arvika Karlstad

Här finns 
Karlstads 
universitet!

Mitt emellan tre storstäder och med goda förbindelser 
både inom och utom Karlstad. Hit är det lätt att resa 
och lätt att vilja bli kvar. Musikhögskolan Ingesund 
ligger i Arvika 8 mil väster om Karlstad. 

LÄRCENTRA
Om du pluggar på distans kan du få tillgång till datorer, 
skrivare, studierum och grupprum via vårt nätverk av 
lärcentra. De underlättar om du inte har möjlighet eller 
motivation för att enbart studera hemifrån.

PLUGGA UTOMLANDS  
Utbytesstudent, utlandspraktik, fältstudier, studie-
resor – det finns många sätt att skaffa internationella 
erfarenheter under studietiden hos oss. Vi har 
samarbete med 230 universitet i över 40 länder.

Katalogen bygger på information känd i februari 2022. Med reservation 
för eventuella ändringar och tryckfel. Produktion: Karlstads universitet. 
Omslagsbild: Bulldozer. Design och tryck: Universitetstryckeriet, 
Karlstads universitet. Foto: Maria Obed, Linn Malmén, Martin Hugne, 
Per Olsson, Karlstads universitet och Karlstads kommun. Alla modeller 
är studenter, anställda eller alumner vid Karlstads universitet. 
Upplaga: 5 000 ex.

Trycksak
  341 144

SVANENMÄRKT

KAU.SE

https://kau.se
https://www.facebook.com/karlstadsuniversitet/
https://www.instagram.com/karlstadsuniversitet/?hl=sv
https://twitter.com/KAU?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCKi1vDIYYti5rKvy78pfVmw
https://www.kau.se/
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