
Program på avancerad nivå höstterminen 2019 och vårterminen 2020

Gör mer möjligt 
med en utbildning 
på avancerad nivå.



Ett universitet  
där allt är möjligt.
Linnéuniversitetet är ett ungt och nyfiket 
universitet. Vi vill visa dig att dina ambitioner 
växer i en kreativ akademisk miljö och skapar 
möjligheter som inte tidigare fanns. Hos oss 
finns förutsättningarna som tillsammans med 
ditt engagemang formar din och samhällets 
framtid. Vi erbjuder dig en attraktiv utbildning, 
forskning i framkant och tillgång till hela 
världen i ditt klassrum. Om du vill så kan du 
förverkliga dina framtidsdrömmar.

Som student formade Carl von Linné 
sin bildningsväg själv. Senare blev han en 
inspirerande lärare med intresse för både 
natur och samhälle. Han utvecklade nya 
undervisningsmetoder som var banbrytande 
för sin tid. Det systematiska kunskapssökandet 
utvecklades för samhällets bästa. Linné är en 
inspirationskälla för oss.

Kreativitet, nytänkande och innovation är 
nödvändiga för att bygga en hållbar framtid. 
Att kunna se möjligheter, använda sina 
kunskaper och utveckla nya idéer är ett 
steg på vägen till att göra skillnad. Vi vill 
att du utmanar dig själv. Det är inte alltid 
den enklaste vägen som är den bästa. Våga 
formulera dina egna mål och utveckla dem 
tillsammans med oss på Linnéuniversitetet!  
Du kan nå dit du vill och din kraft behövs  
för att möta samhällsutmaningarna.

32 000 studenter studerar vid 
Linnéuniversitetet och alla har sina egna mål 
med sina studier. Vårt mål är att ge dig de  
bästa förutsättningarna för att du ska nå dit  
du vill. Den akademiska kunskapen är basen 
för en bättre och rikare värld – du har en  
viktig roll för att göra den möjlig.

Välkommen till Linnéuniversitetet. Ett modernt, 
internationellt universitet i Småland.

Peter Aronsson
Rektor

På omslaget 
Cajsa från magisterprogrammet i 
freds- och utvecklingsarbete.

Borde man inte ta vara på 
möjligheten att vidga sina vyer?
Vi på Linnéuniversitetet tycker 
att det är konstigt att inte mer är 
möjligt idag. Som att utbildningar 
bidrar med ett internationellt 
kontaktnät och ger sina studenter 
möjligheten att göra fältstudier 
utomlands. Cajsa från USA 
studerade magisterprogrammet i 
freds- och utvecklingsstudier vid 
Linnéuniversitetet, där hon fick 
kontakter för livet och en stark bas för 
att fortsätta ut på arbetsmarknaden. 
Var med och förändra världen 
på riktigt, välkommen till ett 
universitet där allt är möjligt.

Vill du veta mer om Cajsa och hennes 
studietid vid Linnéuniversitetet? 
Titta på filmen!
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”Ett masterprogram 
där ingenjörsstudenter 
studerar tillsammans 
med studenter inom 
ekonomi och design 
är revolutionerande”

4

LINNÉUNIVERSITETET Ett universitet där allt är möjligt



En perfekt förberedelse för yrkeslivet

Innovation genom ekonomi, teknik och design är en unik masterutbildning som Linnéuniversitetet ger i samarbete med 
IKEA och flera andra företag. På programmet arbetar studenter från olika kunskapsområden tillsammans i olika projekt och 
lär av varandras kompetenser. På utbildningen lär du dig projektledning, process- och produktutveckling, affärs- och system-
utveckling och du förbereder dig för att forma framtidens samhälle.

Unik master 
kombinerar ekonomi, 
teknik och design
I min klass fanns det studenter från Italien, Colombia, Kina 
och Iran – och från Sverige, så klart. Att få möjligheten att 
studera tillsammans med studentkollegor från så många 
andra länder har verkligen varit givande. Jag tyckte också 
om det faktum att vi fick jobba tillsammans med studenter 
från andra discipliner, det hjälpte mig att se saker och 
ting ur nya perspektiv. Det interdisciplinära upplägget 
var en av huvudanledningarna till att jag valde att läsa 
innovationsmastern. 

Programmet innehåller många praktiska projekt, vilket 
gav oss möjligheten att göra klart den teoretiska biten av 
våra studier genom att applicera teorin på verkliga situationer 
i arbetslivet. Genom kontakter med partners och andra 
intressenter från den privata sektorn hade vi möjlighet att 

bygga upp vårt kontaktnät redan under utbildningen. När 
vi jobbade i projekt tillsammans med olika företag så fick de 
oss att känna oss mer som kollegor än som studenter.

Nu jobbar jag som specialist inom lagar och standarder 
på IKEA of Sweden AB. Det jobbet passar mig väldigt 
bra. Jag har verkligen nytta av min tekniska bakgrund från 
Linnéuniversitetet nu när jag jobbar med produktsäkerhet. På 
IKEA of Sweden har vi en väldigt omväxlande arbetsmiljö 
där alla olikheter smälter samman i en IKEA-kultur av 
gemensamma värden.

Sverige är verkligen ett fantastiskt land att plugga i, både 
när det gäller utbildningen i sig men också den sociala biten. 
Masterprogrammet jag läste var den perfekta förberedelsen 
inför mitt yrkesliv!

Tayfun, tidigare student på innovationsmastern, med inriktning teknik.
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Att läsa en utbildning på avancerad nivå är ett sätt att 
fördjupa dina kunskaper och öka din konkurrenskraft  
på arbetsmarknaden.

För att vara behörig att läsa ett program på avancerad 
nivå krävs det att du har en examen på grundnivå. 
Därutöver kan det anges särskilda behörighetskrav för 
de olika programmen. Kraven framgår för respektive 
utbildning.

Examen
Program på avancerad nivå leder antingen till en magister-
examen (60 hp) eller till en masterexamen (120 hp). En del 
program leder till en yrkesexamen. Vissa program ger 
behörighet att söka till forskarutbildning.

Anmälan
Anmälan till program görs på Antagning.se. Var noga 
med att titta efter sista anmälningsdatum på de program 
som du är intresserad av. Till höstterminen 2019 kan 
program ha sista anmälningsdag den 15 januari, 15 mars 
eller 15 april.

Program på avancerad 
nivå hösten 2019
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Digital affärsutveckling, 
magisterprogram 60 hp

Detta magisterprogram vänder sig 
till dig som vill utveckla digitala 
affärsmodeller.

Du får lära dig att utveckla strategier för 
digitala affärsmodeller och att realisera 
dem genom verksamhetsutveckling. 
Teori varvas med praktisk tillämpning. 
Programmet ges på distans, på halvfart 
under två år, vid CIL i Ljungby. Cirka 
tre obligatoriska träffar i Ljungby 
per termin (tors-fre). Mer info: Cil.
se. Läs även under programmet 
Informationslogistik på grundnivå.

Yrkesliv Utbildningen ger dig 
kompetens att leda eller medverka i 
utvecklings- och förändringsarbete 
inom området digitalisering av 
affärsmodeller.

Examen Filosofie magisterexamen i 
digital affärsutveckling. Huvudområde: 
Informatik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet: 
• Svenska B/3 och Engelska A/5 eller 

motsvarande och minst 3 års relevant 
yrkeserfarenhet.

KONTAKT: Patrik Elm, patrik.elm@lnu.se

ORT: Ljungby, 50 % Distans

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 april 
Anmälan görs på Antagning.se

Data/IT

AVANCERAD NIVÅ Data/IT



Informationssystem, 
magisterprogram 60 hp

Informationssystem erbjuder 
möjligheter för företag och för 
människor att kommunicera, lära, 
organisera och förnya sig.

Programmet ger dig djupa och breda 
kunskaper i att planera för, konstruera 
och använda informationssystem 
i organisationer och företag. Det 
förbereder dig även för forskarstudier 
inom informatik. Målet är att ge dig 
den kompetens du behöver för att 
kunna beskriva och analysera företag 
och deras behov av att utveckla 
informationssystem.

Teman som tas upp i programmet är t ex 
IS/IT for Organizing, Communicating 
and Coordinating; Ontologies and 
Epistemologies: Methodologies, 
Methods and Theories; Big Data in 
Organizations, Business, and Society.

Studierna baserar sig på allmänna 
undervisningsstrategier som grupparbeten, 
inlämningsuppgifter, muntliga 
presentationer och gruppdiskussioner.

Yrkesliv Efter utbildningen kan du 
arbeta med projekt för att planera, 
utforma och införa informationssystem 
med avsikt att utveckla verksamheter.

Examen Magisterexamen med 
inriktning mot informationssystem. 
Huvudområde: Informatik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Engelska B/6 eller motsvarande.

KONTAKT: Jaime Campos, 
jaime.campos@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 

ORT: Växjö, 100 % Distans

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se

Informationssystem, 
masterprogram 120 hp

Informationssystem erbjuder 
möjligheter för företag och för 
människor att kommunicera, lära, 
organisera och förnya sig.

Programmet ger dig kunskaper 
i att planera, leda och använda 
informationssystem i verksamheter 
och organisationer. Teman som 
tas upp i programmet är t ex IS/
IT for Organizing, Communicating 
and Coordinating; Ontologies and 
Epistemologies: Methodologies, 
Methods and Theories; Big Data in 
Organizations, Business, and Society.

Studierna baserar sig på allmänna 
undervisningsstrategier som 
grupparbeten, inlämningsuppgifter, 
muntliga presentationer och 
gruppdiskussioner.

Yrkesliv Efter utbildningen kan du 
arbeta med projekt för att planera, 
utforma och införa informationssystem 
med avsikt att utveckla verksamheter.

Examen Filosofie Magisterexamen med 
inriktning mot informationssystem. 
Huvudområde: Informatik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Engelska B/6 eller motsvarande.

KONTAKT: Jaime Campos, 
jaime.campos@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 

ORT: Växjö, 100 % Distans

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se

Programvaruteknik, 
magisterprogram 60 hp

Detta program har fokus på effektiv 
utveckling av högkvalitativa 
programvarusystem. Utbildningen 
kombinerar teori och praktik och gör 
dig även behörig till doktorandstudier.

Inom programvaruteknik studerar du 
teorier, metoder och tekniker för att 
utveckla programvara. Detta program 
ger en solid grund, såväl teoretiskt som 
praktiskt. Du lär dig egenskaper hos 
olika typer av programspråk och tittar 
på generella metoder och tekniker för att 
hantera vanliga problem. Programmet 
utgör första året på vårt 2-åriga 
masterprogram och det är därför enkelt 
att när som helst byta till detta.

Yrkesliv En trolig anställning är 
som programvaruutvecklare på en 
konsultfirma eller IT-avdelning. 
Därefter kan du ta steget till 
projektledning, teknisk expert eller 
en chefsposition med personalansvar. 
Du kan också fortsätta studera på vårt 
2-åriga masterprogram eller söka till 
doktorandstudier för en akademisk 
karriär.

Examen Filosofie magisterexamen med 
inriktning mot programvaruteknik. 
Huvudområde: Datavetenskap.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Kandidatexamen i datavetenskap eller 

motsvarande.
• Engelska B/6 eller motsvarande.

KONTAKT: Morgan Ericsson, 
morgan.ericsson@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se
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Programvaruteknik, 
masterprogram 120 hp

Programmet har fokus på utvecklandet 
av komplexa programvarusystem. 
Det handlar om stora programprojekt 
med miljontals rader kod och 
avancerade tekniker såsom web 
services, distribuerade system, 
komponentbaserad utveckling och 
parallella beräkningar.

Inom programvaruteknik studerar du 
teorier, metoder och tekniker för att 
utveckla programvara. Första året (som 
samläses med vårt 1-åriga program) ger 
en solid grund via kurser i datalogi på 
avancerad nivå och forskningsmetodik. 
Andra året innehåller praktiska 
tillämpningar inom olika områden. Vi 
presenterar de senaste teknikerna inom 
programvaruutveckling och genomför 
ofta projekt i samarbete med lokala 
företag och forskningsavdelningar.

Yrkesliv En trolig anställning är 
som programvaruutvecklare på en 
konsultfirma eller IT-avdelning. 
Därefter kan du ta steget till 
projektledning, teknisk expert eller en 
chefsposition med personalansvar. Du 
kan också söka till doktorandstudier för 
en akademisk karriär.

Examen Filosofie masterexamen med 
inriktning mot programvaruteknik. 
Huvudområde: Datavetenskap.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Kandidatexamen i datavetenskap eller 

motsvarande.
• Engelska B/6 eller motsvarande.

KONTAKT: Morgan Ericsson, 
morgan.ericsson@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se

Sociala medier 
och webbteknologier, 
masterprogram 120 hp

Programmet fokuserar på design och 
utveckling av tjänster och verktyg för 
sociala medier med hjälp av webben 
och mobila teknologier.

Detta masterprogram kombinerar 
teoretiska perspektiv med praktiska 
kunskaper och ger en djup förståelse av 
nätverk (communities) på webben och 
den tekniska infrastruktur de samverkar 
med. Du lär dig skapa innovativa 
lösningar och verktyg som använder 
mobila tekniker och webbteknologier 
för att stödja dessa nätverk. Programmet 
består av allmänna kurser inom 
medieteknik, samt specialiserade kurser 
som utforskar aktuella frågor inom 
sociala medier och webbteknologier. 
Kurserna omfattar områden som 
webbteknologier, design och interaktion, 
sociala medier och IT-affärer.

Programmet passar dig som har en 
grundläggande förståelse för, och 
praktisk färdighet i att arbeta med 
grundläggande webbteknologier såsom 
HTML, CSS och JavaScript (och 
kanske också server-side-tekniker som 
PHP, Python, ASP.NET eller Ruby), 
och söker höja din färdighetsnivå till 

en mer avancerad nivå med tillämpning 
inom sociala medier.

Yrkesliv Efter utbildningen kan du 
arbeta som exempelvis webbutvecklare, 
interaktionsdesigner, IT-strateg eller 
new media editor vid olika företag eller 
vid stora internationella bolag. Du kan 
även fortsätta med forskningsstudier 
mot en doktorsexamen.

Examen Masterexamen med inriktning 
mot sociala medier och webbteknologier. 
Huvudområde: Medieteknik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Kandidatexamen i medieteknik, 

informatik, datavetenskap eller 
motsvarande (varav minst 15 hp är i 
programmeringsrelaterade kurser).

• Engelska B/6 eller motsvarande

KONTAKT: Martin Östlund, 
martin.ostlund@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 

ORT: Växjö, 100 % Distans

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se
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Innovation genom ekonomi, 
teknik och design, 
masterprogram 120 hp 

Inriktning design

Detta tvååriga masterprogram utgår 
från företagens behov av personal 
med förmåga att initiera, leda och 
verka för skapandet av innovationer. 
Programmet ges på engelska.

Kvalificerad utbildning i att ge studenter 
som har sin grundläggande utbildning 
i design att tillsammans med studenter 
som har sin grund i teknik eller ekonomi 
utveckla förmåga att initiera, leda och 
verka för skapandet av innovationer i 
människans vardag.

Yrkesliv Programmet tränar 
studenterna i projekt- och 
innovationsledning, process- och 
produktutveckling, affärs- och 
systemutveckling samt samhälleligt 
entreprenörskap. Studenten utvecklar 
fördjupad kunskap inom design 
samtidigt som samverkan och utbyte 
sker med företagsekonomi och teknik. 
Studenter kommer genom utbildningen 
att kunna skapa hållbara lösningar, 
som tar hänsyn till form, funktion och 
resurseffektivitet.

Examen Filosofie masterexamen 
med inriktning mot innovation 
genom ekonomi, teknik och design. 
Huvudområde: Transdisciplinär design 
och hållbarhet.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• 90 hp i huvudområdet design (inklusive 

ett självständigt arbete omfattande 
minst 15 hp) eller motsvarande

• Engelska B/Engelska 6 eller 
motsvarande

• Godkänd portfolio

KONTAKT: Miguel Salinas, 
miguel.salinas@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se

Design, konst 
och musik
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Masterprogrammet 
i Design+Change 120 hp

Masterprogrammet i Design + Change 
är en tvåårig konstnärlig utbildning på 
avancerad nivå med huvudområdet 
design. Programmet ges på engelska.

På LNU är design kreativitet, 
kritikalitet och transformation. I en 
samtid som alltmer kännetecknas av 
komplexa hållbarhetsfrågor arbetar 
du som student med att utveckla din 
förmåga att arbeta i samverkan med 
andra akademiska fält och med såväl 
myndigheter, företag, föreningar och 
aktivister för att skapa grunderna för en 
mer hållbar framtid.

Yrkesliv Målsättningen är att utveckla 
konstnärlig mognad och en ansvarsfull 
designroll med fokus på hållbarhet 
och design som förändringsagent. På 
LNU blir du väl förberedd för att arbeta 
utforskande, med konceptutveckling 
och implementering, i komplexa projekt.

Examen Konstnärlig masterexamen. 
Huvudområde: Design.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• 90 hp i huvudområdet design (inklusive 

ett självständigt arbete omfattande 
minst 15 hp) eller motsvarande.

• Godkänd portfolio och 
avsiktsförklaring.

• Engelska B/6 eller motsvarande

KONTAKT: Maria Sahlström, 
maria.sahlstrom@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se

Ett modernt, internationellt 
universitet i Småland.
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AVANCERAD NIVÅ Ekonomi, ledarskap och marknadsföring
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Business Process 
Control and Supply 
Chain Management, 
masterprogram 120 hp

Programmet ger kunskap om styrning 
i och ledning av försörjningskedjor. 
Huvudämnet är företagsekonomi 
med inriktning mot logistik och 
ekonomistyrning.

Programmet har ett tydligt inslag 
av problematiserande kunskap och 
forskningsmetoder samt ger förståelse 
för och kunskap om modern styrning, 
ledning samt utveckling av processer i 
försörjningskedjor. Programmet består 
av de två ämnesområdena logistik och 
ekonomi-och verksamhetsstyrning 
vilket är en unik kombination. Efter 
examen kan du jobba som exempelvis 
Supply Planner, Management 
Consultant, Ekonom och Business 
Controller eller Business Development 
Planner. Du kan också fortsätta med en 
forskarutbildning.

Alternativt urval: Urvalet av 
studenter som sökt baseras delvis på 
motivationsbrev och cv.

Yrkesliv Yrkesrollerna för logistiker och 
controllers ändras mot att stödja företag 
och försörjningskedjors beslutsfattande, 
baserat på ett extrovert, internationellt, 
offensivt och affärsmässigt arbetssätt. 
Programmet förbereder väl både för 
en professionell yrkeskarriär och för 
doktorandstudier.

Examen Filosofie eller ekonomie 
masterexamen med inriktning mot 
styrning av affärsprocesser och 
försörjningskedjor: Fronten inom ekonomi 

Ekonomi, ledarskap 
och marknadsföring

Resan börjar 
i Småland.



& verksamhetsstyrning. Huvudområde: 
Företagsekonomi, eller Filosofie eller 
ekonomie masterexamen med inriktning 
mot styrning av affärsprocesser och 
försörjningskedjor: Fronten inom 
logistik & supply chain management. 
Huvudområde: Företagsekonomi.

BEHÖRIGHET:  
Specialisering: Fronten inom ekonomi 
& verksamhetsstyrning 
Grundläggande behörighet för studier på 
avancerad nivå samt särskild behörighet:
• Kandidatexamen i företagsekonomi 

med minst 90 högskolepoäng i 
huvudområdet företagsekonomi och 
minst 30 högskolepoäng i redovisning 
eller motsvarande

• Engelska B/6 eller motsvarande 
 
Specialisering: Fronten inom logistik & 
supply chain management  
Grundläggande behörighet för studier på 
avancerad nivå samt särskild behörighet:
• Kandidatexamen i företagsekonomi 

med minst 90 högskolepoäng i 
huvudområdet företagsekonomi och 
minst 7,5 högskolepoäng inom logistik/
ledning av försörjningskedjor/transport/
verksamhetsstyrning eller motsvarande

• Engelska B/6 eller motsvarande

KONTAKT: Helena Forslund, 
helena.forslund@lnu.se

KONTAKT: Fredrik Karlsson, 
fredrik.karlsson@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 

INRIKTNING: Fronten inom Ekonomi & 
Verksamhetsstyrning

INRIKTNING: Fronten inom Logistik & 
Supply Chain Management

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se

Corporate Governance - 
Accounting and Finance, 
magisterprogram 60 hp

Noterade företag styrs bland 
annat genom redovisning, 
revision, regelverk och tryck från 
kapitalmarknaderna. I det här 
programmet studerar du hur.

Detta ettåriga magisterprogram 
erbjuder fördjupade kunskaper i de 
mekanismer, institutioner och processer 
varigenom noterade företag styrs, ofta 
benämnt corporate governance eller 
bolagsstyrning. I programmet kommer 
du dels studera hur olika delar av 
bolagsstyrningssystemet fungerar och 
dels studera hur systemet som helhet 
hänger ihop och regleras. Programmet 
ges på engelska.

Alternativt urval: Urvalet av 
studenter som sökt baseras delvis på 
motivationsbrev och cv.

Yrkesliv Programmet erbjuder en 
utbildning som bildar en stabil bas för 
studenter med framtida yrkesverksamhet 
inom redovisnings-/revisions-, bank- 
och finansverksamhet eller inom 
forskning inom dessa områden.

Examen Filosofie eller ekonomie 
magisterexamen med inriktning mot 
Corporate Governance. Huvudområde: 
Företagsekonomi.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Kandidatexamen i företagsekonomi 

eller nationalekonomi med minst 
90 högskolepoäng i huvudområdet 
företagsekonomi eller nationalekonomi 
eller motsvarande. Inom huvudområdet 
ska ett examensarbete/självständigt 
arbete omfattande minst 15 
högskolepoäng ingå.

• Minst 15 högskolepoäng i statistik eller 
motsvarande

• Minst 15 högskolepoäng i redovisning, 
alternativt minst 15 högskolepoäng i 
finansiell ekonomi, eller motsvarande

ENGELSKA B/6 eller motsvarande

KONTAKT: Andreas Jansson, 
andreas.jansson@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se

Entreprenörskapsprogrammet, 
masterprogram 120 hp

Vill du utveckla företag och samhälle 
genom att identifiera, genomföra och 
analysera entreprenöriella projekt i 
samverkan med praktiker? Eller vill 
du förbereda dig för en framtid som 
forskare?

Kvalificerad utbildning i att utveckla 
företag och samhälle genom 
att identifiera, genomföra och 
analysera entreprenöriella projekt i 
samverkan med praktiker. Teoretisk 
fördjupning inom affärsutveckling 
och entreprenörskap varvas med 
metodkunskaper och praktiskt inriktad 
projekt- och processledning i verkliga 
fall. Programmet ges på engelska.

Alternativt urval: Urvalet av 
studenter som sökt baseras delvis på 
motivationsbrev och cv.

Yrkesliv Efterfrågan på personer med 
förmåga att driva förändringsprocesser 
inom etablerade organisationer är stor 
i samtliga sektorer, och i rollen som 
projektledare är du eftertraktad på 
arbetsmarknaden. Dessutom förbereder 
utbildningen dig för att starta en egen 
verksamhet – och skapa din egen 
sysselsättning, arbetssituation och livsstil.

Examen Filosofie eller ekonomie 
masterexamen med inriktning mot 
entreprenörskap. Huvudområde: 
Företagsekonomi.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Kandidatexamen i företagsekonomi 

med minst 90 högskolepoäng i 
huvudområdet företagsekonomi eller 
motsvarande

• Engelska B/6 eller motsvarande.

KONTAKT: Anna Alexandersson, 
anna.alexandersson@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se
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Innovation genom ekonomi, 
teknik och design, 
masterprogram 120 hp 

Inriktning företagsekonomi

Detta tvååriga masterprogram utgår 
från företagens behov av personal 
med förmåga att initiera, leda och 
verka för skapandet av innovationer. 
Programmet ges på engelska.

Kvalificerad utbildning i att ge studenter 
som har sin grundläggande utbildning i 
ekonomi att tillsammans med studenter 
(som har sin grund i teknik eller design) 
utveckla förmåga att initiera, leda och 
verka för skapandet av innovationer i 
människans vardag.

Alternativt urval: Urvalet av 
studenter som sökt baseras delvis på 
motivationsbrev och cv.

Yrkesliv Programmet tränar 
studenterna i projekt- och 
innovationsledning, process- och 
produktutveckling, affärs- och 
systemutveckling samt samhälleligt 
entreprenörskap. Studenten 
utvecklar fördjupad kunskap inom 
företagsekonomi samtidigt som 
samverkan och utbyte sker med design 
och teknik. Studenter kommer genom 
utbildningen att kunna skapa hållbara 
lösningar, som tar hänsyn till funktion, 
form och resurseffektivitet.

Examen Filosofie eller ekonomie 
masterexamen med inriktning 
mot innovation genom ekonomi, 
teknik och design. Huvudområde: 
Företagsekonomi.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• 90 hp i huvudområdet företagsekonomi 

(inklusive ett examensarbete 
omfattande minst 15 hp) eller 
motsvarande

• Engelska B/Engelska 6 eller 
motsvarande.

KONTAKT: Soniya Billore, 
soniya.billore@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se

International Business 
Strategy, masterprogram 120 hp

Ett sätt för företag att nå framgång 
är att hitta nya marknader att växa 
på och göra affärer utomlands. Detta 
masterprogram ger dig gedigen 
kunskap om hur du utvecklar 
konkurrenskraftiga, dynamiska 
och socialt ansvariga strategier för 
internationella företag samt fördjupar 
anknytningen till forskning i området.

Programmet är designat för 
studenter som aspirerar på ledande 
positioner i internationella företag 
och organisationer. De erhåller 
kunskap och förmåga att utveckla 
konkurrenskraftiga, dynamiska 
och hållbara strategier för en global 
marknad. Internationellt företagande, 
marknadsföring och entreprenörskap 
studeras från ett strategiskt perspektiv. 
Utbildningen är interaktiv och bygger 
på forskning och ’live-cases’ i en 
multikulturell lärmiljö. Fördjupad 
forskningsanknytning samt ytterligare 
specialisering erbjuds genom möjlighet 
till utlandsstudier eller praktikkurs.

Alternativt urval: Urvalet av 
studenter som sökt baseras delvis på 
motivationsbrev och cv.

Yrkesliv Programmet ger dig 
en spetskompetens för karriär 
inom internationella företag och 
organisationer, speciellt gällande 
internationell affärsstrategi och 
marknadsföring.

Examen Filosofie eller ekonomie 
masterexamen med inriktning 
International Business Strategy. 
Huvudområde: Företagsekonomi.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Kandidatexamen i företagsekonomi 

med minst 90 högskolepoäng i 
huvudområdet företagsekonomi eller 
motsvarande.

• Engelska B/6 eller motsvarande.

KONTAKT: Susanne Sandberg, 
susanne.sandberg@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Kalmar, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se

Leadership and Management 
in International Contexts, 
magisterprogram 60 hp

Detta program riktar sig mot 
studenter som har ambitionen att leda 
team, företag och organisationer i 
internationella miljöer. För människor 
med målsättningen att forma sin egen 
framtid, likaväl som framtiden för 
organisationer och samhällen.

Tillsammans med dina studiekamrater 
kommer du att få prova på att jobba med 
konkreta projekt inom affärsutveckling. 
Utbildningen ger dig unik kompetens 
inom internationellt affärsmannaskap 
och strategiskt ledarskap. 

Utbildningen leder till en generell 
examen på avancerad nivå, filosofie 
magisterexamen med huvudområdet 
företagsekonomi eller ekonomie 
magisterexamen med huvudområdet 
företagsekonomi.

Alternativt urval: Urvalet av 
studenter som sökt baseras delvis på 
motivationsbrev och cv.

Yrkesliv Efter examen är du särskilt 
lämplig för arbete inom internationella 
företag och organisationer, som konsult 
och inom stabsfunktioner på globala 
företag.

Examen Filosofie eller ekonomie 
magisterexamen med inriktning 
mot Leadership och Management in 
International Contexts. Huvudområde: 
Företagsekonomi.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Kandidatexamen i företagsekonomi 

eller i annat samhällsvetenskapligt 
huvudområde

• Engelska B/6 eller motsvarande

KONTAKT: Mikael Lundgren, 
mikael.lundgren@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Kalmar, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se
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Marknadsföring, 
masterprogram 120 hp

Programmet erbjuder studenter från 
hela världen möjlighet att utveckla 
analytiskt tänkande och expertis 
inom marknadsföring. Huvudämnet är 
företagsekonomi med inriktning mot 
marknadsföring.

Programmet erbjuder studenter från 
hela världen möjlighet att utveckla 
analytiskt tänkande och expertis inom 
marknadsföring. Marknadsförarens 
traditionella roll utvecklas mot en 
övergripande ledningsfunktion och 
inom en snar framtid kommer det att 
finnas stor efterfrågan på den här nya 
sortens kvalificerade affärsakademiker. 
Kurserna är relevanta i förhållande 
till behoven på arbetsmarknaden, 
och programmet avslutas med ett 
examensarbete om 30 högskolepoäng.

Alternativt urval: Urvalet av 
studenter som sökt baseras delvis på 
motivationsbrev och cv.

Yrkesliv Marknadsförares traditionella 
roll utvecklas till en mer generell 
ledningsfunktion och marknadsförare 
rekryteras oftare i ledningsgrupper, 
vilket leder till ett stort behov av 
de med denna typ av kvalificerad 
examen. Anställningsbarhet 
förväntas öka väsentligt för de med en 
Magisterexamen.

Examen Filosofie eller ekonomie 
masterexamen med inriktning mot 
marknadsföring. Huvudområde: 
Företagsekonomi.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Kandidatexamen i företagsekonomi 

varav minst 30 högskolepoäng i 
marknadsföring

• Engelska B/6 eller motsvarande

KONTAKT: Rana Mostaghel, 
rana.mostaghel@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se

Nationalekonomi, 
masterprogram 120 hp

Programmet ger dig de teoretiska 
och empiriska verktyg som 
behövs för att analysera världens 
samhällsekonomiska utmaningar.

Syftet med masterprogrammet 
i nationalekonomi är att utrusta 
studenter med teoretiska och empiriska 
verktyg för att analysera ekonomiska 
frågeställningar. Studenterna på 
masterprogrammet i nationalekonomi 
vid Linnéuniversitet kan spendera 
en termin utomlands genom vårt 
mycket väl utvecklade utbytesprogram. 
Utbildningen bedrivs i nära koppling 
till forskningen i nationalekonomi vid 
Linnéuniversitetet som huvudsakligen 
kretsar kring arbetsmarknadsekonomi, 
offentlig ekonomi och makroekonomi.

Yrkesliv Programmet lämpar 
sig för individer som vill arbeta 
med kvalificerade arbetsuppgifter 
som utredare och analytiker på 
myndigheter, privata organisationer, 
företag och banker m.m. Programmet 
syftar till att bygga upp en allmän 
problemlösningsförmåga vilket är 
användbart i många olika yrken.

Examen Filosofie eller ekonomie 
masterexamen. Huvudområde: 
Nationalekonomi.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet i:
• Kandidatexamen i Nationalekonomi 

eller i annat samhällsvetenskapligt eller 
naturvetenskapligt huvudområde eller 
motsvarande

• Minst 90 högskolepoäng inom 
nationalekonomi

• Minst 15 högskolepoäng inom statistik
• Engelska B/6 eller motsvarande.

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se

Turism och hållbarhet, 
masterprogram 120 hp

Är du intresserad av turism och 
hållbar utveckling? Vill du fördjupa 
dina kunskaper i hur man utvärderar 
turism och planerar för framtida 
turism i perspektiv av hållbarhet?

Med turismvetenskap som grund ger 
programmet fördjupade kunskaper i 
sociala, kulturella, ekonomiska och 
miljömässiga aspekter av turism. Ett 
tydligt fokus ligger på förmedlingen 
av kompetenser i att analysera, 
planera och utvärdera turism och 
turismrelaterad verksamhet på lokal 
och planetär skalnivå utifrån olika 
hållbarhetsaspekter. Programmet 
ger möjligheter till individuella 
val och fördjupningar, samt att 
genomföra projekt och examensarbete 
med tydlig turismvetenskaplig 
forskningsanknytning.

Alternativt urval: Urvalet av 
studenter som sökt baseras delvis på 
motivationsbrev och cv.

Yrkesliv Inom den stora turismsektorn 
finns ett växande behov av kvalificerade 
kompetenser i att utvärdera, 
analysera och planera för turism och 
turismrelaterade verksamheter i ett 
hållbarhetsperspektiv. Programmet ger 
sådana kompetenser och förbereder för 
kvalificerade arbetsuppgifter inom privat 
såväl som offentlig verksamhet.

Examen Filosofie masterexamen 
med inriktning mot hållbarhet. 
Huvudområde: Turismvetenskap.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Kandidatexamen i turismvetenskap 

eller i annat samhällsvetenskapligt 
huvudområde eller motsvarande

• Engelska B/6 eller motsvarande.

KONTAKT: Per Pettersson Löfquist, 
per.pettersson@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Kalmar, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se

15

AVANCERAD NIVÅ Ekonomi, ledarskap och marknadsföring



16

AVANCERAD NIVÅ Lärarutbildning

Matematikdidaktik, 
magisterprogram 60 hp

Genom programmet får du 
fördjupade kunskaper om lärande 
och undervisning i matematik samt 
goda förutsättningar för att driva 
utvecklingsprojekt.

Programmet riktar sig till verksamma 
lärare i matematik samt till dig som 
arbetar med lärande i matematik i andra 
sammanhang. I programmet kopplas 
forskning om lärande och undervisning 
i matematik till deltagarnas erfarenheter 
av matematikundervisning. I fokus är 
lärande och undervisning i matematik 
samt planering och genomförande av 
utvecklings- och/eller forskningsprojekt 
i matematikdidaktik

Yrkesliv Utbildningen ger fördjupade 
kunskaper gällande matematikunder-
visning, goda förutsättningar för att 
driva utvecklingsprojekt på skolor samt 
en bra grund för forskarutbildning i 
matematikdidaktik.

Examen Filosofie magisterexamen. 
Huvudområde: matematikdidaktik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Lärarexamen med inriktning mot 

matematik (varav ett självständigt 
arbete om minst 7,5 hp), eller 
motsvarande.

• Engelska B/6 eller motsvarande.

KONTAKT:HANNA Palmér, 
hanna.palmer@lnu.se

ORT: Växjö, 50 % Distans

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 april 
Anmälan görs på Antagning.se

Lärarutbildning



Nordiskt masterprogram 
för språklärare 120 hp

Är du verksam eller blivande lärare 
i engelska, franska eller tyska och 
vill bredda och fördjupa såväl din 
ämnesdidaktiska som din språkliga 
kompetens i ett masterprogram med 
internationell profil?

Genom detta program kan du som är 
lärare i engelska, franska eller tyska 
utveckla din ämnesdidaktiska och 
praktiska kompetens samtidigt som du 
skaffar dig fördjupade kunskaper i ditt 
språkområde och ger din utbildning 
en internationell profil. I programmet 
läggs bl.a. vikt vid IT i undervisningen, 
grammatikens resp. litteraturens roll i 
språkundervisning och språkdidaktisk 
fördjupning. Utbildningen går helt på 
distans, utan obligatoriska träffar 

Yrkesliv Masterprogrammet ger såväl 
gedigen kompetensutveckling inom 

yrket som god förberedelse för och 
behörighet till forskarstudier inom 
engelska, franska eller tyska med 
språkvetenskaplig eller didaktisk 
inriktning.

Examen Masterexamen i engelska, 
franska eller tyska med inriktning mot 
undervisning i skolan.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• minst 80 högskolepoäng i det valda 

språket (engelska, franska eller tyska)
• lärarexamen för skolans senare år eller 

gymnasiet med inriktning mot engelska, 
franska eller tyska eller motsvarande 
samt

• Svenska A/Svenska 1 och Engelska A/
Engelska 6 eller motsvarande.

KONTAKT: Angela Marx Åberg, 
angela.marx-aberg@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Vald inriktning 
är även undervisningsspråk.

ORT: Växjö

INRIKTNING: Engelska, 33 % Distans

INRIKTNING: Engelska, 100 % Distans

INRIKTNING: Franska, 33 % Distans

INRIKTNING: Franska, 100 % Distans

INRIKTNING: Tyska, 33 % Distans

INRIKTNING: Tyska, 100 % Distans

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 april 
Anmälan görs på Antagning.se
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AVANCERAD NIVÅ Lärarutbildning

Människor 
växer här.



Speciallärarprogrammet 90 hp

Som speciallärare ska du kunna leda 
utvecklingen av det pedagogiska 
arbetet med målet att möta behoven 
hos alla elever.

Utbildningen utvecklar din förmåga 
att kritiskt och självständigt genomföra 
pedagogiska utredningar samt analysera 
svårigheter i olika lärmiljöer. Stor vikt 
ligger vid förebyggande åtgärder och 
särskild träning av elever i behov av 
särskilt stöd. Praktiskt arbete med  
IKT ingår. 

Utbildningen består av föreläsningar, 
seminarier, gruppdiskussioner 
och olika slag av arbets- och 
examinationsuppgifter som oftast är 
verksamhetsanknutna.

Två utbildningsdagar varannan vecka är 
förlagda till Campus Växjö.

Yrkesliv Som speciallärare driver  
du utvecklingen av det pedagogiska  
och didaktiska arbetet genom att 
möta elever i behov av särskilt stöd. 
Utifrån din yrkeserfarenhet och ditt 
professionella och vetenskapliga 
förhållningssätt arbetar du på individ-, 
grupp- och organisationsnivå, så som 
uppdraget kräver.

Examen Speciallärarexamen.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå. 
Särskild behörighet:
• Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, 

yrkeslärarexamen, förskollärarexamen 
eller motsvarande äldre examen.

• För specialisering mot språk-, skriv- 
och läsutveckling krävs dessutom att 
den tidigare avlagda examen omfattar 
minst 22,5 hp i svenska eller inom 
kunskapsområdet språk-, skriv- och 
läsutveckling eller annan lärarexamen 
kompletterad med motsvarande 
kunskaper. För specialisering mot 
matematikutveckling krävs dessutom 
att den tidigare avlagda examen 
omfattar minst 22,5 hp i matematik 
eller inom kunskapsområdet 
matematikutveckling eller annan 
lärarexamen kompletterad med 
motsvarande kunskaper.

• Tre års yrkeserfarenhet på minst 
halvtid som lärare inom respektive 
kunskapsområde efter erhållen 
lärarexamen. Yrkeserfarenheten måste 
styrkas med tjänstgöringsintyg/blankett 
där tjänstens omfattning tydligt framgår.

• Svenska B/Svenska 2 och 3
• Engelska A/Engelska 5

KONTAKT: Maria Nyström, 
Maria.Nystrom@lnu.se

ORT: Växjö, 67 % Distans

 INRIKTNING: Specialisering mot 
matematikutveckling

INRIKTNING: Specialisering mot språk-, 
skriv- och läsutveckling

 INRIKTNING: Specialisering mot 
utvecklingsstörning

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 april 
Anmälan görs på Antagning.se

Specialpedagog-
programmet 90 hp

Som specialpedagog ska du kunna 
leda utvecklingen av det pedagogiska 
arbetet med målet att möta behoven 
hos alla barn och elever samt ha 
ett fördjupat specialpedagogiskt 
kunnande.

I utbildningen lär du dig hur 
lärandeprocesser kan utvecklas och 
stödjas samt hur specialpedagogen på 
organisations-, grupp- och individnivå 
aktivt kan arbeta med barn och elever 
i behov av särskilt stöd. Betydelsefullt 
är analysen av hur inlärningsproblem 
kan hänga ihop med lärmiljöer och 
psykosociala faktorer. Förskolans och 
skolans arbete mot mobbning och 
kränkande behandling är en viktig del 
av utbildningen.

Två dagar varannan vecka är förlagda 
till Campus Växjö.

Yrkesliv Som specialpedagog ska du i 
samverkan med bland annat skolledare 
leda och delta i det pedagogiska 
arbetet att stödja alla barn/elever, på 
organisations-, grupp- och individnivå.

Examen Specialpedagogexamen.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå. 
Särskild behörighet:
• Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, 

yrkeslärarexamen, förskollärarexamen 
eller motsvarande äldre examen

• Tre års yrkeserfarenhet på minst halvtid 
som lärare efter erhållen lärarexamen. 
Yrkeserfarenheten måste styrkas 
med tjänstgöringsintyg/blankett där 
tjänstens omfattning tydligt framgår.

• Svenska B/Svenska 2 och 3
• Engelska A/Engelska 5

KONTAKT: Maria Nyström, 
Maria.Nystrom@lnu.se

ORT: Växjö, 67 % Distans

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 april 
Anmälan görs på Antagning.se

18

AVANCERAD NIVÅ Lärarutbildning

Du kan också 
överträffa dig 
själv.
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Akvatisk ekologi, 
masterprogram 120 hp

Detta masterprogram ger dig en djup 
förståelse för vattenorganismernas 
utveckling och mångfald, från virus 
och bakterier till alger och fiskar.

Utbildningen ger dig en fördjupad 
förståelse för de akvatiska organismernas 
utveckling, mångfald och interaktioner 
under människans påverkan på klimat, 
övergödning och fiske. Kunskaper som 
är av avgörande betydelse för ett hållbart 
nyttjande av vattenresurser. Du kommer 
även att få en inblick i hur havets resurser 
kan utnyttjas hållbart inom bioteknik, 
för att bidra till Blå tillväxt.

Yrkesliv Kunskaper i akvatisk ekologi 
är mycket efterfrågade hos beslutsfattare 
och allmänhet. Myndigheter och privat 
sektor såväl nationellt som internationellt 
behöver den expertkompetens som 
utbildningen ger.

Examen Filosofie masterexamen 
med inriktning mot akvatisk ekologi. 
Huvudområde: Biologi.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• 90 hp Biologi/Ekologi/Mikrobiologi 

inklusive projektarbete/examensarbete 
på minst 15 hp eller motsvarande.

• Engelska B/6 eller motsvarande.

KONTAKT: Elin Lindehoff, 
elin.lindehoff@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Kalmar, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se

Naturvetenskap



Evolutionär ekologi hos 
fiskar, masterprogram 120 hp

Detta masterprogram ger dig 
möjlighet att nå en djupare förståelse 
för fiskars ekologi, evolution och 
mångfald.

Utbildningen syftar till att utveckla 
nyfikenhet, kunskap om aktuell 
forskning och en fördjupad förståelse 
för evolutionär ekologi med fokus på 
fiskarnas diversitet, evolution, ekologi 
och beteende. Du får även en inblick 
i hur forskningsresultat kan omsättas 
till praktisk handling och bidra till 
fiskbeståndets bevarande och ett 
hållbart nyttjande.

Yrkesliv Utbildningen är 
forskningsförberedande och kan även ge 
tillträde till arbete på myndigheter och 
inom privat sektor. Expertkunskaper 
inom ekologi och fiskar är mycket 
efterfrågade av myndigheter och 
privat sektor såväl nationellt som 
internationellt.

Examen Filosofie masterexamen med 
inriktning mot Evolutionär ekologi hos 
fiskar. Huvudområde: Biologi.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• 90 hp Biologi/ Ekologi/ Mikrobiologi 

inklusive projektarbete/examensarbete 
på minst 15 hp eller motsvarande.

• Engelska B/6 eller motsvarande.

KONTAKT: Per Larsson, 
per.larsson@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Kalmar, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se

Fysik, masterprogram 120 hp

Masterprogrammet i fysik är inriktat 
mot modern fysik och öppnar 
möjligheter för såväl analytiskt arbete 
inom industrin som forskarutbildning.

Under utbildningen arbetar du nära 
lärare och forskare som är engagerade 
i olika forskningsprojekt. Du får en 
fördjupad kunskap om och förståelse 
för fysikens begrepp och modeller, och 
kommer att självständigt kunna initiera 
och leda undersökningar. Programmet 
ges på engelska och vänder sig till 
studenter från hela världen. Det ger 
också möjlighet till en s k double master 
degree i samarbete med University of 
Insubria i Como, Italien.

Yrkesliv Som fysiker kan du arbeta 
med forsknings- och utvecklingsarbete 
inom bland annat industrin. I regel 
arbetar fysiker med analys- och 
simuleringsarbete, men också med 
laborativt arbete. Utbildningen ger även 
en bra grund för forskarutbildning i fysik.

Examen Masterexamen med 
huvudområde fysik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Kandidatexamen i fysik, eller 

motsvarande, varav minst 30 hp i 
modern fysik.

• Engelska B/6 eller motsvarande.

KONTAKT: Carlo Canali, 
carlo.canali@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Kalmar, 100 % 

ORT: Kalmar, 100 % Distans

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se

Kemi, magisterprogram 60 hp

Magisterprogrammet i kemi passar 
dig som vill gå vidare som forskare. 
Det är också en bra grund för dig 
som vill arbeta inom näringslivet med 
bioteknik, livsmedel, läkemedel eller 
kemisk teknisk industri efter  
din examen.

Magisterprogrammet i kemi är 
en ettårig utbildning. Kurserna 
är på avancerad nivå och 
forskningsförberedande men också 
av central betydelse för studenter 
som väljer att börja arbeta inom 
livsmedelsindustrin, den biotekniska 
industrin, läkemedelsindustrin eller 
pappers- och massaindustrin. Det är 
också möjligt att förlänga studierna 
och efter två år ta ut en filosofie 
masterexamen i kemi.

Yrkesliv Utbildningen avser att  
möta samhällets och forskarvärldens 
behov av kompetens för arbete eller 
fortsatta studier inom kemiområdet.  
En magisterutbildning är internationellt 
gångbar och du kan arbeta var du vill  
i världen.

Examen Filosofie magisterexamen. 
Huvudområde: kemi.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Naturvetenskaplig, medicinsk eller 

teknisk utbildning på högskolenivå om 
minst 180 hp varav kemi minst 90 hp 
eller motsvarande.

• Engelska B/6 eller motsvarande.

KONTAKT: Ian Nicholls, 
ian.nicholls@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Kalmar, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se
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Kemi, masterprogram 120 hp

Masterprogrammet i kemi passar  
dig som vill gå vidare som forskare. 
Det är också en bra grund för dig  
som vill arbeta inom näringslivet  
med bioteknik, livsmedel, läkemedel 
eller kemisk teknisk industri efter  
din examen.

Masterprogrammet i kemi är en tvåårig 
utbildning. Kurserna är på avancerad 
nivå och forskningsförberedande men 
också av central betydelse för studenter 
som väljer att börja arbeta inom 
livsmedelsindustrin, den biotekniska 
industrin, läkemedelsindustrin eller 
pappers- och massaindustrin.

Yrkesliv Utbildningen avser att  
möta samhällets och forskarvärldens 
behov av kompetens för arbete eller 
fortsatta studier inom kemiområdet.  
En masterutbildning är internationellt 
gångbar och du kan arbeta var du vill  
i världen.

Examen Filosofie masterexamen. 
Huvudområde: kemi.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Naturvetenskaplig, medicinsk eller 

teknisk utbildning på högskolenivå om 
minst 180 hp varav kemi minst 90 hp 
eller motsvarande

• Engelska B/6 eller motsvarande.

KONTAKT: Ian Nicholls, 
ian.nicholls@lnu.se 

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Kalmar, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se

Magisterprogram inom 
djurskydd 60 hp

Är du intresserad av djur 
och djurskydd? Då kan 
magisterprogrammet i djurskydd vara 
något för dig!

Experter inom djurskyddsområdet blir 
allt mer eftertraktade. Programmet riktar 
sig till dig med utbildning inom biologi 
eller motsvarande, stort djurintresse och 
gärna även praktisk erfarenhet av att 
arbeta med djur. Fokus ligger på kontroll 
av efterlevnaden av djurskyddslagstiftning 
samt på hur djur ska hållas och skötas 
enligt gällande regelverk.

Yrkesliv Utbildningen förbereder 
för arbete som djurskyddsinspektör/
djurskyddshandläggare. Förutom 
genomförande och uppföljning av 

den operativa djurskyddskontrollen 
ingår till exempel rådgivning och 
information om lagstiftning och 
djurskyddsaspekter. Utbildningen är 
också forskningsförberedande.

Examen Filosofie magisterexamen 
med inriktning mot djurskydd. 
Huvudområde: Biologi.

BEHÖRIGHET: Kandidatexamen 
inom relevant område (t ex biologi, 
miljövetenskap) eller yrkesexamen 
inom relevant område (t ex agronom-, 
veterinär-, djursjukskötar- eller 
hippologexamen). 
• Biologi 60 hp inklusive etologi 15 hp.

KONTAKT: Sirkku Sarenbo, 
sirkku.sarenbo@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % Distans

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 april 
Anmälan görs på Antagning.se

Läs mer om våra 
utbildningar.
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Matematik och modellering, 
masterprogram 120 hp

Den teknologi vi använder i dagens 
moderna samhälle baseras i allt större 
utsträckning på matematiska modeller 
och beräkningar.

Programmet vänder sig till dig som 
är intresserad av matematik och 
som vill använda dina kunskaper för 
problemlösning och för att utveckla nya 
modeller. Det ger även möjlighet till en 
akademisk karriär, samt till att ta en så 
kallad double degree i samarbete med 
University of Insubria i Como, Italien. 
Programmet har tre inriktningar, vilka 
samtliga avslutas med ett masterarbete: 
Analys och matematisk fysik, Algebra 
med kryptering och kodning samt 
Matematisk statistik och finansmatematik.

Yrkesliv Framtida arbete finns hos 
företag som använder avancerade matema-
tiska modeller, till exempel inom ljud- och 
bildbehandling, informationssäkerhet, 
elkraft, maskin- och byggindustrin. Du 
som läst inriktningen Matematisk statistik 
och finansmatematik är också intressant 
för försäkringsbolag och banker.

Examen Filosofie masterexamen med 
inriktning mot Algebra med kryptering 
kodning eller Analys och matematisk fysik 
eller Matematisk statistik och finans-
matematik. Huvudområde: Matematik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Kandidatexamen i matematik, fysik, 

elektroteknik, datavetenskap, ekonomi 
eller motsvarande.

• Minst 60 hp i matematik.
• Engelska B/6 eller motsvarande.

KONTAKT: Per Anders Svensson, 
per-anders.svensson@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 
 

INRIKTNING: Algebra med kryptering 
och kodning

INRIKTNING: Analys och matematisk fysik

INRIKTNING: Matematisk statistik och 
finansmatematik

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se

Miljöriskanalys, 
magisterprogram 60 hp

Beslutsfattare och allmänhet vill 
inte bara veta att något är farligt, 
utan även hur farligt. Kvalificerade 
miljöriskanalytiker behövs därför inom 
många samhällssektorer.

Programmet syftar till att ge 
deltagarna kunskap och verktyg för 
att kvantitativt kunna bedöma risker 
med potentiellt sett skadliga ämnen 
i miljön – både risker för människor 
och för miljön. Du får t.ex. lära dig att 
konstruera enkla exponeringsmodeller, 
grundläggande principer för hur 
föroreningar sprids i miljön, att förstå 
centrala dos-responsbegrepp och 
grundläggande statistik, betydelsen av 
osäkerhetsparametrar och hur hälso- 
och miljörisker bör kommuniceras. 
Dessa kunskaper är viktiga t.ex. för 
handläggare på miljömyndigheter, 
miljökonsulter och miljösamordnare  
på företag. På utbildningen ingår ett 
fåtal obligatoriska sammankomster  
per termin.

Yrkesliv Programmet förbereder för 
kvalificerade arbetsuppgifter inom 
miljöriskanalys. Centrala myndigheter, 
länsstyrelser och kommunernas miljö- 
och hälsoskyddsförvaltningar har 
behov av kompetens inom området, 
liksom många konsultföretag inom 
miljösektorn och större industriföretag.

Examen Filosofie magisterexamen 
med inriktning mot miljöriskanalys. 
Huvudområde: Miljövetenskap.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Kandidatexamen i naturvetenskapliga 

eller tekniska ämnen eller motsvarande
• Svenska B
• Engelska B eller motsvarande
• Kemi 15 hp

KONTAKT: Anna Augustsson, 
anna.augustsson@lnu.se

ORT: Kalmar, 50 % Distans

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 april 
Anmälan görs på Antagning.se

Miljövetenskap och hållbar 
utveckling, masterprogram 120 hp

Hållbar utveckling av vår värld är en 
av nutidens viktigaste och största 
utmaningar, och är den princip 
genom vilken Förenta Nationernas 
mål om ingen fattigdom, hälsa och 
välbefinnande samt skydd av planeten 
på olika vis skall nås.

Programmet erbjuder en unik 
kombination av kurser och praktiska 
moment i syfte att ge studenten en solid 
vetenskapsbaserad kunskap om naturliga 
system och hur människans aktiviteter 
påverkar miljön. Vi erbjuder omfattande 
träning som innefattar miljöriskanalys, 
spridning av gifter i naturen, och praktiska 
miljöåtgärder så som geologisk lagring av 
använt kärnbränsle, koldioxid och andra 
gifter. Den kunskap som erhålls under det 
tvååriga programmet kan direkt tillämpas 
inom ramen för praktisk hantering av 
miljöproblem likväl som den fungerar som 
ett inledande steg till avancerade studier 
inom forskarutbildningen. Programmet 
ges på engelska i syfte att optimera 
internationalisering.

Yrkesliv Programmet ger behörighet för 
forskarutbildning i ämnet och förbereder 
för kvalificerade arbetsuppgifter 
inom miljö och hållbar utveckling. 
Myndigheter, länsstyrelser och kommuner 
har behov av kompetens inom området, 
liksom många konsultföretag inom 
miljösektorn och större industriföretag.

Examen Filosofie masterexamen. 
Huvudområde: Miljövetenskap.

BEHÖRIGHET: För tillträde till 
programmet krävs grundläggande 
behörighet för studier på avancerad  
nivå samt särskild behörighet:
• 90 högskolepoäng i biologi, geologi, 

kemi, teknik och/eller miljövetenskap 
inklusive ett examensarbete omfattande 
minst 15 hp eller motsvarande

• Kemi 15 hp
• Engelska B/6 eller motsvarande

KONTAKT: Marcelo Ketzer, 
marcelo.ketzer@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Kalmar, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se

Programmet kommer att starta under 
förutsättning att erforderliga beslut tas.
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AVANCERAD NIVÅ Samhälls- och beteendevetenskap

Freds- och utvecklingsarbete, 
magisterprogram 60 hp

I freds- och utvecklingsarbete 
studeras relationen mellan fattigdom, 
konflikter och utveckling, liksom  
det politiska manöverutrymmet  
för förändring.

Freds- och utvecklingsarbete riktar 
sig till dig som vill specialisera dig i 
frågor som gäller fred och utveckling, 
och internationellt utvecklingsarbete. 
Aktuell forskning liksom det konkreta 
arbete som utförs inom internationella 
organ, frivilligorganisationer och 
sociala rörelser diskuteras. För att träna 
praktiska färdigheter ingår en fältkurs 
i Sverige, och om finansiering och 
intresse finns, kan en valbar fältkurs i ett 
utvecklingsland genomföras.

Yrkesliv Målsättningen är en framtida 
yrkesverksamhet inom internationellt 
verksamma organisationer, vilkas arbete 
kretsar kring fattigdoms-, konflikt- och 
utvecklingsfrågor. Dessutom tränas 
både analytisk förmåga och konkreta 
färdigheter för den verklighet som 
internationellt utvecklingssamarbete 
verkar i.

Examen Filosofie magisterexamen. 
Huvudområde: freds- och 
utvecklingsstudier.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• minst 90 högskolepoäng inom 

samhällsvetenskapligt, humanistiskt 
eller ekonomiskt huvudområde, 
inklusive ett examensarbete 
omfattande minst 15 högskolepoäng, 
eller motsvarande.

• Engelska B/6 eller motsvarande.

KONTAKT: Jonas Ewald, 
jonas.ewald@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 april 
Anmälan görs på Antagning.se

Samhälls- och 
beteendevetenskap



Internationella relationer, 
masterprogram 120 hp

Programmet riktar sig till studenter 
med intresse för omvärldsanalyser 
av internationella politiska frågor, 
utlandsstudier och internationell 
praktik.

Utbildningen ger avancerade 
kunskaper om statsvetenskapens olika 
subdiscipliner, men med särskilt fokus 
på statsvetenskapliga kärnteman som 
internationell makt, säkerhet och 
demokrati. Programmet fokuserar 
ur ett governance-perspektiv på hur 
internationell politik formas och 
påverkar internationella maktrelationer, 
internationell säkerhet och demokratiska 
rättigheter och friheter. Du får 
fördjupande teoretiska och empiriska 
kunskaper om vår omvärld. Genom att 
lära dig samhällsvetenskapliga metoder 
om hur internationella relationer 
analyseras får du också färdigheter för 
omvärldsanalyser.

Yrkesliv Efter avslutade studier har du 
avancerade kunskaper och färdigheter 
inom analys och utredning, särskilt 
för omvärldsanalyser. Detta gör dig 
lämplig för kvalificerade politiska 
och/eller administrativa uppdrag och 
utredningstjänster inom både offentlig 
och privat verksamhet, såväl nationellt 
som internationellt.

Examen Filosofie masterexamen med 
inriktning mot International Affairs. 
Huvudområde: statsvetenskap.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Kandidatexamen med minst 

90 högskolepoäng inom 
samhällsvetenskapligt, humanistiskt 
eller ekonomiskt huvudområde; student 
med en examen från annat område kan 
bli antagen genom individuellt beslut;

• Engelska 6 eller motsvarande

KONTAKT: Henrik Enroth, 
henrik.enroth@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 april 
Anmälan görs på Antagning.se

Pedagogik, 
magisterprogram 60 hp

Magisterprogrammet i pedagogik har 
som mål att utveckla en vetenskaplig 
grund för forskning men också för 
kvalificerat pedagogiskt arbete inom 
skilda verksamheter.

Centrala frågor i utbildningen är 
pedagogisk kunskapsutveckling, historiska 
och samhälleliga aspekter på pedagogik 
samt värdegrunds- och demokratifrågor. 
Du läser om pedagogikens frågor i ett 
historiskt och samhälleligt perspektiv 
och vi behandlar också värdegrunds- 
och demokratifrågor. Det ingår också 
en kurs i metodkunskap som ger dig 
vetenskapliga verktyg för pedagogisk 
kunskapsutveckling. Under kursen 
diskuteras forskningsetiska frågor.

Yrkesliv Fördjupade kunskaper om 
pedagogisk kunskapsutveckling gör dig, 
efter examen, förberedd för kvalificerade 
arbetsuppgifter i organisationer som 
arbetar med utbildningsfrågor, personal- 
och utvecklingsfrågor.

Examen Filosofie magisterexamen med 
inriktning mot Allmän pedagogik/
Didaktik och lärande/Lärares arbete/
Arbetsliv och vuxnas lärande/
Specialpedagogik/Socialpedagogik. 
Huvudområde: Pedagogik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet enligt följande:  
90 högskolepoäng i huvudområdet 
pedagogik eller motsvarande 
huvudområde: inklusive ett 
examensarbete omfattande minst 15 
högskolepoäng, alternativt lärarexamen 
inkluderande ett examensarbete.
• svenska B och Engelska A eller 

motsvarande.

KONTAKT: Stefan Sellbjer, 
stefan.sellbjer@lnu.se

ORT: Växjö, 50 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 april 
Anmälan görs på Antagning.se

Pedagogik, 
masterprogram 120 hp

Masterprogrammet i pedagogik 
har som mål att vidareutveckla en 
vetenskaplig grund för ett kvalificerat 
pedagogiskt arbete inom skilda 
verksamheter.

Centrala frågor i utbildningen är 
pedagogisk kunskapsutveckling, historiska 
och samhälleliga aspekter på pedagogik 
samt värdegrunds- och demokratifrågor. 
Du läser om pedagogikens frågor i ett 
historiskt och samhälleligt perspektiv 
och vi behandlar också värdegrunds- 
och demokratifrågor. Det ingår också 
en kurs i metodkunskap som ger dig 
vetenskapliga verktyg för pedagogisk 
kunskapsutveckling. Under kursen 
diskuteras forskningsetiska frågor. 
Programmet ges med inriktning mot; 
Allmän pedagogik, Didaktik och lärande, 
Specialpedagogik, Socialpedagogik, 
Arbetsliv och lärande samt Lärares arbete.

Yrkesliv Fördjupade kunskaper om 
pedagogisk kunskapsutveckling gör dig, 
efter examen, förberedd för kvalificerade 
arbetsuppgifter i organisationer som 
arbetar med utbildningsfrågor, personal- 
och utvecklingsfrågor.

Examen Filosofie masterexamen 
med inriktning mot Allmän 
pedagogik, Didaktik och lärande, 
Specialpedagogik, Socialpedagogik, 
Arbetsliv och vuxnas lärande eller 
Lärares arbete. Huvudområde: 
Pedagogik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet enligt följande:
• 90 högskolepoäng i huvudområdet 

pedagogik eller motsvarande 
huvudområde inklusive ett självständigt 
arbete omfattande minst 15 
högskolepoäng, alternativt lärarexamen 
inkluderande ett examensarbete.

• svenska B och engelska A eller 
motsvarande

KONTAKT: Stefan Sellbjer, 
stefan.sellbjer@lnu.se

ORT: Växjö, 50 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 april 
Anmälan görs på Antagning.se
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Psykologi, arbets- och 
organisationspsykologi, 
masterprogram 120 hp

Programmet syftar till att ge en 
djupare förståelse för människor och 
deras samspel i yrkeslivet.

För att få en fördjupad kunskap om 
psykologiska processer integreras teori 
och praktik. Du samverkar med privata 
och offentliga organisationer och du får 
ett kontaktföretag som du följer under 
en längre tid, där teoretiska moment kan 
studeras och beskrivas.

Yrkesliv Masterutbildningen öppnar 
möjligheter för anställning inom en 
stor mängd privata och offentliga 
organisationer. Som specialist i 
arbets- och organisationspsykologi 
kan du exempelvis arbeta med 
utvärderings- och utvecklingsarbete 
i organisationer, psykosociala 
arbetsmiljöfrågor eller förändringsarbete 
och organisationsutveckling. 
Eftersom du läser tillsammans med 
internationella studenter utvecklar du 
din interkulturella kompetens, varför du 
också kommer att kunna bidra när det 
gäller att ta fram globala strategier för 
multinationella organisationer.

Examen Filosofie masterexamen med 
inriktning mot arbets- och organisations-
psykologi. Huvudområde: Psykologi. 
Efter avslutade masterstudier är du 
behörig att söka till forskarutbildningar 
i psykologi.

BEHÖRIGHET: För tillträde till 
programmet krävs grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• 90 högskolepoäng i psykologi inklusive 

ett examensarbete omfattande minst 
15 hp eller motsvarande

• Engelska B/6 eller motsvarande

KONTAKT: Andrejs Ozolins, 
andrejs.ozolins@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se

Socialt arbete, 
masterprogram 120 hp

Masterprogrammet utbildar dig 
för kvalificerade arbetsuppgifter 
inom det sociala arbetsfältet, till 
exempel avancerat utrednings- 
och utvecklingsarbete samt för 
forskarstudier.

Utbildningen omfattar fyra terminers 
heltidsstudier och erbjuder dig en 
valfrihet med kurser på avancerad 
nivå inom centrala områden för 
det sociala arbetet. Du avslutar 
med ett examensarbete om 30 
hp. Programmet ger dig också en 
akademisk kunskapsfördjupning inom 
vetenskapsteori och forskningsmetod.

Inom ramen för masterprogrammet 
är det också möjligt för dig att erhålla 
magisterexamen i socialt arbete enligt 
examensordningen.

Yrkesliv Utbildningen syftar 
till att utbilda för kvalificerade 
arbetsuppgifter inom det sociala 
arbetsfältet till exempel avancerat 
utrednings- och utvecklingsarbete 
samt för forskarstudier. Kurserna i 
masterprogrammet knyter an till det 
praktiska sociala arbetet. Speciellt vid 
examensarbete uppmuntras studenten 
till arbetsplatsförlagda studier.

Examen Filosofie Masterexamen. 
Huvudområde: Socialt arbete.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• 90 högskolepoäng i socialt arbete 

inklusive ett självständigt arbete 
omfattande minst 15 högskolepoäng 
eller motsvarande utbildning.

• Svenska B och Engelska A.

KONTAKT: Erik Nilsson, 
erik.nilsson@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 april 
Anmälan görs på Antagning.se

Sociologi, 
masterprogram 120 hp

Är du intresserad av avancerade 
analyser inom olika samhällsområden? 
Masterprogrammet i sociologi syftar 
till att ge fördjupade och breddade 
kunskaper och färdigheter  
i samhällsvetenskaplig analys.

Programmet utbildar för en bred 
arbetsmarknad där utredning, 
handläggning, utvärdering, 
omvärldsanalys och projektledning 
är centrala arbetsuppgifter. Efter 
utbildningen är du väl förberedd för 
kvalificerade arbeten inom offentlig 
verksamhet, frivilligorganisationer eller i 
privata företag.

Yrkesliv Utredning, handläggning, 
utvärdering, omvärldsanalys och 
projektledning är exempel på kommande 
arbetsuppgifter inom offentlig 
verksamhet, frivilligorganisationer eller 
i privata företag. Masterprogrammet 
förbereder dig för såväl arbetslivet som 
för fortsatta studier på forskarnivå.

Examen Filosofie masterexamen. 
Huvudområde: sociologi.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Kandidatexamen i sociologi eller 

motsvarande
• Svenska B och Engelska A eller 

motsvarande

KONTAKT: Fanny Ramsby, 
fanny.ramsby@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 april 
Anmälan görs på Antagning.se
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Statsvetenskap, 
magisterprogram 60 hp

Magisterprogrammet har, förutom 
ämnesfördjupning, även en bred 
yrkesförberedande ambition som inte 
begränsar sig till en viss sektor eller 
ett nationellt perspektiv.

Programmet består dels av 30 hp 
fördjupade ämnesstudier, dels en kurs 
i metod (15 hp) som ger fördjupade 
färdigheter i såväl kvalitativa som 
kvantitativa metoder. Programmet 
avslutas med ett examensarbete (15 hp).

Yrkesliv Efter utbildningen ska du ha 
de kunskaper och färdigheter som krävs 
för kvalificerade arbetsuppgifter såsom 
utredningar, handläggning och analyser 
inom både internationell och nationell, 
offentlig och privat verksamhet.

Examen Filosofie magisterexamen. 
Huvudområde: statsvetenskap.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Minst 90 högskolepoäng i 

huvudområdet statsvetenskap inklusive 
ett examensarbete omfattande minst 
15 högskolepoäng, eller motsvarande

• Svenska B och Engelska A eller 
motsvarande

KONTAKT: Henrik Enroth, 
henrik.enroth@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 april 
Anmälan görs på Antagning.se

Statsvetenskap, 
masterprogram 120 hp

Masterprogrammet i statsvetenskap 
ger både fördjupade kunskaper i 
ämnet och yrkeserfarenhet genom 
praktikarbete.

Programmet innehåller förutom en 
termins fördjupade ämneskunskaper, 
ett examensarbete på 30 hp, 15 hp 
metodkurs samt 45 hp valfria kurser. 
Det finns också möjlighet att genomföra 
en praktiktermin på avancerad nivå. 
Programmet har en internationell profil 
och valda delar av utbildningen kan med 
fördel ske utomlands.

Yrkesliv Efter utbildningen kan 
du jobba med mer kvalificerade 
arbetsuppgifter som utredningar, 
analyser och handläggning inom både 
internationell och nationell, offentlig 
och privat verksamhet.

Examen Filosofie masterexamen. 
Huvudområde: statsvetenskap.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Minst 90 högskolepoäng i 

huvudområdet statsvetenskap inklusive 
ett examensarbete omfattande minst 
15 högskolepoäng, eller motsvarande

• Svenska B och Engelska A eller 
motsvarande

KONTAKT: Henrik Enroth, 
henrik.enroth@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 april 
Anmälan görs på Antagning.se

Tillämpad 
samhällsvetenskaplig 
analys, masterprogram 120 hp

Programmet vänder sig till dig som 
vill fördjupa dig i de vetenskapliga 
metoder som finns för att bättre 
förstå hur samhället fungerar och hur 
människor kan bidra till att samhället 
utvecklas.

Många av våra mest angelägna samhälls-
problem faller utanför traditionella 
ämnesgränser och behöver därför 
studeras med innovativa analysverktyg. 
Studieprogrammet erbjuder en bred 
utbildning i samhällsvetenskapliga 
metoder med mycket stark tonvikt 
på kvantitativa analysverktyg. Det 
möjliggör vidare att studenten speciali-
serar sig inom ett visst samhällsproblem 
och ger också förutsättningarna till 
att genomföra självständig forskning. 
Framtida anställningsmöjligheter finns 
bl.a. inom offentlig förvaltning, privat 
näringsliv, frivilligsektorn, högre  
utbildning och forskning.

Yrkesliv Efter utbildningen kan du 
arbeta med utredning, forskning och 
högre utbildning inom offentliga 
myndigheter, privata organisationer och 
företag. Många organisationer saknar 
men efteerfrågar de olika färdigheter som 
behövs för att fullt ut utnyttja den ökande 
mängd data som den nya tekniken och 
andra källor har gjort tillgängliga. I en 
alltmer kunskapsbaserad ekonomi och 
samhälle utgör dessa kompetenser viktiga 
tillgångar på arbetsmarknaden.

Examen Filosofie masterexamen med 
inriktning mot tillämpad samhällsveten-
skaplig analys. Huvudområde: sociologi.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• kandiatexamen med minst 90 

högskolepoäng inom samhällsvetenskap, 
psykologi eller ekonomi; student med 
en examen från annat område kan bli 
antagen genom individuellt beslut;

• Engelska B/6 eller motsvarande.

KONTAKT: Fanny Ramsby, 
fanny.ramsby@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 april 
Anmälan görs på Antagning.se
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Engelsk språk- 
och litteraturvetenskap, 
masterprogram 120 hp

Vill du vara en del av en unik 
utbildning där språkvetenskap  
och litteraturvetenskap lever sida  
vid sida? Du får möjlighet att lära 
känna internationell språkforskning  
i världsklass, med del i universitetets 
forskningscentra.

Programmet är tvåårig utbildning på 
avancerad nivå inom huvudområdet 
engelska med antingen språkvetenskaplig, 
litteraturvetenskaplig eller språk- och 
litteraturvetenskaplig inriktning. Flertalet 
kurser inom programmet innefattar båda 
dessa discipliner. Syftet är att du som 
student ska fördjupa dina kunskaper 
inom moderna samhällsrelevanta språk- 
och litteraturvetenskapliga teorier och 
metoder, framför allt inom vetenskapliga 
områden som också ingår i fakultetens 
forskningsmiljöer.

Yrkesliv Du får en djup och 
bred ämneskunskap i en av 
huvudinriktningarna och i ett 
tvärvetenskapligt fält mellan dessa. 
Utbildningen ger en stabil bas för 
forskarutbildning och förbereder för 
jobb inom förlagsverksamhet, kultur- 
och utbildningssektorn, samt inom 
kommunikation, media, och förvaltning.

Examen Filosofie Masterexamen 
med inriktning mot språkvetenskap. 
Huvudområde: Engelska eller Filosofie 
Masterexamen med inriktning mot 
litteraturvetenskap. Huvudområde: 
Engelska eller Filosofie Masterexamen 
med inriktning mot språk och litteratur-
vetenskap. Huvudområde: Engelska.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• 90 hp i engelska med språkvetenskaplig 

eller litteraturvetenskaplig inriktning, eller 
annat relevant språk- och litteraturveten-
skapligt område.

• Engelska 7 eller motsvarande.

KONTAKT: Niklas Salmose, 
niklas.salmose@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 april 
Anmälan görs på Antagning.se

Språk och kultur

AVANCERAD NIVÅ Språk och kultur



Facköversättning i engelska, 
franska eller tyska, 
magisterprogram 60 hp

I programmet får du en bred praktisk 
och teoretisk grund för ett framtida 
arbete som översättare. Du kan 
fördjupa dina kunskaper i engelska, 
franska eller tyska.

Du tränas att översätta och analysera 
olika texttyper, även med hjälp av digitala 
översättningsverktyg och korpusar. Stor 
vikt läggs vid översättningsteori och 
kontrastiva skillnader mellan källspråket 
och svenska.

Första halvan av programmet innehåller 
kurser i språkstruktur och genrekunskap, 
svensk sakprosa och översättningsteori 
och -praktik. Under andra halvan tränas 
översättning till och från svenska, 
samtidigt som du skriver en både praktiskt 
och teoretiskt inriktad magisteruppsats. 
Programmet ges på hel- och halvfart, 
distans med några campusträffar i Växjö.

Det finns även möjlighet att fortsätta 
studierna på masternivå, med praktik 
och masteruppsats i engelska och tyska.

Yrkesliv Arbetsmarknaden är ljus 
och mångsidig. Du kan få jobb som 
frilansöversättare eller bli anställd på 
företag, myndigheter och organisationer. 
Arbetet kan innefatta allt från 
översättning av marknadsföringstexter 
och teknisk dokumentation till 
lokalisering av webbtexter. Du kan 
också bli undertextare, korrekturläsare, 
skribent eller kommunikatör.

Examen Filosofie magisterexamen 
med inriktning mot facköversättning 
engelska-svenska, franska-svenska eller 
tyska-svenska.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• 90 högskolepoäng i det valda 

översättningsspråket engelska, franska 
tyska eller motsvarande utländsk 
utbildning. I huvudområdet skall finnas 
ett examensarbete/självständigt arbete 
omfattande minst 15 högskolepoäng

• Svenska B och Engelska A eller 
motsvarande.

KONTAKT: Magnus Levin, 
magnus.levin@lnu.se

INRIKTNING: Engelska-svenska, deltid

ORT: Växjö, 50 % Distans

INRIKTNING: Engelska-svenska, heltid

ORT: Växjö, 100 % Distans

INRIKTNING: Franska-svenska, deltid

ORT: Växjö, 50 % Distans

INRIKTNING: Tyska-svenska, deltid

ORT: Växjö, 50 % Distans

INRIKTNING: Tyska-svenska, heltid

ORT: Växjö, 100 % Distans

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 april 
Anmälan görs på Antagning.se

Masterprogram 
i kulturvetenskaper 120 hp

Med utgångspunkt i humanistiska 
problemställningar övas studenterna 
i att förklara och förstå kulturella och 
samhälleliga företeelser idag och 
genom historien.

Programmet utvecklar studenternas 
förmåga att använda arkeologiska, 
historiska, texttolkande och 
samhällsvetenskapliga metoder i de 
sammanhang där de bidrar till att 
formulera, presentera och förmedla 
kunskap på en humanistisk värdegrund. 
Dessutom utvecklas studenternas 
förmåga att förstå, jämföra och kritiskt 
värdera olika vetenskapsteoretiska och 
kunskapsförmedlande traditioner.

Yrkesliv De studerande ska efter 
avlagd examen ha förvärvat väsentligt 
fördjupade kunskaper och färdigheter 
som krävs för vidare forskarutbildning 
och kvalificerade arbetsuppgifter inom 
kultur-, utbildnings-, arkiv-, biblioteks- 
och museisektorn.

Examen Filosofie masterexamen med 
inriktning mot kulturvetenskaper. 
Huvudområde: arkeologi, biblioteks- 
och informationsvetenskap, historia eller 
religionsvetenskap.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet: 
• 1-90 hp i något av ämnena arkeologi, 

biblioteks- och informationsvetenskap, 
historia, religionshistoria, 
religionsvetenskap där det ingår ett 
självständigt arbete om minst 15 hp 
eller motsvarande. 

• Engelska A/Engelska 5 och Svenska B/
Svenska 2 eller motsvarande.

KONTAKT: Cecilia Trenter, 
cecilia.trenter@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 april 
Anmälan görs på Antagning.se
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Det finns 
alltid mer 
att utforska.
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Elektroteknik, 
masterprogram 120 hp 

Inriktning signalbehandling 
och vågutbredning

Programmet innehåller såväl teori 
som tillämpningar och förbereder dig 
för avancerat ingenjörsarbete inom 
industrin eller för forskarutbildning.

Vågutbredning och signalbehandling 
är viktiga områden i dagens samhälle. 
Kunskaper i dessa ämnen krävs inom 
bl a trådlös kommunikation och 
antennteknik. Första året studerar du 
de matematiska metoder som behövs 
för studier på avancerad nivå och möter 
tillämpningar som radiosystem och ny 
teknik inom datalogiområdet. Andra 
året kan du fördjupa dig teoretiskt inom 
signalbehandling eller vågutbredning. 
I examensarbetet omsätter du 
kunskaperna i vetenskapligt skrivande.

Yrkesliv Efter utbildningen väntar för 
de flesta avancerat ingenjörsarbete inom 
industrin. Två tänkbara områden är 
telekommunikation och sensorteknik. 
Föredrar du forskarutbildning är 
de teoretiska kurserna en utmärkt 
förberedelse.

Examen Teknologie eller Filosofie 
masterexamen med inriktning mot 
Signalbehandling och vågutbredning. 
Huvudområde: Elektroteknik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Kandidat- eller ingenjörsexamen 

i elektroteknik, datorteknik eller 
teknisk fysik, inkl inledande kurser på 
grundnivå i elektronik, kretsteori och 
matematik (flerdimensionell analys).

• Engelska B/6 eller motsvarande.

KONTAKT: Sven-Erik Sandström, 
sven-erik.sandstrom

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se

Teknik och 
ingenjörsutbildningar

AVANCERAD NIVÅ Teknik- och ingenjörsutbildningar



Förnyelsebara elkraftsystem, 
masterprogram 120 hp

Programmet ger en fördjupning inom 
el från förnyelsebara källor med 
speciell betoning av elkraftsystem.

El från förnyelsebara källor är en 
av vår tids ödesfrågor. Programmet 
behandlar förutsättningar och tekniker 
för produktion av el från sol, vind och 
vatten, samt de särskilda utmaningar 
som detta ställer på elkraftsystem. 
Programmet bygger på elkraftteknik 
med väsentliga inslag av förnyelsebar 
energi, kommunikation, smarta nät och 
reglerteknik.

Yrkesliv Programmet förbereder för en 
yrkesverksamhet som utredare, konsult 
eller tillståndsbedömare inom privat 
sektor eller offentlig förvaltning. Det 
kan även leda till en forskningskarriär. 
Programmet erbjuder även redan 
verksamma ingenjörer med kandidat- 
eller högskoleingenjörsexamen möjlighet 
att höja sin kompetens.

Examen Filosofie masterexamen

Huvudområde: Elektroteknik, med 
inriktning förnyelsebara elkraftsystem.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Kandidatexamen inom teknik 

eller naturvetenskap alternativt 
högskoleingenjörsexamen

• Elektroteknik eller motsvarande minst 
15 hp eller Energiteknik minst 15 hp 
inklusive 7,5 hp Elektroteknik alternativt 
7,5 hp Elkraftteknik eller motsvarande

• Matematik minst 15 hp inklusive 
Analys 1 (1MA102, 1MA132) och 
Vektorgeometri (1MA103, 1MA133) eller 
motsvarande

• Engelska B/Engelska 6 eller 
motsvarande

KONTAKT: Pieternella Cijvat, 
pieternella.cijvat@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se

Hållbar konstruktionsteknik, 
masterprogram 120 hp

Hållbar konstruktionsteknik är ett 
program för dig som vill vara med om 
att forma och konstruera framtidens 
byggnader.

För en långsiktigt hållbar utveckling 
måste framtidens konstruktörer ha djup 
förståelse för olika materials möjligheter 
och begränsningar men också kunskaper 
om byggnadselement och om hur 
hela konstruktioner fungerar som 
system. Inom programmet utmanas du 
intellektuellt med avancerade teorier 
för analys men också av praktiska 
tillämpningar. Du blir en av dem som 
kan utveckla framtidens principer för 
hållbar konstruktion.

Yrkesliv Ingenjörer med hög kompetens 
inom beräkningsämnen har goda 
möjligheter att få kvalificerade 
arbetsuppgifter hos en mängd olika 
företag. Exempel på sådan är små och 
stora konsultföretag och producerande 
företag som vill vidareutveckla sina 
produkter. En examen från programmet 
innebär också en bra grund för 
doktorandstudier.

Examen Teknologie masterexamen med 
inriktning mot hållbar konstruktions-
teknik. Huvudområde: Byggteknik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Examen inom 

byggnadsingenjörsutbildning 
eller motsvarande. I 
byggnadsingenjörsutbildningen 
eller motsvarande måste ingå minst 
7,5 hp Byggnadsmekanik eller 
Hållfasthetslära och 15 hp matematik, 
kurserna Analys 1 (7,5 hp) samt Linjär 
algebra/Vektorgeometri (7,5 hp) eller 
motsvarande.

• Engelska B/6 eller motsvarande.

KONTAKT: Johan Vessby, 
johan.vessby@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se

Hållbara energiprocesser och 
system, masterprogram 120 hp

Förnybara energikällor som vind, 
vatten, sol och biomassa spelar 
en allt större roll nationellt och 
internationellt. Du som har en teknisk 
examen kan på denna utbildning 
fördjupa dig i energifrågor och 
framtidens energisystem.

I Sverige, EU och stora delar av övriga 
världen är biobränslen de viktigaste och 
största av de förnybara energislagen, 
även om vindkraft och solenergi är 
på snabb frammarsch. Men hur gör 
man egentligen när man hanterar 
biobränslen, vad skall man tänka på och 
vilka processer och system är lämpliga 
att välja? Och hur kan vårt samhälle bli 
effektivare i energianvändningen? Du 
lär dig om allt från hur man planerar 
för framtidens energisystem och 
processer, till kunskaper i projektledning 
och undersökningsmetoder. 
Arbetsmarknaden inom området växer 
snabbt och är global.

Yrkesliv Programmet förbereder för 
en yrkesverksamhet som utredare, 
energisystemplanerare, energistrateg 
eller projektledare. Arbetsmarknaden 
är internationell – speciellt för dig som 
väljer en konsultkarriär.

Examen Teknologie masterexamen med 
inriktning mot Hållbara energiprocesser 
och system Huvudområde: 
Bioenergiteknik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Kandidatexamen eller 

högskoleingenjörsexamen 
inom kemiteknik, maskinteknik, 
energiteknik, miljöteknik, byggteknik, 
materialvetenskap eller motsvarande

• Engelska B/6 eller motsvarande.

KONTAKT: Jan Brandin, 
jan.brandin@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se
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Innovation genom ekonomi, 
teknik och design, 
masterprogram 120 hp 

Inriktning teknik

Detta tvååriga masterprogram utgår 
från företagens behov av personal 
med förmåga att initiera, leda och 
verka för skapandet av innovationer. 
Programmet ges på engelska.

Kvalificerad utbildning för studenter 
som har sin grundläggande utbildning 
inom teknik. Tillsammans med 
studenter (som har sin grund i 
företagsekonomi eller design) utvecklar 
du som student din förmåga att 
initiera, leda och verka för skapandet av 
innovationer i människans vardag.

Yrkesliv Programmet tränar dig i 
projekt- och innovationsledning, 
process- och produktutveckling, affärs- 
och systemutveckling samt samhälleligt 
entreprenörskap. Du utvecklar fördjupad 
kunskap inom teknik samtidigt som 
samverkan och utbyte sker med design 
och företagsekonomi. Du kommer 
genom utbildningen att kunna skapa 
hållbara lösningar, som tar hänsyn till 
funktion, form och resurseffektivitet.

Examen Du som har en teknologie 
kandidatexamen från grundnivå 

erhåller följande examen: Teknologie 
masterexamen med inriktning mot 
innovation genom ekonomi, teknik och 
design. Huvudområde: Maskinteknik/
Skogs- och träteknik. Du som har en 
filosofie kandidatexamen från grundnivå 
erhåller följande examen: Filosofie 
masterexamen med inriktning mot 
innovation genom ekonomi, teknik och 
design. Huvudområde: Maskinteknik/
Skogs- och träteknik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• 90 hp i huvudområdet maskinteknik 

inkl. 7,5 hp hållfasthetslära alternativt 
90 hp i huvudområdet skogs- och 
träteknik inkl. 7,5 hp mekanik (inklusive 
ett självständigt arbete omfattande 
minst 15 hp) eller motsvarande.

• 15 hp matematik; Analys 1 (7,5 hp) samt 
Linjär algebra/Vektorgeometri (7,5 hp) 
eller motsvarande

• Engelska B/6 eller motsvarande.

KONTAKT: Peter Lerman, 
peter.lerman@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se

Simuleringsdriven 
Produktutveckling, 
masterprogram 120 hp

Simuleringsdriven Produktutveckling 
är till för dig som vill utveckla 
framtidens hållbara produkter med 
stöd av numeriska och experimentella 
metoder.

Yrkesliv Masterprogrammet i 
Simuleringsdriven Produktutveckling 
förbereder dig för en rad avancerade 
arbetsuppgifter inom det 
maskintekniska området såväl inom 
industrin, där kvalificerade ingenjörer 
inom beräkning, experiment och 
produktutveckling efterfrågas, som för 
fortsatta studier på doktorandnivå.

Examen Teknologie masterexamen 
med inriktning mot Simuleringsdriven 
Produktutveckling. Huvudområde: 
Maskinteknik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Kandidatexamen inom teknik 

eller matematik, alternativt 
högskoleingenjörsexamen,

• 7,5 hp hållfasthetslära, 
byggnadsmekanik eller motsvarande 
samt 15 hp matematik (Analys 7,5 hp 
samt Linjär algebra/Vektorsgeometri 
7,5 hp) eller motsvarande,

• Engelska B/Engelska 6 eller 
motsvarande.

KONTAKT: Andreas Linderholt, 
andreas.linderholt@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se
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Barnmorskeprogrammet 90 hp

Programmet vänder sig till dig som är 
sjuksköterska och vill utbilda dig till 
barnmorska.

Den teoretiska undervisningen 
är förlagd till Kalmar och den 
verksamhetsförlagda utbildningen 
(VFU) är ett samarbete mellan 
kvinnoklinikerna i Kalmar, 
Karlskrona, Västervik och Växjö. 
(Du väljer praktikort redan vid 
anmälningstillfället). VFU gällande 
mödrahälsovård kan förläggas till olika 
platser inom respektive län.

Yrkesliv Barnmorskans arbetsfält 
omfattar kvinnans reproduktiva hälsa 
inom mödrahälsovård, förlossnings- 
och BB-vård samt gynekologisk vård. 
Dessutom arbetar barnmorskan med 
förebyggande verksamhet för att 
befrämja hälsa inom sex och samlevnad, 
ur ett livscykelperspektiv.

Examen Barnmorskeexamen. 
Magisterexamen.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet i: 
• Svensk sjuksköterskeexamen
• Leg sjuksköterska
• Kandidatexamen i vårdvetenskap eller 

motsvarande
• Tolv månaders yrkeserfarenhet 

som sjuksköterska motsvarande 
heltidsarbete

• Svenska B/Svenska 3 och Engelska A /
Engelska 5.

KONTAKT: Lena Lendahls, 
lena.lendahls@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 

ORT: Karlskrona, 100 % 

ORT: Växjö, 100 % 

ORT: Västervik, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 mars 
Anmälan görs på Antagning.se

Vård, idrott 
och hälsa



Hälsovetenskap, 
masterprogram 120 hp

Masterprogrammet för dig som vill 
fördjupa och bredda dina kunskaper 
om hälsa på individ- samhälls- och 
global nivå.

Inom hälsovetenskap förstås hälsa 
som ett nätverk av sammanlänkande 
aspekter. Under utbildningen kommer 
därför olika perspektiv och kunskaper 
sammanföras för att utveckla en 
bred och fördjupad förståelse av 
komplexiteten i begreppet hälsa. 
Programmet är campusbaserat med 
tydlig internationell prägel och 
möjlighet att förlägga delar utomlands. 
Programmet ges på engelska och är 
förberedande för studier på forskarnivå.

Yrkesliv Masterprogrammet ger 
dig möjlighet att kunna arbeta med 
utrednings- och utvecklingsarbete 
inom hälsosektorn, bland annat som 
entreprenör, konsult eller som anställd 
inom privat- eller offentlig sektor, 
alternativt i ideella organisationer.

Examen Filosofie masterexamen. 
Huvudområde: Hälsovetenskap.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Engelska B/6 eller motsvarande.

KONTAKT: Sofia Backåberg, 
sofia.backaberg@lnu.se

UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska

ORT: Kalmar, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 januari 
Anmälan görs på Antagning.se

Programmet kommer att starta under 
förutsättning att erforderliga beslut tas.

Idrottsvetenskap, 
masterprogram 120 hp

Masterprogrammet är till för dig som 
vill fördjupa dina kunskaper inom 
det idrottsvetenskapliga fältet. Det 
är även förberedande för studier på 
forskarnivå.

Programmet ger vidgade perspektiv på 
frågor inom det idrottsvetenskapliga 
området och ger kunskaper genom 
vilka du kan utveckla din förmåga att 
initiera och omsätta idéer i handling. 
Programmet är webbaserat och har 
stor valbarhet. Förutom flexibilitet med 
valbara kurser finns möjlighet att förlägga 
delar av programmet utomlands.

Yrkesliv Det finns ett växande behov 
i idrottssektorn, kommun och skola 
av idrottsvetenskapliga kunskaper. 
Programmet ger behörighet att söka till 
forskarutbildning i idrottsvetenskap. 
Om du är fysioterapeut och vill bli 
specialist i t ex fysisk aktivitet och 
idrottsmedicin läser du med fördel  
detta program.

Examen Masterprogrammet leder 
till en Filosofie masterexamen i 
idrottsvetenskap (120 hp). Möjlighet 
finns också att som en första etapp 
studera till en magisterexamen (60 hp).

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet:
• Minst 90 hp i idrottsvetenskap eller 

motsvarande huvudområde, inklusive 
ett examensarbete omfattande minst 
15 hp.

• Svenska B och Engelska A eller 
motsvarande.

KONTAKT: Jesper Andreasson, 
jesper.andreasson@lnu.se

ORT: Kalmar, 50 % Distans

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 april 
Anmälan görs på Antagning.se

Masterprogram i eHälsa 120 hp

Programmet för dig som vill vara med 
och utveckla världens bästa eHälsa!

eHälsa bidrar till effektivare vård, 
ökad trygghet, tillgänglighet och 
medbestämmande. Samtidigt innebär 
digitaliseringen stora utmaningar 
gällande säkerhet, användbarhet samt 
ekonomiska, juridiska och etiska 
aspekter. För att kunna utveckla eHälsa 
krävs förståelse för omsorgens och 
hälso- och sjukvårdens behov samt 
de ekonomiska förutsättningarna. 
Programmet ger dig även nödvändiga 
färdigheter i utveckling, implementering 
och utvärdering. Utbildningen är 
tvärvetenskaplig och ges i samarbete 
mellan ämnen inom inom hälsa, IT och 
ekonomi. Programmet ges på halvfart 
på distans med erbjudande om fysiska 
kursträffar.

Yrkesliv Exempelvis utredare, strateg, 
utvecklare, systemförvaltare, säljare, 
utbildare, konsult, beställare, projektledare 
och verksamhetsutvecklare i landsting, 
kommuner, hos IT-leverantörer, 
konsultföretag, privata vårdgivare, 
apoteksbolag samt på myndigheter, 
universitet/högskolor och regionförbund.

Examen Filosofie Masterexamen. 
Huvudområde: Hälsoinformatik.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå 
samt särskild behörighet: 
• kandidatexamen om minst 180 hp 

i vårdvetenskap, sjukgymnastik, 
medicinsk vetenskap, biomedicinsk 
vetenskap, idrottsvetenskap, farmaci, 
socialt arbete, sociologi, psykologi, 
informatik, datavetenskap, medieteknik, 
företagsekonomi, ledarskap och 
organisation eller motsvarande.

KONTAKT: Lina Nilsson, 
lina.nilsson@lnu.se

ORT: Kalmar, 50 % Distans

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 april 
Anmälan görs på Antagning.se
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Specialistsjuk-
sköterskeprogram 60 hp 

Inriktning akutsjukvård

Utbildningen syftar till att utbilda 
akutsjuksköterskor och ger beredskap 
för att medverka i dagens och 
morgondagens akutsjukvård

Utbildningen innefattar teoretiska 
studier, vilka utgörs av undervisning 
såväl webbaserad som campusförlagd. 
Antal träffar ca 2-3 dagar/7,5 hp. Utöver 
verksamhetsförlagd utbildning à 10 
veckor ingår även fältstudier, praktiska 
övningar, studiebesök samt handledning 
för att fördjupa yrkeskunnandet.

Yrkesliv Arbetet som akutsjuk sköterska 
är kvalificerat och självständigt. 
Akutsjuksköterskan ska kunna 
ansvara för patientens och närståendes 
omvårdnad, delta i medicinsk vård 
samt organisera arbete inom en 
akutsjukvårdsverksamhet.

Examen Specialistsjuksköterskeexamen 
med inriktning mot akutsjukvård. 
Magisterexamen.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå, 
samt särskild behörighet:
• Sjuksköterskeexamen om 180 

högskolepoäng eller motsvarande
• Leg. sjuksköterska
• Kandidatexamen i vårdvetenskap eller 

motsvarande
• Yrkesverksamhet som sjuksköterska 

motsvarande minst 12 månaders 
heltidstjänstgöring

• Svenska B/Svenska 3
• Engelska A/Engelska 5

KONTAKT: Anders Svensson, 
anders.svensson@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % Distans

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 mars 
Anmälan görs på Antagning.se

Specialistsjuk-
sköterskeprogram 60 hp 

Inriktning ambulanssjukvård

Utbildningen syftar till att utbilda 
ambulanssjuksköterskor och ger 
beredskap för att medverka i dagens 
och morgondagens ambulanssjukvård

Utbildningen innefattar teoretiska 
studier, vilka utgörs av undervisning 
såväl webbaserad som campusförlagd. 
Antal träffar ca 2-3 dagar/7,5 hp. Utöver 
verksamhetsförlagd utbildning à 10 
veckor ingår även fältstudier, praktiska 
övningar, studiebesök samt handledning 
för att fördjupa yrkeskunnandet.

Yrkesliv Arbetet som ambulanssjuk-
sköterska är kvalificerat och 
självständigt. Det innebär att arbeta 
med prehospital akutsjukvård där 
du möter patienter i alla åldrar som 
drabbats av akut sjukdom eller skada. 
Du bedömer och behandlar dem i 
hemmet, på skadeplats och under 
transport till vårdinrättning.

Examen Specialistsjuksköterskeexamen 
med inriktning mot ambulanssjukvård. 
Magisterexamen.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå, 
samt särskild behörighet:
• Sjuksköterskeexamen om 180 

högskolepoäng eller motsvarande
• Leg. sjuksköterska
• Kandidatexamen i vårdvetenskap eller 

motsvarande
• Yrkesverksamhet som sjuksköterska 

motsvarande minst 12 månaders 
heltidstjänstgöring

• Svenska B/Svenska 3
• Engelska A/Engelska 5

KONTAKT: Anders Svensson, 
anders.svensson@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % Distans

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 mars 
Anmälan görs på Antagning.se

Specialistsjuk-
sköterskeprogram 60 hp 

Inriktning anestesisjukvård

Utbildningen syftar till att utbilda 
anestesisjuksköterskor och ger 
beredskap för att medverka i dagens 
och morgondagens anestesisjukvård

Utbildningen innefattar teoretiska 
studier, vilka utgörs av undervisning 
såväl webbaserad som campusförlagd. 
Antal träffar ca 2-3 dagar/7,5 hp. Utöver 
verksamhetsförlagd utbildning à 10 
veckor ingår även fältstudier, praktiska 
övningar, studiebesök samt handledning 
för att fördjupa yrkeskunnandet.

Yrkesliv Utbildningen ger dig 
kompetens till ett kvalificerat och 
självständigt arbete som specialist-
sjuksköterska inom anestesisjukvård. 
Specialitén anestesisjukvård är under 
stark utveckling både i Sverige och 
internationellt. Anestesisjuksköterskan 
möter både friska och svårt sjuka 
patienter inom alla åldersgrupper.  
Det korta mötet med patienten,  
högteknologi, farmakologi och hygien 
präglar anestesisjuksköterskans arbete.

Examen Specialistsjuksköterskeexamen 
med inriktning mot anestesisjukvård. 
Magisterexamen.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå, 
samt särskild behörighet:
• Sjuksköterskeexamen om 180 

högskolepoäng eller motsvarande
• Leg. sjuksköterska
• Kandidatexamen i vårdvetenskap eller 

motsvarande
• Yrkesverksamhet som sjuksköterska 

motsvarande minst 12 månaders 
heltidstjänstgöring

• Svenska B/Svenska 3
• Engelska A/Engelska 5

KONTAKT: Carina Elmqvist, 
carina.elmqvist@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % Distans

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 mars 
Anmälan görs på Antagning.se
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Specialistsjuk-
sköterskeprogram 75 hp 

Inriktning distriktssköterska

Utbildningen syftar till att utbilda 
distriktssköterskor och ger beredskap 
för att medverka i dagens och 
morgondagens folkhälsoarbete, 
hemsjukvård, barn- och skolhälsovård.

Utbildningen leder fram till specialist-
sjuksköterskeexamen inriktning 
distriktssköterska och en magisterexamen 
i vårdvetenskap. I utbildningen ingår 
även förskrivningsrätt för vissa läkemedel 
och hjälpmedel inom distriktssköterskans 
kompetensområde. Den verksamhets-
förlagda utbildningen (VFU) sker i 
samarbete med kliniska verksamheter i 
Kalmar, Västervik och Växjö. Du väljer 
ort redan vid anmälningstillfället. VFU 
kan förläggas till södra delen av Kalmar 
län vid antagning i Kalmar, norra delen 
vid antagning i Västervik och inom 
Kronobergs län vid antagning i Växjö. Den 
teoretiska undervisningen sker i Kalmar.

Yrkesliv Arbetet som distriktssköterska 
är kvalificerat och självständigt. Efter 
avslutad utbildning kan du arbeta 
inom flera olika arbetsområden 
t.ex. på hälso- /vårdcentral, inom 
kommunal hemsjukvård, palliativ vård, 
skolhälsovård samt inom barnhälsovård.

Examen Specialistsjuksköterskeexamen 
inriktning mot distriktssköterska och 
magisterexamen i vårdvetenskap.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå, 
samt särskild behörighet:
• Sjuksköterskeexamen om 180 

högskolepoäng eller motsvarande
• Legitimerad sjuksköterska
• Kandidatexamen i vårdvetenskap eller 

motsvarande
• Yrkesverksamhet som sjuksköterska 

motsvarande minst 12 månaders 
heltidstjänstgöring

• Svenska B/Svenska 3
• Engelska A/Engelska 5

KONTAKT: Kristina Schildmeijer, 
kristina.schildmeijer@lnu.se

ORT: Kalmar, 100 % 

ORT: Västervik, 100 % 

ORT: Växjö, 100 % 

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 mars 
Anmälan görs på Antagning.se

Specialistsjuk-
sköterskeprogram 60 hp 

Inriktning intensivvård

Utbildningen syftar till att utbilda 
intensivvårdssjukköterskor och ger 
beredskap för att medverka i dagens 
och morgondagens intensivvård.

Utbildningen innefattar teoretiska 
studier, vilka utgörs av undervisning 
såväl webbaserad som campusförlagd. 
Antal träffar ca 2-3 dagar/7,5 hp. Utöver 
verksamhetsförlagd utbildning à 10 
veckor ingår även fältstudier, praktiska 
övningar, studiebesök samt handledning 
för att fördjupa yrkeskunnandet.

Yrkesliv Arbetet som 
intensivvårdssjuksköterska är kvalificerat 
och självständigt. Det innebär att möta 
båda friska och svårt sjuka patienter 
inom alla åldersgrupper. Det korta 
mötet med patienten, högteknologi, 
farmakologi och hygien präglar 
intensivvårdssjuksköterskans arbete.

Examen Specialistsjuksköterskeexamen 
med inriktning mot intensivvård. 
Magisterexamen.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå, 
samt särskild behörighet:
• Sjuksköterskeexamen om 180 

högskolepoäng eller motsvarande
• Leg. sjuksköterska
• Kandidatexamen i vårdvetenskap eller 

motsvarande
• Yrkesverksamhet som sjuksköterska 

motsvarande minst 12 månaders 
heltidstjänstgöring

• Svenska B/Svenska 3
• Engelska A/Engelska 5

KONTAKT: Anders Svensson, 
anders.svensson@lnu.se

ORT: Växjö, 100 % Distans

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 mars 
Anmälan görs på Antagning.se

Specialistsjuk-
sköterskeprogram 60 hp 

Inriktning operationssjukvård

Utbildningen syftar till att utbilda 
operationssjuksköterskor som 
ger beredskap för att medverka 
i dagens och morgondagens 
operationssjukvård.

Utbildningen innefattar teoretiska 
studier, vilka utgörs av undervisning 
såväl webbaserad som campusförlagd. 
Antal träffar ca 2-3 dagar/7,5 hp. Utöver 
verksamhetsförlagd utbildning à 10 
veckor ingår även fältstudier, praktiska 
övningar, studiebesök samt handledning 
för att fördjupa yrkeskunnandet.

Yrkesliv Arbetet som operations-
sjuksköterska är kvalificerat och 
självständigt. Det innebär arbete 
i en högteknologisk miljö där du 
ingår i teamet runt patienten. Du 
instrumenterar vid olika kirurgiska 
ingrepp och ansvara då för hygien och 
aseptik, instrument, teknisk apparatur 
och patientsäkerhet.

Examen Specialistsjuksköterskeexamen 
med inriktning mot operationssjukvård. 
Magisterexamen.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå, 
samt särskild behörighet:
• Sjuksköterskeexamen om 180 

högskolepoäng eller motsvarande
• Leg. sjuksköterska
• Kandidatexamen i vårdvetenskap eller 

motsvarande
• Yrkesverksamhet som sjuksköterska 

motsvarande minst 12 månaders 
heltidstjänstgöring

• Svenska B/Svenska 3
• Engelska A/Engelska 5

KONTAKT: Anders Svensson, 
anders.svensson@lnu.se

ORT: Jönköping, 100 % Distans

ORT: Linköping, 100 % Distans

ORT: Växjö, 100 % Distans

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 mars 
Anmälan görs på Antagning.se
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Program på 
avancerad nivå 
våren 2020

Specialistsjuk-
sköterskeprogram 60 hp 

Inriktning psykiatrisk vård

Programmet ger kompetens 
som specialistsjuksköterska i 
psykiatrisk vård genom yrkes- och 
ämnesfördjupning i vårdvetenskap 
och i omvårdnad vid psykisk sjukdom 
och ohälsa.

Hälsofrämjande interaktioner med 
patient, närstående och familjesystem 
är i fokus under utbildningen. Samtals- 
och handledningskompetens betonas.

Utbildningen är internetbaserad med 
vissa studietillfällen på utbildningsorten 
Växjö.

Yrkesliv Som specialistsjuksköterska 
inom psykiatrisk vård kan du vara 
verksam inom ett brett fält, t.ex. 
inom specialiserad psykiatrisk vård, 
primärvård, företagshälsovård, och 
kommunal vård och omsorg.

Examen Specialistsjuksköterskeexamen 
med inriktning psykiatrisk vård. 
Magisterexamen.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå, 
samt särskild behörighet:
• Sjuksköterskeexamen om 180 

högskolepoäng eller motsvarande
• Kandidatexamen i vårdvetenskap eller 

motsvarande
• Yrkesverksamhet som legitimerad 

sjuksköterska motsvarande minst 12 
månaders heltidstjänstgöring

• Svenska B/Svenska 3
• Engelska A/Engelska 5

KONTAKT: Hanna Tuvesson, 
hanna.tuvesson@lnu.se

ORT: Växjö, 50 % Distans

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 mars 
Anmälan görs på Antagning.se

Specialistsjuk-
sköterskeprogram 60 hp 

Inriktning ögonsjukvård

Utbildningen syftar till att utbilda 
ögonsjuksköterskor och ge beredskap 
för att medverka i dagens och 
morgondagens ögonsjukvård

Utbildningen innefattar teoretiska 
studier, vilka utgörs av undervisning 
såväl webbaserad som campusförlagd. 
Antal fysiska träffar är begränsat till 
ca 4 st/30 hp, om vardera 2-3 dagar. 
Utöver verksamhetsförlagd utbildning 
motsvarande sammanlagt 10 hp ingår 
också praktiska övningar, studiebesök 
samt handledning för att fördjupa 
yrkeskunnandet. Även fältstudier  
kan förekomma.

Undervisningen sker huvudsakligen  
på svenska, men inslag på engelska  
kan förekomma.

Yrkesliv Arbetet som ögonsjuksköterska 
är kvalificerat och självständigt. 
Ögonsjuksköterskan ska kunna 
ansvara för patientens och närståendes 
omvårdnad, delta i medicinsk vård 
samt organisera arbete inom en 
ögonsjukvårdsverksamhet.

Examen Specialistsjuksköterskeexamen 
med inriktning mot ögonsjukvård, 
samt Filosofie magisterexamen. 
Huvudområde: Vårdvetenskap.

BEHÖRIGHET: Grundläggande 
behörighet för studier på avancerad nivå, 
samt särskild behörighet:
• Legitimerad sjuksköterska med 

sjuksköterskeexamen om 180 
högskolepoäng eller motsvarande

• Kandidatexamen i vårdvetenskap eller 
motsvarande

• Yrkesverksamhet som sjuksköterska 
motsvarande minst 12 månaders 
heltidstjänstgöring

• Svenska B/Svenska 2 och 3 och 
Engelska A

KONTAKT: Birgitta Semark, 
birgitta.semark@lnu.se

ORT: Kalmar, 50 % Distans

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN: 15 mars 
Anmälan görs på Antagning.se

Specialistsjuk-
sköterskeprogram 60 hp 

Inriktning vård av äldre

Specialistsjuksköterskans 
ansvarsområde omfattar 
förebyggande insatser samt 
avancerad omvårdnad av äldre 
personer med komplexa somatiska 
och psykogeriatriska vårdbehov i 
sluten och/eller öppen vård.

Programmet utbildar dig för att kunna 
arbeta i dagens och morgondagens 
hälso- och sjukvård med äldre präglat 
av ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet. Mångfaldsperspektivet är 
centralt i utbildningen. Utbildningens 
delkurser har ett tydligt fokus på äldre och 
innehåller personcentrerad vård, palliativ 
och geriatrisk omvårdnad, vetenskapliga 
metoder och självständigt arbete samt 
organisation, ledning och utveckling.

Yrkesliv Arbetet som specialistsjuk-
sköterska inom vård av äldre är kvalificerat 
och utbildningen ger den kompetens 
som krävs för att ge äldre personer en 
god vård av hög kvalitet. Efter avslutad 
utbildning är du väl rustad att arbeta 
inom flera olika arbetsområden inom 
kommunal-, primär- och sjukhusvård.

Examen Specialistsjuksköterskeexamen 
med inriktning mot vård av äldre.

• Behörighet: Grundläggande behörighet 
för studier på avancerad nivåsamt 
särskild behörighet:

• Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller 
motsvarande utländsk examen eller 
svensk legitimation för tjänstgöring 
som sjuksköterska inkluderande ett 
självständigt arbete om 15 hp eller 
motsvarande

• Kandidatexamen i vårdvetenskap eller 
motsvarande

• Yrkesverksamhet som legitimerad 
sjuksköterska motsvarande minst 12 
månaders heltidstjänstgöring

• Språkkunskaper motsvarande svenska 
B/svenska 3 och engelska A/ engelska 5

KONTAKT: Ingrid Djukanovic, 
Ingrid.djukanovic@lnu.se

ORT: Kalmar, 50% distans
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Karriärvägledning – Lnu Karriär

Exempel på hjälp som erbjuds:

• CV-granskning och CV-föreläsning.
• Karriärkurs.
• Att gå på intervju – föreläsning.
• Träningsintervju – möjlighet till att träna inför 

kommande intervjusituation.
• Ditt personliga varumärke – föreläsning om hur du på 

ett professionellt sätt presenterar dig själv.
• LinkedIn – Du sticker väl ut? – föreläsning/workshop 

för nybörjare och för dig som redan har en profil men 
vill sticka ut lite mer.

När du studerar på avancerad nivå kan du fördjupa och 
specialisera dig inom ditt ämnesområde. Eller, om du 
redan jobbar och vill vidareutveckla dig eller delvis byta 
yrkesinriktning – då kan du komplettera din utbildning 
med en examen på avancerad nivå.

Du har stora möjligheter att knyta ditt examens- 
arbete till pågående forskningsprojekt vid universitetet

– kanske som ett första steg i en akademisk karriär. 
Men examensarbetet kan också vara ett bra sätt att 
knyta externa kontakter.

– Att bygga relationer med sina studiekamrater är 
självklart – men odla också kontakter på och utanför 
universitetet. Kontakter med lärare och forskare är lika 
viktiga som kontakter i arbetslivet.

Magister- och masterutbildningarna är ofta  
internationella. Det innebär att föreläsningar och 
litteratur många gånger är på engelska och det ger en 
konkurrensfördel i klivet ut på arbetsmarknaden. Så ta 
till vara på den möjligheten. Det är en stor fördel både  
i nationella och internationella organisationer!

Fanny och Linda, vad har ni för tips till studenter som ska 
ut på arbetsmarknaden?

1. Ta reda på vad du vill med din karriär – vad 
har du med dig som kan vara en fördel i ditt 
kommande arbetsliv? 

2. Ansträng dig. Skriv bra ansökningshandlingar.
3. Nätverka, nätverka, nätverka. 

Lnu Karriär hjälper dig när du funderar på hur din 
utbildning, dina erfarenheter och personliga meriter ska 
sammanfattas och bli en slagkraftig jobbansökan. Du 
får hjälp med att inventera dina personliga kompetenser, 
erfarenheter och kartlägga din arbetsmarknad. Du får 
även tips och vägledning hur du kan utforma ditt CV 
och personliga brev.

Se våra evenemang och andra aktuella nyheter på  
vår facebooksida, Lnu Karriär.

– Att studera på avancerad nivå ger konkurrenskraft på arbetsmarknaden 
och är en fördel om du är intresserad av en internationell karriär, säger 
Fanny och Linda som är karriärvägledare vid Linnéuniversitetet.
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När du har fullgjort dina studier har du rätt att ansöka om 
examen och få ett examensbevis. På Linnéuniversitetet finns 
examina på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå.

Högskoleexamen
För en högskoleexamen behöver du läsa 120 högskolepoäng 
(hp). Det motsvarar två års heltidsstudier på grundnivå.

Kandidatexamen
För en kandidatexamen behöver du läsa 180 hp. Det 
motsvarar tre års heltidsstudier på grundnivå. Beroende på 
ämneskombination kan du ta en Filosofie, Ekonomie eller 
Teknologie kandidatexamen. 

Magisterexamen
För en magisterexamen behöver du läsa 60 hp. Det 
motsvarar ett års heltidsstudier på avancerad nivå. 
Beroende på ämneskombination och tidigare examen 
på grundnivå kan du ta en Filosofie, Ekonomie eller 
Teknologie magisterexamen

Masterexamen
För en masterexamen behöver du läsa 120 hp. Det 
motsvarar två års heltidsstudier på avancerad nivå. 
Beroende på ämneskombination och tidigare examen 
på grundnivå kan du ta en Filosofie, Ekonomie eller 
Teknologie masterexamen.

Konstnärlig examen
Vissa utbildningsprogram leder fram till en konstnärlig 
examen. De konstnärliga examina på Linnéuniversitetet finns 
på samtliga fyra nivåer, högskoleexamen, kandidatexamen, 
magisterexamen och masterexamen. 

Yrkesexamen
Yrkesexamen kan ligga på antingen grundnivå eller 
avancerad nivå och varierar mellan 60 hp och uppåt, 
beroende på vilket yrke du läser till.

Licentiatexamen 
För en Licentiatexamen behöver du läsa 120 hp på forskarnivå. 

Doktorsexamen 
För en Doktorsexamen behöver du läsa 240 hp på forskarnivå. 

Oavsett om du har valt att läsa till examen genom 
fristående kurser eller genom ett utbildningsprogram kan 
du få hjälp av studievägledare, examenshandläggare och 
programansvarig med att hitta den bästa lösningen till din 
examen. Gå till Lnu.se för mer information om vad som 
gäller för de olika examensformerna.

Examina
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Anmälan och antagning
Du anmäler dig till de utbildningar som du är intresserad av 
på Antagning.se. När du anmäler dig ska du prioritera dina 
utbildningsalternativ. När du blir antagen till en utbildning 
kan du bli struken från lägre prioriterade alternativ. Du kan 
ändra i din prioritering fram till sista anmälningsdag. 

Du kan bli antagen till högst 45 högskolepoäng per termin. 
En heltidsutbildning räknas som 30 högskolepoäng och en 
halvfartsutbildning som 15 högskolepoäng. Det innebär att 
om du har prioriterat tre kurser om 7,5 högskolepoäng i första, 
andra och tredje hand (som sammanlagt blir 22,5 högskole-
poäng) och blir antagen till alla tre, kan du inte bli antagen till 
en heltidsutbildning som du har prioriterat i fjärde hand. Detta 
eftersom heltidsutbildningen räknas som 30 högskolepoäng 
och då överstiger de tillsammans 45 högskolepoängen. 

Krav på förkunskaper – behörighet
För utbildning på avancerad nivå delas behörigheterna 
in i grundläggande behörighet och särskild behörighet. 
Grundläggande behörighet innebär att du har en examen på 
minst 180 högskolepoäng. Förutom grundläggande behörighet 
krävs ofta särskild behörighet, det vill säga kunskaper som 
anses nödvändiga för den specifika utbildningen. 

Läs mer om reglerna för behörighet på Antagning.se 
och Studera.nu.

Högskoleprovet
Att göra högskoleprovet är ett bra sätt att öka din konkurrens-
kraft. Om du har gjort högskoleprovet har du nämligen  
fler chanser att bli antagen till drömutbildningen. Det  
är däremot inte obligatoriskt och ger dig ingen extra  
behörighet. Provet arrangeras två gånger om året av 
samtliga universitet och högskolor. Kom ihåg att anmäla 
dig i god tid via Antagning.se. Där hittar du också ditt 
provresultat som överförs automatiskt.

Antagningsbesked och svarskrav
Du får ditt antagningsbesked på Antagning.se. I antagnings-
beskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller 
struken till de utbildningar som du har sökt. 

Antagningsbesked 1 har svarskrav. Det innebär att du 
måste tacka ja till den utbildningsplats som du blir erbjuden för 
att behålla den. Om du inte har tackat ja till din plats stryks 
din anmälan. Du kan ändra ditt svar fram till sista svarsdag.

I det andra urvalet prövas du utifrån hur du har svarat 
på det första antagningsbeskedet. Om du blir antagen 
till ett högre prioriterat utbildningsalternativ stryks din 
anmälan till det lägre prioriterade, även om du var antagen 
till detta i det första urvalet.

Sena anmälningar
Sena anmälningar behandlas i mån av tid. Om du är behörig 
rangordnas din ansökan efter vilket datum den kommer in 
till Antagning.se och behandlas efter de ansökningar som 
kommit in i tid.

Urval
Till de allra flesta av våra utbildningar har vi fler behöriga 
sökande än vad vi har platser. Därför används ett förutbestämt 
urval för hur platserna ska fördelas. 

Mer information om urval hittar du på Lnu.se.

Studera med funktionsnedsättning

Studenter med funktionsnedsättning kan få pedagogiskt 
stöd i olika former. Exempel på detta är anteckningshjälp,  
teckenspråkstolk eller förlängd tid vid examinationer. 
Målet är att du under din studietid skall kunna 
studera på lika villkor som alla andra studenter. Vid 
Linnéuniversitetet finns det samordnare som du kan 
diskutera dina behov med. Mer information och 
kontaktuppgifter finns på Lnu.se/funksam

Söka till universitetet

På Antagning.se kan du

• Se viktiga datum
• Anmäla dig till kurser och program
• Följa din anmälan
• Kontrollera dina uppgifter och meriter
• Se vad du behöver komplettera i din anmälan
• Svara på antagningsbesked
• Hitta information om antagningsregler och 

antagningsstatistik
• Läsa mer om högskoleprovet

På Studera.nu kan du

• Jämföra utbildningar inför valet av universitetsstudier
• Hitta information om antagningsregler och 

antagningsstatistik
• Läsa mer om högskoleprovet

När du ska söka till universitetet finns det en hel del som du behöver ha koll 
på. Den mesta informationen hittar du på Antagning.se och Studera.nu.

LINNÉUNIVERSITETET Söka till universitetet
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Youtube @LinnéuniversitetetInstagram @linneuniversitetet Facebook @Linnéuniversitetet Snapchat @lnustudent Twitter @linneuni

”Det allra mest värdefulla med programmet för min del tror jag är 
alla kontakter jag har fått under utbildningen. Programmet har betytt 
väldigt mycket för min utveckling, såväl på det personliga planet 
som på det professionella och akademiska planet. Läser man det här 
programmet har man möjlighet att gå hur långt som helst tack vare 
den kunskap och de kontakter man får under utbildningen.”

Cajsa, tidigare student på magisterprogrammet freds- och utvecklingsarbete.

”Under mina två år som student här har jag verkligen fått möjligheten 
att bygga på mina tekniska och akademiska kunskaper. Inget av detta 
hade varit möjligt om det inte vore för lärarna vid institutionen för 
medieteknik. Linnéuniversitetet erbjuder verkligen bra förutsättningar 
och en fantastisk miljö, något som jag känner mig trygg med att 
rekommendera till andra som funderar på att börja plugga här.”

Stefan, student på masterprogrammet sociala medier och webbteknologier.

”Det här är ett program för dig som är sugen på att jobba i ett team med 
människor från olika discipliner. Vill du dessutom känna på hur det faktiskt är att 
jobba, på en utbildning där flera olika institutioner samarbetar med varandra, då 
är det här helt rätt program att läsa innan du tar steget ut på arbetsmarknaden.”

Naina, student på masterprogrammet innovation genom ekonomi, teknik och design 
med inriktning design.

Möt oss  
i sociala medier

Missa inte att följa oss och prata med oss på sociala 
medier. Vi finns bl.a. på Facebook, Instagram, Twitter 
och Youtube. Här får du ta del av vad som händer inom 
utbildning, studentliv och forskning.
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Data/IT   7
Digital affärsutveckling, magisterprogram 60 hp   7
Informationssystem, magisterprogram 60 hp   8
Informationssystem, masterprogram 120 hp   8
Programvaruteknik, magisterprogram 60 hp   8
Programvaruteknik, masterprogram 120 hp   9
Sociala medier och webbteknologier, masterprogram 120 hp   9

Design, konst och musik   10
Innovation genom ekonomi, teknik och design,  
masterprogram 120 hp 
Inriktning design   10
Masterprogrammet i Design+Change 120 hp   11

Ekonomi, ledarskap och marknadsföring   12
Business Process Control and Supply Chain  
Management, masterprogram 120 hp   12
Corporate Governance – Accounting and Finance, 
magisterprogram 60 hp   13
Entreprenörskapsprogrammet, masterprogram 120 hp   13
Innovation genom ekonomi, teknik och design,  
masterprogram 120 hp 
Inriktning företagsekonomi   14
International Business Strategy, masterprogram 120 hp   14
Leadership and Management in International  
Contexts, magisterprogram 60 hp   14
Marknadsföring, masterprogram 120 hp   15
Nationalekonomi, masterprogram 120 hp   15
Turism och hållbarhet, masterprogram 120 hp   15

Lärarutbildning   16
Matematikdidaktik, magisterprogram 60 hp   16
Nordiskt masterprogram för språklärare 120 hp   17
Speciallärarprogrammet 90 hp   18
Specialpedagogprogrammet 90 hp   18

Naturvetenskap   19
Akvatisk ekologi, masterprogram 120 hp   19
Evolutionär ekologi hos fiskar, masterprogram 120 hp   20
Fysik, masterprogram 120 hp   20
Kemi, magisterprogram 60 hp   20
Kemi, masterprogram 120 hp   21
Magisterprogram inom djurskydd 60 hp   21
Matematik och modellering, masterprogram 120 hp   22
Miljöriskanalys, magisterprogram 60 hp   22
Miljövetenskap och hållbar utveckling,  
masterprogram 120 hp   22

Samhälls- och beteendevetenskap   23
Freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram 60 hp   23
Internationella relationer, masterprogram 120 hp   24
Pedagogik, magisterprogram 60 hp   24
Pedagogik, masterprogram 120 hp   24
Psykologi, arbets- och organisationspsykologi,  

Index
Program på avancerad nivå hösten 2019

masterprogram 120 hp   25
Socialt arbete, masterprogram 120 hp   25
Sociologi, masterprogram 120 hp   25
Statsvetenskap, magisterprogram 60 hp   26
Statsvetenskap, masterprogram 120 hp   26
Tillämpad samhällsvetenskaplig analys,  
masterprogram 120 hp   26

Språk och kultur   27
Engelsk språk- och litteraturvetenskap,  
masterprogram 120 hp   27
Facköversättning i engelska, franska eller tyska, 
magisterprogram 60 hp   28
Masterprogram i kulturvetenskaper 120 hp   28

Teknik och ingenjörsutbildningar   29
Elektroteknik, masterprogram 120 hp 
Inriktning signalbehandling och vågutbredning   29
Förnyelsebara elkraftsystem, masterprogram 120 hp   30
Hållbar konstruktionsteknik, masterprogram 120 hp   30
Hållbara energiprocesser och system,  
masterprogram 120 hp   30
Innovation genom ekonomi, teknik och design,  
masterprogram 120 hp 
Inriktning teknik   31
Simuleringsdriven Produktutveckling, masterprogram 120 hp   31

Vård, idrott och hälsa   32
Barnmorskeprogrammet 90 hp   32
Hälsovetenskap, masterprogram 120 hp   33
Idrottsvetenskap, masterprogram 120 hp   33
Masterprogram i eHälsa 120 hp   33
Specialistsjuksköterskeprogram 60 hp 
Inriktning akutsjukvård   34
Specialistsjuksköterskeprogram 60 hp 
Inriktning ambulanssjukvård   34
Specialistsjuksköterskeprogram 60 hp 
Inriktning anestesisjukvård   34
Specialistsjuksköterskeprogram 75 hp 
Inriktning distriktssköterska   35
Specialistsjuksköterskeprogram 60 hp 
Inriktning intensivvård   35
Specialistsjuksköterskeprogram 60 hp 
Inriktning operationssjukvård   35
Specialistsjuksköterskeprogram 60 hp 
Inriktning psykiatrisk vård   36
Specialistsjuksköterskeprogram 60 hp 
Inriktning ögonsjukvård   36

Program på avancerad nivå våren 2020 

Specialistsjuksköterskeprogram 60 hp 
Inriktning vård av äldre   36
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Observera att datumen kan komma att ändras. Exakta datum och mer information om 
antagningsperioderna hittar du på Antagning.se

2 september

polisen.se/bli-polis

26 juli

20 juni

6 april

1 februari

1 augusti

11 juli

15 april

15 mars

15 januari

15 mars

Terminen startar 
Alla program startar inte samtidigt. Läs noga vad som gäller 
för dig i din välkomstinformation.

Anmälan till Polisutbildningen
Datum för ansökningsperioder publiceras på Polisens hemsida. 
För anmälan till Polisutbildningen se Polisen.se/Bli-polis

Sista svarsdag

Sista kompletteringsdag

Högskoleprovet skrivs

Sista dag att anmälan dig till högskoleprovet

Antagningsbesked 2 skickas

Antagningsbesked med svarskrav skickas

Sista anmälningsdag, se respektive program

Sista anmälningsdag, se respektive program

Sista anmälningsdag, se respektive program

Webbanmälan öppnar på Antagning.se

Anmälan till höstterminen 2019

20 januari 2020

början av januari 2020

början av december

20 oktober

mitten av september

slutet av december

början av december

15 oktober

2 september

Vårterminen startar

Antagningsbesked 2 skickas

Antagningsbesked med svarskrav skickas

Högskoleprovet skrivs

Webbanmälan öppnar

Sista svarsdag

Sista kompletteringsdag

Sista anmälningsdag

Sista dag att anmäla dig till högskoleprovet

Anmälan till vårterminen 2020

Datum att komma ihåg
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