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Valfrihet på riktigt  

På LTH  utbildar vi ingenjörer,  arkitekter, 
industridesigners och livsmedelstekniker.
Vi värnar vår speciella LTH-gemenskap 
med ett härligt studieliv och en  fantastisk 
valfrihet inom utbildningarna. 
När du slutar hos oss tar du med dig en 
examen som banar väg för ett menings-
fullt och efterfrågat jobb, men också 
ovärderliga minnen och erfarenheter. 

---- >  LTH – en plats för drömmar och upptäckter

kort om ltH: 
-----------------------------------------------------------
 Ett av landets största lärosäten för 

 högre teknisk  utbildning och forskning 

 10 000 studenter och 1 700 anställda 

 från hela världen

 16 civilingenjörsprogram

 5 högskoleingenjörsprogram

 Arkitektutbildning

 Brandingenjörsutbildning

 Industridesignutbildning 

 Livsmedelsteknisk högskoleutbildning
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10 skäl att välja ltH: 
---------------------------------------

 Framgångsrik och komplett teknisk högskola 

 Fascinerande forskning    

 Utbildning i världsklass

 Unika inriktningar och specialiseringar

 Engagerade lärare

 Hjälp i studierna av erfarna studenter

 Stora möjligheter till utlandsstudier

 Härlig gemenskap och fantastisk studentmiljö  

 En del av Lunds universitet 

 En kort tågresa till sköna Köpenhamn

Det här kan du bli 
Många upplever sin studenttid vid LTH som både tuff och fantas-
tisk. Här fylls dina dagar  med föreläsningar, grupparbeten, labbar, 
övningar och tentaplugg. Kurskamraterna blir som en extra familj 
som du träffar på sektioner, nationer och andra studentarrange-
mang. Allt det du lär dig under din tid på LTH är en bra grund för 
ett kommande yrkesliv – och det fortsatta livet därutöver. 
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Civilingenjör

en civilingenjör utvecklar och använder ny kunskap och tek-

nik . du kan arbeta med utveckling av nya produkter eller 

samhällsbyggnad, men även med forskning, projektledning, 

undervisning eller kommunikation . oavsett inriktning har 

alla civilingenjörer förmågan att snabbt hämta in nya kun-

skaper och kreativt lösa problem – ofta på nya sätt . svenska 

civilingenjörer är mycket eftertraktade utomlands .

Högskoleingenjör

På lTH kan du utbilda dig till högskoleingenjör inom följan-

de områden: byggteknik med arkitektur, byggteknik – järn-

vägsteknik, byggteknik väg- och trafikteknik, datateknik och 

elektroteknik med automation . utbildningarna  utvecklas i 

samarbete med näringslivet . Behovet av högskole ingenjörer 

kommer att växa de närmaste åren .

arkitekt

om du väljer att bli arkitekt är det sannolikt att du får arbe-

ta med att gestalta byggnader och miljöer som omger oss, 

såväl övergripande som i minsta detalj . kanske startar du 

en egen arkitektbyrå . numera är arkitektens arbetsfält även 

vidgat till forskning och utveckling, samhälls- och krets-

loppsplanering, fastighetsförvaltning eller projektledning . 

indUstridesigner

som industridesigner kan du arbeta med teknisk och konst-

närlig utformning av nyttoprodukter, avsedda att tillverkas i 

serier . din förmåga att visualisera idéer och kvaliteter kom-

mer väl till pass . Vilken sorts produkter du vill arbeta med är 

öppet . några exempel är möbler, inredningsdetaljer, tjäns-

ter, förpackningar, transportmedel och verktyg .

brandingenjör

Har du bestämt dig för att bli brandingenjör blir du del av en 

ännu ganska liten, men exklusiv, skara . drygt hälften arbetar 

inom den kommunala räddningstjänsten . de andra har sökt 

sig till bland annat konsultföretag, statlig verksamhet och till 

försäkringsbranschen .

livsmedelsteknik

samhället behöver personer med stort kunnande om mat 

och livsmedel . du som redan har några års erfarenhet av 

 arbete någonstans i livsmedelskedjan har här möjligheter att 

utvecklas och förbättra din arbetssituation, samtidigt som du 

kan bidra till utveckling och förbättring av framtidens mat .

tekniskt basår

Vill du bli högskoleingenjör, civilingenjör  eller  brandingenjör 

men saknar kurser som krävs för behörighet? då kan du 

komplettera dina gymnasiebetyg på  Tekniskt basår . k

Vad väljer du? 
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Studentlivet i Lund bidrar till universitetets 

dragningskraft. I denna dynamiska  småstad 

med medeltida anor möts kunskapssökande 

människor från när och fjärran och får erfa-

renheter och nätverk för livet.

Lund är internationellt på flera sätt. Både 

på  student- och forskningsnivå finns 

 samarbete med många  utländska univer-

sitet. Enbart på LTH finns student avtal med 

ett hundratal universitet. 

ltH – i sverige  

lTH är en del av lunds universitet . idag är vi ett av landets 

största lärosäten för högre teknisk utbildning och forskning . 

Här finns flera av sveriges mest attraktiva utbildningar och 

en bred forskning . inom flera områden är forskningen världs-

ledande, till exempel inom nanoteknologi, mobil kommu-

nikation och medicinsk teknik . Vår forskning utgör 15–20 

procent av den samlade teknikforskningen i sverige .

ltH – i världen

På lTH kommer du att bli en del av vår internationella miljö . 

Hit kommer flera hundra internationella studenter varje år 

och du som student har mycket stora möjligheter att resa 

utomlands på utbytesstudier, på praktik eller för att göra 

 examensarbete .

Många av våra lärare lärarna åker också på internatio-

nella utbytesprogram där de hämtar hem nya  fackkunskaper 

och pedagogiska erfarenheter . lTH tar emot gästlärare och 

forskare från hela världen så att du som student får du ta del 

den allra senaste kunskapen .
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Civilingenjörs-
utbildning 
ltH:s samtliga civilingenjörsprogram är breda utbildningar 

som ger dig en solid grund att stå på . alla utbildningar är 

på fem år och du kommer att läsa en hel del matematik . 

dina möjligheter till utbytesstudier är mycket goda och du 

har en ljus arbetsmarknad att se fram emot . 

BioTeknik

daTaTeknik

ekosysTeMTeknik

elekTRoTeknik

indusTRiell ekonoMi

infoRMaTions- ocH 

koMMunikaTionsTeknik

keMiTeknik

lanTMÄTeRi

MaskinTeknik

MaskinTeknik Med Teknisk design

Medicin ocH Teknik

RiskHanTeRing

Teknisk fysik

Teknisk MaTeMaTik

Teknisk nanoVeTenskaP

VÄg- ocH VaTTenByggnad

kinainRikTningen
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-- > Är matten svår?
Alla ingenjörsutbildningar innehåller en hel del matematik. Och ja, det kan vara ett svårt ämne. Men på 
LTH räknar vi med att många vill ha och behöver hjälp. Därför finns det mycket stöd att få i matematik-
undervisningen. På de flesta program finns dessutom SI-mentorer*. Där har du chans att få handledning 
av äldre studenter, och räkna matte i grupp. Inför programstart finns även särskilda sidor för dig som ny-
antagen. Där hittar du repetitionsmaterial och råd om hur du kan förbereda dig. 

repetera matte 

skall du börja läsa på lTH är det viktigt att du kan  utföra 

 räkning med papper och penna . det gäller bland annat bråk-

räkning, potensräkning, andragradsekvationen, loga ritmer, 

med mera .

du kan förbereda dig genom att repetera i dina mate-

matikböcker från gymnasiet . innan du börjar din utbildning 

får du också möjlighet att ladda ner och räkna igenom ett 

särskilt häfte som är framtaget för att gå igenom viktiga 

 delar av gymnasiets matematik . 

när du antas så får du även tillgång till en webbsida 

med flera uppgifter där du kan repetera matematik inför 

kursen i endimensionell analys .

YoUtUbe jonas 

Jonas Månsson, som är lärare i matematik på har spelat in 

över 300 youtubefilmer där han löser matteproblem och 

*Läs mer om SI på sid 62. 

hjälper intresserade att förstå matteuppgifter . Jonas har fått 

flera pedagogiska pris och hans filmer har setts av tusentals 

studenter över hela världen . 

lär dig lösa matteproblem med Jonas på youtube .

com/75gauss 

världens första interaktiva lärobok 

i linjär algebra

linjär algebra undervisas på alla tekniska högskolor och är 

en gren av matematiken som används inom bland annat 

bildanalys och datorgrafik .

forskare på lTH kom på idén att skapa en interaktiv 

läro bok i linjär algebra . 

Tack vare den interaktiva boken går det lätt att  skapa 

korta ”matematiklektioner” och genom att det går att 

klicka och dra i figurerna är det lättare att förstå ämnet .

Vill du se hur det fungerar? kolla in den interaktiva läro-

boken på http://immersivemath .com/ 
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Bioteknik 
Som civilingenjör i Bioteknik är du med och förbättrar världen inom viktiga framtidsområden som nya och 
bättre läkemedel, en säkrare miljö samt hälsosammare mat. På LTH:s utbildning inom biokemi får du djup 
insikt om biologi, kemi och teknik i samverkan och om hur dessa ämnen tillsammans med mikro biologi, 
genteknik och processteknik är med och utvecklar nya produkter och processer – med naturens egna  system 
som grund.

Utbildningen 

utbildningen ges i en miljö med världsledande forskning och 

engagerade lärare . Programmet består av ett basblock på 3 

år och en specialisering på 2 år . Basblocket omfattar kurser i 

matematik, kemi, mikrobiologi, genteknik och processteknik .

Redan i början av utbildningen ingår industrianknutna pro-

jekt där kunskaper i biotekniska ämnen fördjupas . det finns 

också stora inslag av laborativa övningar där du får använda 

bio teknisk apparatur och göra mätningar i biotekniska eller 

kemitekniska processer . utbildningen har också flera projekt-

kurser . då bioteknik är ett område med stark internationell 

prägel har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning 

utomlands . du kommer säkert även att få utländska studenter 

vid din sida under flera kurser . 

speCialiseringar

Bioprocessteknik: handlar om att med biokatalysatorer om-

vandla råvaror till produkter . kunskap om bioreaktorn och om 

hur man bevakar och styr processen är viktig . för detta krävs 

färdigheter inom biokemi, mikrobiologi och teknik . studier av 

biokemisk reaktionsteknik ingår liksom kurser i hur man renar 

fram de produkter som tillverkats . i projekteringskursen skissar 

man och kostnadsberäknar olika tekniska lösningar .

Livsmedel: är unik för landet och är baserad på mycket aktiv 

forskning vid lTH . den ger en bred introduktion till livsmedels-

området från produktutveckling till livsmedelssäkerhet . utbild-

Master of Science in Engineering / Biotechnology

www .bioteknik .lth .se         046-222 08 79         bioteknik@kansli .lth .se         300 hp         5 år    

årskUrs / 1 / årskUrs / 2 / årskUrs / 3 / årskUrs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: 
Molekylär bioteknik
Bioprocess
Livsmedel
Läkemedel

Projektarbete

Valfria  Examens - 
kurser         arbete

Biokemi

Bioteknik

Matematik

Kemi

Kemiteknik

Ekonomi

Biokemi

Bioteknik

Matematik

Kemi

Kemiteknik

Valbart

Biokemi

Bioteknik

Matematik

Kemi

ningen innehåller också flera specialkurser inom ämnen som 

till exempel mejeriteknologi och probiotika . utbildningen har 

en nära anknytning till livsmedelsindustrin .

Läkemedel: ger en fördjupad kunskap om arbete med utveck-

ling och framställning av läkemedel . den vetenskapliga bredd 

som finns vid lTH gör att vi kan utbilda civilingenjörer med ge-

digna kunskaper i både design av nya molekyler, syntes och 

analys av aktiva substanser samt i utveckling av läkemedelsfor-

muleringar och processutveckling . du läser också projektkurser 

där vi gör flera studiebesök och arbetar med frågor som ligger 

nära läkemedelsindustrins forsknings- och utvecklingsproblem .

Molekylär bioteknik: ger dig goda möjligheter till fördjup-

ning inom det dynamiska gränsområdet mellan kemi, biologi 

och medicin . du läser ett brett spektrum av kurser som be-

handlar såväl grundläggande teori som moderna analytiska, 

molekylärbiologiska och enzymologiska tekniker .

framtiden

som civilingenjör i bioteknik finns många framtida möjlighe-

ter . du kan arbeta i små utvecklingsbolag med att ta fram 

framtidens läkemedel eller på stora företag som astraZene-

ca och novozymes . du kan också arbeta med marknadsföring 

och försäljning av biotekniska produkter, livsmedel eller läke-

medel men hos myndigheter med frågor som förbättrar vår 

miljö eller säkerheten på våra livsmedel . sist men inte minst 

kan du forska kring vår tids viktigaste frågor . k
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Utbildningen 

under de tre första åren får du en kvalificerad teknisk utbildning 

med en hel del matematik och grundläggande tekniska ämnen . 

datorn används från början som ett naturligt arbetsredskap . de 

sista två åren skaffar du dig en egen profil på din utbildning 

 genom att välja en specialisering och bestämma ämne för ditt 

examensarbete . Här finns utrymme att läsa och komplettera 

med icke-tekniska kurser från hela lunds universitet .

speCialiseringar  

Programvara: lär dig avancerad programmering och för-

djupar din kunskap i hur man använder datorsystem för att 

lösa problem . Här ingår t .ex . nya programspråk, avancerade 

algoritmer och nya tillämpningar som språkbehandling och 

kompilatorteknik .

Software engineering: inriktar sig på mjukvarukvalitet och 

projektledning för mjukvarusystem . i specialiseringen lär du 

dig hur industriella projekt utförs . kurserna behandlar alla de-

lar av utvecklingen, från krav på systemen till hur dessa testas .

Inbyggda system: fokuserar på datorsystem som är inbygga 

i andra system som t .ex . mobiltelefoner och bilar . det kan till 

exempel vara som realtidsprogrammering och kommunikation 

mellan programvara och hårdvara .

Bilder och grafik: där du lär dig avancerade metoder för att 

analysera, konstruera samt behandla digitala bilder . Tillämp-

ningar finns inom vitt skilda områden, från underhållnings-

industrin med spel och film till medicinska tillämpningar .

Kommunikationssystem: här lär du dig hur avancerade 

kommunikationssystem är konstruerade . dagens system med 

höga bit-hastigheter kräver spjutspetsteknik beträffande både 

program- och hårdvara . alla delsystem som bygger upp ett 

modernt kommunikationssystem förklaras . kommunikation 

mellan datorer och datorsystem blir viktigare och viktigare 

med dagens internet och mobiltelefonindustri . 

Design av processorer och digitala system: där du lär dig 

konstruera hårdvaran i digitala datorsystem . såväl programva-

ruaspekter som hårdvaruaspekter för bästa prestanda ingår . det 

kan gälla allt från enskilda Vlsi-kretsar till kompletta datorsystem . 

System, signaler och reglering: där du lär dig att konstru-

era system för avancerade tillämpningar där datorer och pro-

gram utgör fundamentala komponenter . i kurserna använder 

du den senaste tekniken för ett flertal avancerade datateknis-

ka lösningar, system och tillämpningar . signalbehandling och 

reglerteknik är viktiga redskap .

framtiden 

arbetsmarknaden ser mycket ljus ut då det finns ett stort be-

hov av civilingenjörer i datateknik . du kommer att ha stor val-

frihet i ditt yrkesval då datorer används inom en mängd olika 

områden, t .ex . processindustrin, telekomindustrin, media- och 

underhållningsbranschen och medicinska tillämpningar . k 

  KINAINRIKTNING: Du kan också söka LTH:s särskilda 

 Kinainriktning. Läs mer på sidan 27 eller på: 

 www.lth.se/kinainriktningen.

Datateknik 
Detta är utbildningen är för dig som vill vara med och utveckla system av program och hårdvara som alla 
människor kommer att använda i framtiden. Redan från början i utbildningen får du ägna dig åt utveckling 
av datorprogram, datorteknik och också tillämpning av dessa.

Master of Science in Engineering / Computer Science and Engineering

årskUrs / 1 / årskUrs / 2 / årskUrs / 3 / årskUrs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: 
Bilder och grafik
Design av processorer och digi-
tala system
Inbyggda system
Kommunikationssystem
Programvara
Software Engineering
System, signaler och reglering

Valfria  Examens - 
kurser         arbete

Programvaruinriktade kurser

Tillämpningsinriktade kurser

Matematik

Programvaruinriktade kurser

Hårdvaruinriktade kurser

Matematik

Tillämpningsinriktade kurser

Programvaruinriktade kurser

Matematik

Tillämpningsinriktade kurser

Fysik

5 år         300 hp         datateknik@kansli .lth .se         046-222 00 88         www .data .lth .se
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Utbildningen

utbildningen består av en grundläggande del på tre år och en 

fördjupande del . de första tre åren kombineras ämnen som 

kemi, ekologi, geologi, mikrobiologi, hydrologi och miljösys-

tem med både teknikämnen och basämnen i civilingenjörsut-

bildningen, såsom matematik, statistik och fysik . under den 

avslutande, fördjupande delen väljer studenten specialisering 

inom programmet . Många studenter läser kurser eller gör sitt 

examensarbete utomlands .

speCialiseringar

Energisystem: för att skapa uthålliga energisystem krävs för-

utom kunskaper om miljöproblemen i sig även insikter i både 

energi- och miljöteknik och de samhälleliga ramarna (styrme-

del såsom lagstiftning m .m .) som påverkar utformningen av 

energisystemen . i energisystem finns möjlighet att kombinera 

mer övergripande, systeminriktade studier med tekniskt inrik-

tade kurser och specialiseringen ger en bra grund för att arbe-

ta med energirelaterade frågor .

Miljösystem: kunskap och skicklighet i att hantera olika verk-

tyg inom miljömanagement, som livscykelanalys, miljölednings-

system och miljökonsekvensbeskrivning, efterfrågas både inom 

näringsliv och offentlig förvaltning . specialiseringen ger teore-

tisk och praktisk kunskap om dessa metoder samt fördjupning 

inom områden som avfallshantering och klimatfrågan .

Processdesign: en effektiv tillverkningsprocess är en förut-

sättning för framställning av miljömässigt hållbara och kon-

kurrenskraftiga produkter såsom baskemikalier, pappersmassa, 

färger och läkemedel . Processdesign ger de kunskaper och fär-

digheter som krävs för arbete med processfrågor inom drift, 

produktutveckling och industriellt miljöskyddsarbete .

Vattenresurshantering: Vår vattenhantering är avgörande 

för många av de stora miljöfrågorna och samtidigt förutsätt-

ning för en bra samhällsutveckling . Vattenresurshantering ger 

kunskaper om grundvatten, ytvatten och Va-teknik och för-

bereder för arbete med både tekniska och naturliga vatten-

system .

framtiden

efter examen som civilingenjör i ekosystemteknik kan du välja 

att jobba för privata eller offentliga arbetsgivare, hos konsult-

företag eller på industrier, i kommuner, på statliga myndighe-

ter eller forskningsinstitut . forskarbanan står öppen och det 

finns stora möjligheter att arbeta internationellt . Miljöteknik 

och hållbar utveckling kommer under en lång framtid att vara 

viktiga områden och som civilingenjör i ekosystemteknik kom-

mer du att kunna göra betydelsefulla insatser . k

Ekosystemteknik 
Ekosystemteknik (Environmental Engineering) är en utbildning för dig som vill arbeta tvärvetenskapligt med 
hållbarhetsfrågor. Genom att anlägga ett systemperspektiv utvecklas  förståelsen för frågornas  komplexitet 
och för behovet av mångfald i problemlösningarna. Det kan handla om att utveckla mer miljöanpassade 
 tekniker, men även om att försöka få nödvändiga förändringar att ske i samhället. 

årskUrs / 1 / årskUrs / 2 / årskUrs / 3 / årskUrs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: 
Energisystem
Miljösystem
Processdesign
Vattenresurshantering

Valfria  Examens - 
kurser         arbete

Matematik och statistik

Strömningslära, Masstransport

Miljömanagement och Ekonomi

Systemteknik

Alternativobligatoriska kurser

Matematik

Mekanik

Kemi

Molekylär cellbiologi

Fysik

Matematik

Fysik 

Ekologi

Hydrologi

Geovetenskap

Master of Science in Engineering / Environmental Engineering

                           www .eko .lth .se         046-222 71 38         ekosystemteknik@kansli .lth .se         300 hp         5 år
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Elektroteknik 
En civilingenjörsutbildning i elektroteknik ger dig nyckeln till det högteknologiska samhället. Du får  kunskap 
om hur du kan påverka framtidens teknik inom en mängd områden. Det är stor brist på civil ingenjörer i 
Elektroteknik och arbetsmarknaden är fantastisk.

Master of Science in Engineering / Electrical Engineering

5 år         300 hp         elektroteknik@kansli .lth .se         046-222 08 53         www .elektro .lth .se

Utbildningen

elektroteknik är den del av fysikämnet som i någon form 

handlar om elektricitet – allt från de minsta elektroniska 

komponenterna i datorer och mobiltelefoner till generering 

och användning av elkraft . du får en stark teoretisk grund 

av  matematik och fysik och samtidigt en god träning i att 

 konstruera, mäta och programmera .

speCialiseringar

Bilder och grafik: där du lär dig avancerade metoder för att 

analysera, konstruera samt behandla digitala bilder .  snabba 

 algoritmer, speciell programvara samt implementerings-

metoder för bästa prestanda är exempel på innehåll .

Integrerade system: där du får lära dig att konstruera både 

digitala och analoga system genom att använda avancerad 

 kiselteknologi där miljarder transistorer tillsammans bygger 

upp system på ett enda chip .

Energi och miljö: där du får djupa kunskaper om energi, spe-

ciellt elenergi, med förståelse för energisystems miljöpåverkan .

Fotonik och högfrekvenselektronik: är nyckelteknologier 

för dataöverföring och du studerar här hur signaler genereras 

och detekteras samt de komponentteknologier som används . 

området är en grund för vardagsteknologier från smartpho-

nes till laptops, internet, medicinska instrument och belys-

ningsteknik .

Kommunikationssystem: behandlar olika aspekter på fung-

erande kommunikation, från nätens arkitektur och uppbygg-

nad till de elektromagnetiska vågornas egenskaper inom 

systemen, t .ex . datanät, mobil kommunikation och Wlan .

årskUrs / 1 / årskUrs / 2 / årskUrs / 3 / årskUrs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: 
Bilder och grafik
Integrerade system
Energi och miljö
Fotonik och högfrekvens-
elektronik
Kommunikationssystem
Medicinsk teknik
Produktion, logistik och affärer
Programvara
Reglerteknik och automation
Signaler och sensorer

Valfria  Examens - 
kurser         arbete

Elektromagnetisk fältteori

Mätteknik

Elenergiteknik

Reglerteknik

Digital signalbehandling

Kommunikation och nätverk

Elektronikprojekt 

Hållbar utveckling

Matematik

Analog elektronik

Digitalteknik

Datorteknik

Komponentfysik

Fysik

Matematik

Ekonomi

Programmering

Elektronik

Matematik

Programmering

Fysik

Medicinsk teknik: ger dig en stark kunskapsgrund för dig som 

i framtiden vill arbeta på företag inom medicinsk teknik, som 

sjukhusingenjör eller med forskning inom medicinsk teknik .

Produktion, logistik och affärer: om hur omvärldens för-

ändringstakt och komplexitet ökar . du får lära dig att kombi-

nera djupt tekniska kunnande med affärsmässiga utmaningar .

Programvara: handlar om hur elektrotekniska system styrs 

av datorer med tillhörande programvara . specialkompetens 

inom programmering och utveckling av stora programsystem 

är mycket eftertraktat på arbetsmarknaden .

Reglerteknik och automation: om hur återkoppling och 

framkoppling av system har universell tillämpbarhet . Regler-

teknik och automation är en viktig ingrediens i t .ex . kommuni-

kationsnätverk, fordon och tillverknings- och processindustrin .

Signaler och sensorer: om att kunna mäta olika fysikaliska 

storheter på bästa sätt och hur den uppmätta signalen kan 

behandlas för att utvinna önskad information . används inom 

en mängd områden som innefattar t .ex . kommunikation, 

 medicin och biologi .

framtiden

framtiden för en civilingenjör inom elektroteknik är mycket 

ljus . Vissa arbetar som tekniska specialister, gör chefskarriär 

och en del väljer att forska och undervisa . det finns behov av 

både de som vill jobba väldigt tekniknära och de som är duk-

tiga på att planera och se tekniken i ett vidare perspektiv . k

  KINAINRIKTNING: Du kan också söka LTH:s särskilda 

 Kinainriktning. Läs mer på sidan 27 eller på: 

 www.lth.se/kinainriktningen.
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schema rubrikårskUrs / 1 / årskUrs / 2 / årskUrs / 3 / årskUrs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: 
Logistik i försöjningskedjor
Finans och risk
Affär och innovation
Programvaruintensiva system
Produktion

Valfria  Examens - 
kurser         arbete

Ekonomi:
Finansiell ekonomi
Optimering
Simulering

Teknik:
Miljösystemanalys/management 
Hållbar utveckling
Industriell produktion 
Reglerteknik

Teknikprofil:
Produktinnovation
Energi- och miljöteknik
Matematisk modellering
System- och 
programvaruutveckling

Ekonomi:
Mikroekonomi
Marknadsföring
Globalisering
Industriell ekonomi

Teknik:
Logistik
Programmeringsteknik

Matematik: 
Matematisk statistik 
Funktionsteori 
System och transformer

Ekonomi:
Industriell ekonomi
Företagsorganisation
Entreprenörskap

Teknik: 
Mekanik  
Energi och omvärldsfysik

Matematik: 
Linjär algebra
En- och flerdimensionell analys

Industriell ekonomi 
Civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi är till för dig som vill ha en kvalificerad och  internationellt 
konkurrenskraftig utbildning baserad på integrationen mellan matematik, teknik och ekonomi. På utbild-
ningen lär du dig tala både ekonomernas och ingenjörernas språk. Här får du en gedigen  kunskap om mänsk-
liga, tekniska och ekonomiska resurser i ett företag.

Utbildningen

utbildningens tre första år består av grundläggande kurser 

inom matematik, teknik och ekonomi . du kommer här att få 

kunskap om hur viktig integrationen är mellan teknik, ekonomi 

och matematik samt förmågan att kommunicera och samar-

beta i skärningen mellan olika kompetenser . i slutet av årskurs 

tre kommer du även att välja en av följande  teknikinriktningar: 

Produktinnovation, energi- och miljöteknik, Matematisk model -

lering eller system- och programvaruutveckling . under dina två 

avslutande år på utbildningen profilerar du dig genom att läsa 

en specialisering parallellt med valfria kurser . du har du möjlig-

het att åka på utbytesstudier under din studietid .

speCialiseringar

Logistik i försörjningskedjor: handlar om att leda, styra och 

planera produktionsprocesser och materialflöden med goda re-

sultat, med avseende på resursutnyttjande, kvalitet, effektivitet 

och försäljningspris . du studerar även hur företagens konkur-

renskraft till stor del avgörs av dess försörjningskedja (supply 

chain) . alla kurser inom specialiseringen ges på engelska .

Finans och risk: handlar om finansiella tillgångar i företag, 

t .ex . balansering av avkastning och risk, prissättning av finan-

siella tillgångar eller beskrivning av options- eller elmarknaden .

Affär och innovation: handlar om hur företag marknadsför, 

köper produkter och utvecklar tjänster . Vidare lär du dig om 

teknologistrategier och entreprenörskap . du ska kunna analy-

sera marknader, lägga upp strategier och skapa goda relatio-

ner till affärspartners . 

Programvaruintensiva system: handlar om att leda och ge-

nom föra utveckling av stora programvarusystem som är inte-

grerade i allt fler produkter, t .ex . inom telecom, automation, 

sjukvård och fordon .

Produktion: omfattar tillverkningsteknik, utformning av 

produktionssystem, automation, materialteknik, ekonomisk 

styrning och produktionsledning . du lär dig att utveckla ett fö-

retags konkurrenskraft och leda produktionen i företaget såväl 

nationellt som internationellt .

framtiden

det är stor efterfråga såväl nationellt som internationellt på ci-

vilingenjörer som kan verka i gränsområdet mellan teknik och 

ekonomi . du kan tillämpa hela kedjan från idéformulering, 

modellering, konstruktion, tillverkning, kvalitetssäkring, drift 

och underhåll till produktion och distribution av produkter och 

tjänster . du kan t .ex . arbeta som affärsutvecklare, produktions-

ledare, systemutvecklare, kvalitetsingenjör, marknadsförare, 

managementkonsult inom investment banking, riskanalytiker, 

logistikchef, företagsledare eller egen företagare . k 

Master of Science in Engineering / Industrial Engineering and Management

www .i .lth .se         046-222 37 36         industriellekonomi@kansli .lth .se         300 hp         5 år
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Utbildningen

informations- och kommunikationsteknik är den tekniska 

grunden för dagens informationssamhälle . Metoder för att 

behandla, överföra och presentera information, i t .ex .  datorer 

och smarta telefoner, utvecklas i snabb takt . Här utbildas du i 

att arbeta med, delta i och leda denna teknikutveckling . 

utbildningen ger träning i och förutsättningar för att 

 utveckla avancerade kommunikationssystem samt förståelse 

för de principer och protokoll som bygger upp dessa . du får 

även bred kunskap om säkerhet och sårbarhet och hur man 

konstruerar och analyserar säkerhetslösningar för system och 

nätverk . användarperspektivet är en viktig del i utbildningen, 

då det finns en stor efterfrågan på arbetsmarknaden av perso-

ner med denna kunskap . 

utbildningens tre första år består av grundläggande kur-

ser i bl .a . matematik och programmering . År 4 och 5 profile-

rar du dig genom att välja en specialisering och valfria kurser .

speCialiseringar

Användbarhet och design: ger insikter i hur användaren 

möter informationen . du får förståelse för hur information 

uppfattas beroende på hur den presenteras . du lär dig hur ett 

gränssnitt byggs upp t .ex . på en skärm, både designmässigt 

och praktiskt, för att det skall bli naturligt att använda .

Kommunikationssystem: ger förståelse för hur dessa är upp-

byggda samt hur dess delsystem fungerar och samverkar . du 

får mycket goda kunskaper om hur t .ex . internet och mobila 

system fungerar samt inblick i framtida kommunikationssystem . 

Programvara: lär dig avancerad programmering och fördju-

par din kunskap i hur man använder datorsystem för att lösa 

avancerade problem . det ingår t .ex . nya programspråk, avan-

cerade algoritmer och nya tillämpningar som språkbehandling 

och kompilatorteknik . du får mycket goda kunskaper och trä-

ning i avancerad problemlösning .

Säkerhet: fokuserar på hur säkerhetsproblem och sårbarhe-

ter uppkommer, upptäcks och förebyggs . du lär dig hur sä-

kerhet kan integreras i produkter och system som en del av 

deras design och hur risker kan analyseras och hanteras . du 

får även kunskap om hur avancerade attacker kan utföras och 

vilka byggblock som används för att förhindra dem .

System, signaler och reglering: ger förståelse för hur många 

avancerade tillämpningar kan beskrivas och analyseras . du lär 

dig exempelvis hur digitala filter kan konstrueras samt regler-

tekniska tillämpningar . du får också kunskap i hur olika system 

i verkligheten kan modelleras, övervakas, styras och simuleras .

framtiden

Många inom området informations- och kommunikations-

teknik arbetar t .ex . som teknisk expert, projektledare, ut-

vecklingsansvarig, chef på olika nivåer eller som forskare . 

arbetsmarknaden är mycket ljus för dig som väljer att bli civil-

ingenjör inom detta område . k

  KINAINRIKTNING: Du kan också söka LTH:s särskilda 

 Kinainriktning. Läs mer på sidan xx eller på: 

 www.lth.se/kinainriktningen.

Master of Science in Engineering / Information and Communication Engineering Technologies

Informations- och 
kommunikationsteknik 
På LTH:s utbildning inom informations- och kommunikationsteknik ligger fokus på internet, säker-
het och interaktionsdesign. Här ges du en djup kunskap om hur du som ingenjör är med att utveckla och 
 anpassa framtidens tjänster och tillämpningar av informations- och kommunikationsteknik med hänsyn till 
 människans förutsättningar, möjligheter och behov.  

5 år         300 hp         www .infocom .lth .se         046-222 00 88         infocom@kansli .lth .se

årskUrs / 1 / årskUrs / 2 / årskUrs / 3 / årskUrs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: 
Kommunikationssystem 
Säkerhet
Användbarhet och design
System, signaler och reglering
Programvara

Valfria  Examens - 
kurser         arbete

Data- och telekom

Människa – teknik

Entreprenörskap

Hållbar utveckling

Datorteknik och reglerteknik

Data- och telekom

Människa – teknik

Matematik

Matematisk statistik

Programmering

Data- och telekom

Människa – teknik

Matematik

Programmering

Programvaruutveckling

Fysik
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årskUrs / 1 / årskUrs / 2 / årskUrs / 3 / årskUrs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: 
Material
Processdesign
Läkemedel
Projektarbete

Valfria  Examens - 
kurser         arbete

Kemi

Matematik

Kemiteknik

Ekonomi

Valbart

Bioteknik

Mekanik

Matematik

Kemi

Kemiteknik

Kemiteknik

Matematik

Kemi

Utbildningen

utbildningen ges i en miljö med världsledande forskning där 

engagerade lärare satsar på pedagogisk utveckling av ut-

bildningen . den består av ett basblock på 3 år och en spe-

cialisering på 2 år . Basblocket innehåller kurser i ämnen som 

matematik, kemi och kemiteknik . i kemikurserna möter du de 

senaste beskrivningarna av hur atomer och molekyler samver-

kar för att bygga upp alla material runt om oss . 

i kemitekniken bygger du vidare på dina kemikunskaper 

för att kunna designa produkter och processer . utbildningen 

innehåller laborationer där du själv får utforska kemiska teo-

rier och använda kemiteknisk apparatur . du läser även flera 

projektkurser . då kemiteknik är ett område med stark interna-

tionell prägel har du stora möjligheter att förlägga en del av 

din utbildning utomlands . du kommer säkert även att få inter-

nationella studenter vid din sida under flera kurser . allt detta 

ger en mycket omväxlande utbildning i en spännande miljö .

speCialiseringar

Material: ger dig kunskap om hur du kan utveckla morgon-

dagens material, allt från pappret som kan vara en datorskärm 

till konstgjorda hjärtan . Här fördjupar du dig i material- och 

polymerkemi . du lär dig både om framställning och karaktäri-

sering av material i allmänhet samt om nya avancerade funk-

tionella material som t .ex . nanomaterial .

Processdesign: visar hur en effektiv tillverkningsprocess är en 

förutsättning för framställning av alla konkurrenskraftiga pro-

dukter, från färger och läkemedel till baskemikalier . Processen 

skall vara ekonomiskt optimal samtidigt som den ger mini-

mal miljöbelastning . Här får du de kunskaper och färdigheter 

som krävs för arbete med processfrågor inom drift, produkt-

utveckling och industriellt miljöskyddsarbete .

Läkemedel: ger dig fördjupad kunskap om arbete med fram-

ställning och utveckling av läkemedel . att utveckla ett nytt lä-

kemedel kräver många olika typer av kunskap inom områden 

som biologi, kemi, kemiteknik och bioteknik . den vetenskap-

liga bredd som finns vid lTH gör att vi kan utbilda civilingen-

jörer med gedigna kunskaper i både design av nya molekyler, 

syntes och analys av aktiva substanser samt i utveckling av 

läke medelsformuleringar och processutveckling . Här läser du 

flera projektkurser där vi arbetar med frågor som ligger nära 

läkemedelsindustrins forsknings- och utvecklingsproblem .

framtiden

kemiteknik vid lTH i lund ger dig en utbildning för många vik-

tiga framtidsområden . goda industrikontakter, som Tetra Pak 

och Perstorp, gör att många möter sin framtida arbetsplats 

under utbildningen . kemitekniker kan arbeta teoretiskt eller 

praktiskt med drift av kemiska processer eller med forskning 

och utveckling på laboratorium . en del arbetar med mark-

nadsföring och försäljning eller med miljöfrågor hos myndig-

heter och företag, ofta som chef eller projektledare . sist men 

inte minst kan du fortsätta studera och forska kring vår tids 

viktigaste frågor . k

Kemiteknik 
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik präglas av en helhetssyn på hur kemiteknik bidrar till en hållbar 
 utveckling. Det kombinerar kemi med teknik och matematik för att ge kunskap om vägen från molekyl till 
produkt och processer. Civilingenjörer med de kunskaper och färdigheter som ges under utbildningen är 
nödvändiga för omställning till förnyelsebara råvaror.

Master of Science in Engineering / Chemical Engineering

www .kemiteknik .lth .se         046-222 14 85         kemiteknik@kansli .lth .se         300 hp         5 år
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5 år         300 hp         lantmateri@kansli .lth .se         046-222 70 31         www .l .lth .se

årskUrs / 1 / årskUrs / 2 / årskUrs / 3 / årskUrs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: 
Geografisk informationsteknik
Fastighetsekonomi
Fastighetsrätt

Valfria  Examens - 
kurser         arbete

National- och företagsekonomi

Fastighetsvärdering

Fastighetsbildning

Valbara kurser inom:
Miljörätt
Programmering
Byggprocess/-ledning
Stadsplanering
Geodetisk mätning

Matematik och statistik

Programmering och databaser

Mät- och kartteknik

Geografisk informationsteknik

Fastighetsteknik och 
fysisk planering

Matematik

Juridik

Miljö, bygg- och 
anläggningsteknik

Utbildningen

i lantmäteriutbildningen kombineras fastighetsekonomi och 

fastighetsrätt med geografisk informationsteknik, samhälls-

planering och byggämnen, samt grundläggande civilingenjör-

sämnen såsom matematik, statistik och programmering . du 

gör ekonomiska analyser, lär dig om rättigheter i fastigheter, 

samhällets regler för byggande och markanvändning . Vidare 

studerar du tekniska förutsättningar för byggande och förvalt-

ning av byggnader . du lär dig utföra geodetiska mätningar, 

programmera, utveckla och använda databaser, samt att ar-

beta med geografiska informationssystem (gis) . oavsett vil-

ken specialisering du väljer, får du en grund inom både teknik, 

ekonomi och juridik, en mix som gör dig unik och oerhört att-

raktiv på arbetsmarknaden .

speCialiseringar

Fastighetsrätt: ger dig fördjupade kunskaper om lagar och 

praxis inom markanvändning, fastighetsbildning och exploa-

tering . du lär dig att förstå och upprätta fastighets rättsliga 

avtal, t .ex . för kommersiella lokaler och jordbruksarrenden . 

det kan handla om stadsutveckling och stadsförnyelse, utifrån 

kommunernas detaljplaner eller praktiska frågor om långsiktig 

klimatanpassning, trafik, bredband och annan infrastruktur . 

Fastighetsekonomi: attraherar studenter med intresse för 

arbete på fastighetsmarknaden . du lär dig analysera fastig-

hetsmarknaden med ekonomiska och statistiska metoder . 

grunden är national- och företagsekonomi med tillämpning 

på fastigheter . fastighetsvärdering, -förvaltning och -utveck-

ling är centrala områden, men även samhällsekonomisk analys 

av bostadsmarknad och stadsutveckling .

Geografisk informationsteknik: fokuserar på hur geogra-

fiska databaser som exempelvis digitala kartor, fastighetsregis-

ter, satellitbilder och miljöinformation byggs upp och används .

exempel på tekniker som studeras är satellitpositionering (t .ex . 

gPs), geografiska informationssystem, internetteknik och da-

tabashantering . geografisk informationsteknik är idag vanlig 

inom samhällsplanering, miljöanalys och andra kommersiella 

tillämpningar .

framtiden

samhällsbyggnadsområdet är viktigt för sveriges utveckling, 

och lantmäterikompetens kommer alltid att vara centralt . ar-

betsmarknaden är ljus . statistik från fackförbundet sveriges 

ingenjörer har under många år visat att civilingenjörer i lant-

mäteri har den lägsta arbetslösheten bland alla civilingenjörer, 

– mindre än en procent . Även långsiktigt antas det stora beho-

vet av arbetskraft att finnas .

arbete inom den privata sektorn finns i byggbranschen, 

fastighets- eller skogsbolag, elkraftföretag, intresseorganisa-

tioner, tekniska konsulter, banker, fastighetsvärderingsföretag 

och fastighetsrättsliga konsulter/rådgivare . inom kommuner 

finns civilingenjörer i lantmäteri på stadsbyggnadskontor och 

fastighetskontor, och bland statliga myndigheter kan näm-

nas lantmäteriet, Trafikverket, Boverket, naturvårdsverket, Re-

geringskansliet och Mark- och miljödomstolen . det finns en 

mycket god geografisk spridning – storstadsområden, tätorts-

regioner och mindre städer, ja, hela sverige . en del arbetar 

också utomlands . k 

Lantmäteri 
LTH erbjuder Sveriges enda civilingenjörsprogram i lantmäteri. Utbildningen innehåller en spännande 
blandning av teknik, ekonomi och juridik inom samhällsbyggnadsområdet. Ämnena är konkreta och ger 
verklighetsnära perspektiv. Här finns studenter från alla delar av landet och du möter en stark sammanhåll-
ning och en god gemenskap där det pluggar ungefär hälften tjejer och hälften killar. 

Master of Science in Engineering / Surveying and Land Management
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årskUrs / 1 / årskUrs / 2 / årskUrs / 3 / årskUrs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: 
Energiteknik
Logistik och 
produktionsekonomi
Produktrealisering
Produktutveckling
Mekatronik
Beräkningsmekanik
Fordon

Valfria  Examens - 
kurser         arbete

Transmissioner

Elektroteknikens grunder

Energi och miljö i 
hållbar utveckling

Reglerteknik

Tribologi

Utvecklingsmetodik

Matematisk statistik

Alternativobligatoriska kurser

Mekanik – statik, dynamik

Termodynamik och 
strömningslära

Logistik

Hållfasthetslära

Konstruktionsmaterial

Tillverkningsmetoder

Matematik

Introduktion till maskinteknik

Ritteknik

Programmering

Industriell ekonomi

Fysik

Master of Science in Engineering / Mechanical Engineering

Maskinteknik 
På civilingenjörsutbildningen i maskinteknik vid LTH förenas klassiska ingenjörsämnen med bland annat 
teknisk design, ekonomi och miljö. De olika ämnena följer och kompletterar varandra och du får en efterfrå-
gad kompetens inom en mängd branscher.

Utbildningen

den första halvan av utbildningstiden ägnas åt grundläggande 

naturvetenskapliga och tekniska ämnen . den specialisering du 

sedan väljer ger dig en utbildning med djupa kunskaper och 

färdigheter inom något av nedanstående maskintekniska spe-

cialområden, kompletterade med valfria kurser .

speCialiseringar

energiteknik: ger dig kunskap om energiomvandlings an-

läg    g  ningar med komponenter, som t .ex . kraftverk och ång-

gas   tur biner samt färdigheter att använda avancerade be räk-

ningsverktyg . studier av energiförsörjning och användning, 

ger dig möjlighet att utveckla effektiva energilösningar . Miljö-

aspekten är en viktig aspekt och finns med i alla kurser .

Produktutveckling: är för dig som vill bli konstruktör . du kan 

arbeta både med utformning och dimensionering och tar uti-

från ett kundbehov fram helt nya produkter eller utvecklar re-

dan existerande produktkoncept till bättre prestanda .

Produktrealisering: omfattar produktionsutveckling och till-

verkningsekonomi i ett internationellt perspektiv, miljö- och 

produktionsanpassade produkter i hållbara automatiserade 

tillverkningssystem . Här får du de kunskaper som krävs för att 

utveckla och leda ett företags internationella konkurrenskraft 

med fokus på den viktiga länken mellan teknik och ekonomi .

Logistik och produktionsekonomi: ger dig verktygen för att 

effektivisera processer för material-, informations- och betal-

ningsflöden inom och mellan företag . som logistiker kan du 

arbeta med allt från inköp till distribution inom företag eller 

som konsult, nationellt och internationellt .

Beräkningsmekanik: studerar fysikaliska begrepp och nume-

riska metoder som är väsentliga för modellering och analys 

av mekaniska problem . du får möjlighet att använda avan-

cerade datorbaserade simuleringsverktyg och du får träning 

i problemformulering och analys av tillhörande numeriska lös-

ningar .

Mekatronik: kombinerar ämnen som maskinkonstruktion, 

elektronik och avancerad datorstyrning . Hur konstrueras mo-

torstyrningen i en modern kamera eller en robot till hjälp för 

handikappade? Mekatronikingenjören utnyttjar flera kompe-

tenser och kan därför skapa nya och smarta produkter .

Fordon: ger dig fördjupade kunskaper att utveckla morgon-

dagens person- och lastfordon för att uppnå samhällets mål 

avseende hållbar utveckling och miljöpåverkan . du får gedig-

na kunskaper inom dimensionering och formgivning av de 

komponenter och system som bygger upp ett fordon . 

framtiden

som civilingenjör i Maskinteknik kan du bli både specialist 

och problemlösare och kan därmed påverka hur vårt framtida 

samhälle kommer att se ut . Maskiningenjörens stora kompe-

tens gör att du blir attraktiv på arbetsmarknaden . k

www .m .lth .se         046-222 71 38 / 222 84 93         maskinteknik@kansli .lth .se         300 hp         5 år
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Utbildningen

Teknisk design är en civilingenjörsutbildning som blandar 

naturvetenskap och teknik med ett stort utbud av design-

relaterade kurser av olika slag . denna utbildning är för dig som 

är både kreativ och nyfiken men samtidigt intresserad av tek-

nik, matematik och design . Tanken är att mer teoretiska  kurser 

varvas med färdighetskurser såsom skissning och handfast pro-

totypbygge i våra verkstäder . detta för att både kunna ta fram, 

och inte minst visualisera, nya idéer samt reflektera över dem .

i början av utbildningen läser du grundläggande ämnen 

inom naturvetenskap och maskinteknik tillsammans med öv-

riga maskinteknikstudenter . successivt från hösten i årskurs 1 

ökar inslaget av designrelaterade kurser .

under utbildningen genomför du flera projekt . Här får du 

möjlighet att tillämpa och fördjupa dina kunskaper och färdig-

heter och träna upp din förmåga att arbeta kreativt och syste-

matiskt med att utveckla och utforma produkter .

Maskinteknik med teknisk design 
Idag förutsätter vi att produkter och redskap skall vara lättillgängliga, begripliga och ergonomiska, men även 
framtagna utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Design ses idag som ett självklart konkurrensmedel och det är 
avgörande att en produkt ska fungera väl men även har estetiska kvaliteter. Maskinteknik med teknisk design 
kombinerar klassisk maskinteknik med industridesign och som student får du kunskap om produktutveck-
lingsprocessen där design och teknik står i fokus och att du får en stabil ingenjörsgrund att stå på.   

under de två avslutande åren finns möjlighet till fördjupning 

inom olika områden . för dig som är intresserad av medicintek-

nik och produkter för funktionshindrade finns fördjupningen 

medicin/rehab . 

du kan också välja att fördjupa dig inom energi/miljö med 

fokusering på ett hållbart samhälle eller kurser i Produktut-

veckling och design som ytterligare stärker ditt kunnande 

inom utveckling av nya produkter .

framtiden

som färdig civilingenjör inom Maskinteknik med teknisk design 

kan du välja mellan en rad olika spännande arbeten inom olika 

branscher, både i sverige och utomlands . du kan arbeta som 

bl .a . produktchef, projektledare, produktutvecklare, designer 

eller varför inte starta ditt eget företag runt en produktidé . k

Master of Science in Engineering / Mechanical Engineering with Industrial Design

årskUrs / 1 / årskUrs / 2 / årskUrs / 3 / årskUrs / 4 & 5 /

Estetik och semiotik
Konstruktion och CAD
Entreprenörskap
Digital prototypframtagning
Designprojekt

Valfria kurser inom:
Medicin/Rehab
Energi/Miljö
Teknik
Struktur
Management
Material
PU/Design

Examensarbete

Transmissioner

Elektroteknikens grunder

Energi och miljö i hållbar utveckling

Reglerteknik

Tribologi

Utvecklingsmetodik

Designmetodik

Ergonomi

Designprojekt

Mekanik – statik, och dynamik

Termodynamik och 
strömningslära

Designerns verktyg

Hållfasthetslära

Konstruktionsmaterial

Tillverkningsmetoder

Matematik

Estetik

Ritteknik

Verkstadsintroduktion

Industriell ekonomi

CAD/CAM/CAE

5 år         300 hp         tekniskdesign@kansli .lth .se         046-222 84 93 / 222 71 38         www .mtd .lth .se
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www .medicinochteknik .lth .se         046-222 08 53         medicinochteknik@kansli .lth .se         300 hp         5 år

Medicin och teknik 
Utbildningen i medicin och teknik vid LTH är unik i Sverige och är till för dig som är tvärvetenskapligt in-
tresserad och som vill lägga grunden till framtidens hälsa. Här ger vi dig de kunskaper som efterfrågas inom 
såväl medicinteknisk industri och forskning som hälso- och sjukvård. Programmet har utvecklats i samarbete 
med industrin och betonar därför design och innovation med patientsäkerhet som viktigt krav. Flera kurser 
ges på sjukhuset för att du ska få nyttiga insikter i hur medicintekniska produkter används i vården.

Utbildningen

de tre första åren ger breda, grundläggande kunskaper där 

medicin och teknik kombineras med kunskaper inom biove-

tenskap, fysik, kemi och matematik . Tillsammans etablerar 

kurserna det gränsöverskridande systemtänkande som alla ci-

vilingenjörer i Medicin och teknik behöver . inför år 4 väljer du 

en specialisering som, kompletterad med ett flertal valfria kur-

ser, fördjupar dina kunskaper och skapar just din specifika yr-

kesprofil . du kanske vill utveckla mobila metoder för bättre 

hälsa och livskvalitet eller analysera kemiska signaler i kroppen 

som tidigt kan varna för allvarlig sjukdom . kanske drömmer 

du om att utveckla avancerade tekniska lösningar som ger all-

varligt sjuka människor en ny chans . 

utbildningen har tonvikt på projektarbete och lTH har 

fantastiska förutsättningar att genomföra både vårdnära kur-

ser och projekt på sjukhuset . 

speCialiseringar

utbildningen erbjuder tre breda specialiseringar som alla byg-

ger på den vetenskapliga mångfald som finns vid lunds uni-

versitet, med unik kompetens inom ett flertal internationellt 

välkända forskningsgrupper .

Biomedicinsk fysik: ger fördjupade kunskaper i fysik och kli-

nisk kemi . kurserna förklarar de principer som ligger bakom 

många medicintekniska metoder i dagens sjukvård . Metoder-

na kan indelas i fyra huvudgrupper: medicinsk laser, sensorer 

och miniatyriserade analyssystem, kärnfysik med acceleratorer 

samt biofysik .

Biomekanik och rehabilitering: ger kunskaper om hur män-

niskokroppen påverkas av t .ex . belastning, orsakade av yttre 

påverkan eller eget arbete, och kopplar samman dessa kun-

skaper med modern protesteknik och rehabilitering . 

Signaler, bilder och e-hälsa: beskriver metoder för behand-

ling och tolkning av signaler och bilder med tillämpningar i 

såväl diagnostik som terapi . avancerad informationsteknik 

kommer i framtiden att få en allt större betydelse då patien-

ten kan erbjudas mycket bättre förutsättningar att fortsätta 

leva i hemmiljö . 

framtiden

sverige har en internationellt framträdande position inom 

medicinsk teknik tack vare svenska innovationer . som civilin-

genjör i Medicin och teknik har du med dig ett tvärvetenskap-

ligt synsätt som gör dig speciellt attraktiv på arbetsmarknaden .

Vare sig du jobbar på ett nystartat innovationsföretag eller 

ett etablerat storföretag kan du arbeta med t .ex . produktut-

veckling, klinisk prövning eller frågor kring säkerhet och ris-

kanalys . du kan även arbeta som sjukhusingenjör och ansvara 

för bl .a . medicinteknisk utrustning där aspekter som inköp, 

användning och infrastruktur ingår . 

ett annat alternativ är att börja forska . Med tanke på att 

din utbildning är internationellt väletablerad, under benäm-

ningen ”biomedical engineering”, kan forskning bedrivas vid 

ett utländskt universitet likaväl som vid ett svenskt . k

Master of Science in Engineering / Biomedical Engineering

årskUrs / 1 / årskUrs / 2 / årskUrs / 3 / årskUrs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: 
Biomedicinsk fysik
Biomekanik och rehabilitering
Signaler, bilder och e-hälsa

Valfria  Examens - 
kurser         arbete

Statistik och biomatematik

Medicinska sensorer och bilder

Klinisk kemisk diagnostik

Biomaterial

E-hälsa

Transportfenomen

Projekt i klinnovation

Matematik

Cellbiologi

Människans fysiologi

Ingenjörsvetenskapliga verktyg

Medicinsk fysik

MedTek-design

Medicin och teknik

Matematik

Fysik

Organisk kemi

Programmering

Sjukvård i praktiken
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2 år         120 hp         riskhantering@kansli .lth .se         046-222 71 89         www .riskhantering .lth .se

Master of Science in Engineering / Risk Management and Safety Engineering

årskUrs / 1-3 / årskUrs / 4 / årskUrs / 5 /

Valfria Kurser

Examensarbete

Statistiska metoder för säkerhetsanalys. 

Riskanalysmetoder för hälsa- och 
miljöområdet. 

Människa, teknik, organisation och 
hantering av risker.

 Riskhanteringsprocessen. 

Riskanalysens och riskhanteringens grunder. 

Riskanalys inom säkerhetsområdet.

Tidigare utbildningsprogram
(Brandingenjör eller civilingenjör)

Riskhantering  
Alla företag och verksamheter är exponerade för olika typer av risker. Därför finns ett stort behov av civilin-
genjörer med god kunskap om riskanalyser och riskhantering. På Riskhanteringsprogrammet, som kan sökas 
av samtliga civilingenjörsstudenter inför fjärde läsåret, erbjuds mycket goda möjligheter till inriktning mot 
just den bransch du är intresserad av.

risk

Risker förändras i takt med att världen förändras . krav på till-

växt och effektivitet ökar, teknologier utvecklas, infrastruktu-

rer förändras och system blir alltmer komplexa .

förändringar för mycket gott med sig – ökad livskvalitet 

och ökad effektivitet – men de kan också medföra nya och 

förändrade risker .

exempel på händelser som fått tragiska konsekvenser 

är kärnkraftshaveriet i fukushima, orkanen katrina och den 

enorma oljeläckan från oljeplattformen deepwater Horizon i 

Mexikanska golfen . Även mer vardaglig verksamhet kan ska-

da miljö, egendom eller människans fysiska och psykiska häl-

sa . det är därför viktigt för i princip alla samhällssektorer och 

branscher att arbeta med riskhantering och i detta arbete spe-

lar personer med en gedigen utbildning och kompetens en 

betydande roll .

Utbildningen

Riskhantering handlar om att identifiera, analysera och värde-

ra risker så att risknivån blir så låg som möjligt med hänsyn till 

exempelvis ekonomiska, etiska och samhälleliga faktorer .

Många gånger är det en mångfald av tekniska, mänskliga och 

organisatoriska faktorer, men också samspelet dem emellan 

som ger upphov till risker . detta innebär att avancerade meto-

der och verktyg ofta krävs för att förebygga och hantera risker . 

lTH:s avslutande civilingenjörsprogram i riskhantering lägger 

stor vikt vid att utveckla din förmåga att använda dessa meto-

der och verktyg .

i utbildningen lär du dig till exempel riskanalys och riskhante-

ringsprocesser, men ges också en kunskapsbas om samspelet 

mellan människa, teknik och organisation och hur samspelet 

mellan dessa kan påverka riskbilden i en verksamhet . 

de övergripande målen för civilingenjörsprogrammet i 

riskhantering är att du ska:

e  kunna identifiera, analysera och bedöma risker,

e  Baserat på riskanalyser kunna föreslå åtgärder som före-

bygger risker eller begränsar de skador som kan uppstå på 

människa, miljö och egendom,

e  kunna utforma och använda ledningssystem som ett 

 systematiskt verktyg för att minimera risknivån inom om-

rådena säkerhet, hälsa och miljö .

framtid

som civilingenjör i Riskhantering är alternativen flera vare sig 

du söker dig till privat eller offentlig verksamhet, om du väljer 

att arbeta med tekniska eller samhälleliga risker eller en kombi-

nation av de båda . Med en examen i riskhantering kommer du 

att ha möjlighet att arbeta både i sverige och internationellt .

antagning 

Riskhanteringsprogrammet utgör ett tvåårigt avslutande civil-

ingenjörsprogram, vilket innebär att man måste ha fullgjort 

3 års studier på valfritt civilingenjörsprogram eller på bran-

dingenjörsprogrammet vid lTH . det finns även möjlighet för 

civilingenjörsstudenter från andra lärosäten att söka till Risk-

hanteringsprogrammet . Mer information, sökanvisningar och 

behörighetskrav finns på www .lth .se/utbildning . k

(examen på 300 hp)
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årskUrs / 1 / årskUrs / 2 / årskUrs / 3 / årskUrs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom:
Acceleratorer – fysik och teknik, 
Beräkningsmekanik, Bilder och 
grafik, Biologisk och medicinsk 
modellering, Beräkning och 
simu lering, Energisystem, Foto-
nik, Finansiell modellering, Hög-
frekvens- och nanoelektronik, 
Medicinsk teknik, Nanofysik, Pro-
gramvara, Reglersystem, Signaler 
och sensorer,  Teoretisk fysik 

Valfria  Examens - 
kurser         arbete

Fysik:
Kvantteori, atom- och kärnfysik, 
fasta tillståndets fysik

Matematik:
Sannolikhetslära och statistik, 
vetenskapliga beräkningar

Teknik:
Elektromagnetiska fält, 
beräkningsteknik, ekonomi, 
hållbar utveckling

Fysik:
Statistisk fysik och 
termodynamik, vektoranalys

Matematik:
Komplex analys, systemteori, 
partiella differentialekvationer

Teknik:
Mekanik, elektroteknik, och 
mätteknik, reglerteknik, 
hållfasthetslära

Fysik:
Vågor och kvantfenomen

Matematik:
Grundläggande analys 
och linjär algebra

Teknik:
Mekanik och programmering

Utbildning

under dina tre första år läser du obligatoriska kurser som läg-

ger grunden för hela utbildningen . Ämnena delas upp i fysik, 

matematik och teknikämnen . den sista kategorin innehåller 

till exempel mekanik, reglerteknik, programmering,  elektronik, 

elektromagnetiska fält och hållbar utveckling .

efter de tre första åren har du gedigna kunskaper i ma-

tematik och modern fysik och har fått nya perspektiv på hur 

de tillämpas inom olika teknikområden – t .ex . hur numeris-

ka  beräkningar kan användas för att modellera värmeledning 

 eller kvantmekaniska fenomen . du har också fått insikt i vad 

teknik är och vilken betydelse den har nationellt och globalt, 

för enskilda människor såväl som för mänskligheten .

under de två sista åren väljer du bland hundratals för-

djupningskurser . dessutom kan du bredda dig med kurser i 

till  exempel språk och ekonomi vid lunds universitet . det finns 

ett fantastiskt kursutbud och du kan fritt välja kurser mot-

svarande 15 högskolepoäng . efter ditt tredje år kan du söka 

en praktikkurs och tillbringa 8 veckor på ett företag och där 

prova på ingenjörsrollen i verkligheten .

du har även möjlighet att resa utomlands en eller två ter-

miner genom ett av universitetets utbytesprogram: Många 

studenter på programmet gör detta .

Teknisk fysik 
Utbildningen i Teknisk fysik vid LTH passar dig som gillar både matematik och fysik och som vill använda 
dessa för att utveckla samhället och näringslivet. Efter examen har du god insikt i de fysikaliska lagar som 
styr världen och du har vad som krävs för att förverkliga ny teknik och nya uppfinningar. Förutom djupa 
 kunskaper i matematik och fysik som behövs för att förstå modern teknik, får du insikt i teknikområden som 
t.ex. hållfasthetslära, programmering samt energi- och miljöteknik. 

speCialiseringar

för att fördjupa dina kunskaper i något av programmets 

ämnes områden läser du hälften av dina valfria poäng inom en 

specialisering . Programmet har många specialiseringar . några 

är fokuserade på matematik, t .ex . finansiell modellering, någ-

ra på fysik, som exempelvis fotonik eller teoretisk fysik medan 

andra är mer teknikorienterade, som medicinsk teknik, pro-

gramvara eller energisystem . samtliga specialiseringar ger dig 

kontakt med världsledande forskningsmiljöer . Mer informa-

tion finns på www .tekniskfysik .lth .se .

utbildningen avslutas med ett examensarbete som kan 

utföras vid lTH, utomlands, vid någon annan högskola eller 

vid ett företag . examensarbetet är en av dina viktigaste meri-

ter när du söker jobb .

framtiden

civilingenjörer i Teknisk fysik är eftertraktade och möter en 

ljus arbetsmarknad . den allmänna förmågan att snabbt 

 skaffa sig god överblick över och sätta sig in i nya, ofta tvär-

vetenskapliga, problemställningar uppskattas av arbetsgivare . 

Tekniska fysiker har därför ofta ledande roller i forsknings- och 

utvecklingsarbete, både inom företag och inom universitet, 

 eller som entreprenörer i egna företag . k

www .tekniskfysik .lth .se         046-222 08 54         tekniskfysik@kansli .lth .se         300 hp         5 år

Master of Science in Engineering / Engineering Physics
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Teknisk matematik 
Detta är programmet för dig som brinner för matematik. Här läser du mer matematik än på andra civilin-
genjörsprogram och du får en specialistkompetens som matematiker inom något teknikområde. Du utveck-
lar din problemlösningsförmåga och din förmåga att arbeta matematiskt med många olika typer av problem, 
även sådana som från början inte är formulerade i matematiska termer.

Master of Science in Engineering / Engineering Mathematics

5 år         300 hp         tekniskmatematik@kansli .lth .se         046-222 37 36         www .tekniskmatematik .lth .se

årskUrs / 1 / årskUrs / 2 / årskUrs / 3 / årskUrs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: 
Beräkning och simulering
Beräkningsmekanik 
Biologisk, ekologisk och 
 medicinsk modellering
Finansiell modellering 
Bilder och grafik 
Signaler, system och reglering 
Programvara

Valfria  Examens - 
kurser         arbete

Matematik: 
matristeori
matematiska strukturer

Matematisk modellering 

Numerisk analys 

Elektromagnetisk fältteori 

Matematisk statistik 

Biologi och hållbar utveckling 

Finita elementmetoden

Matematik:
funktionsteori
system och transformer
kontinuerliga system

Matematisk statistik

Ekonomi

Programmering

Reglerteknik

Signalbehandling

Matematisk modellering

Matematik:
linjär algebra
endimensionell analys
flerdimensionell analys

Matematisk modellering och 
kommunikation

Programmering

Fysik och mekanik

Utbildningen

Matematik är teknikens och vetenskapens språk och har alltid 

varit ett kärnämne för en civilingenjör . den snabba datorut-

vecklingen gör att matematiken idag blivit än viktigare, t .ex . 

för att effektivt analysera information och göra simuleringar . 

Matematik genomsyrar vardagslivet, ofta utan att man tänker 

på det, med allt från google-sökningar och väderprognoser till 

prissättning av värdepapper . det finns många nya områden, 

t .ex . inom bioinformatik, iT, medicin och ekonomi, där avan-

cerad matematik behövs för att utveckla nya algoritmer . 

speCialiseringar

specialiseringarna inom Teknisk matematik täcker nästan all 

sorts ingenjörskonst där analys och simuleringar har betydelse . 

Beräkning och simulering: bygger en bas av generella verk-

tyg för modellering och beräkning för komplexa system och 

fenomen i naturen och industrin . Med denna kunskap har du 

möjlighet att utifrån, matematik- och beräkningsteknik profi-

lera dig inom en rad teknikområden .

Beräkningsmekanik: behandlar fysikaliska begrepp och mate-

matiska metoder som är väsentliga för analys och modellering 

inom t .ex . energi- fordons-och flygindustrin . den fysikaliska 

basen för modellformuleringen utgörs av  modern teori inom 

fluid mekanik, hållfasthetslära, mekanik samt värme  överföring .

Biologisk, ekologisk och medicinsk modellering: ger kun-

skap om matematisk och statistisk modellering, simulering 

och beräkning inom biovetenskaperna . analys av extremvär-

den i klimatmodeller och simulering av biologiska system är 

exempel på inslag i utbildningen .  

Finansiell modellering: ger kunskap om grundläggande teo-

rier om finansiell risk, riskhantering, värdering och prissätt-

ning . arbetsmarknaden är internationell och har efter examen 

fått arbete inom bank och finanssektorn både i sverige och 

utomlands . 

Bilder och grafik: Bilder och grafik är en snabbt växande 

teknik för kommunikation mellan människor och datorer och 

som idag påverkar vårt liv . några exempel är datorstödd med-

icinsk diagnos, autonom fordonsnavigering och identifiering 

av personer genom ansiktsigenkänning . kunskaper inom om-

rådet är mycket efterfrågadepå arbetsmarknaden .

System, signaler och reglering: bygger en bred bas av ma-

tematiskt systemvetenskapliga verktyg och teori . komplexa 

signal- och informationsintensiva system blir allt vanligare och 

studenter rekryteras såväl nationellt som internationellt inom 

t .ex . inom säkerhets- och fordonsindustrin .

Programvara: lär dig hur stora programvarusystem utvecklas . 

kurserna behandlar alla delar av utvecklingen, från hur man 

ställer krav på systemen till hur man utvecklar dem med avan-

cerade programmeringstekniker, samt hur man testar dem . du 

kommer att kunna arbeta med t .ex . telekommunikation, sig-

nalbehandling, mediahantering eller robotik och automation . 

framtiden

efter examen är du eftertraktad på arbetsmarknaden . Många 

arbetar i team där de bidrar med matematisk specialistkun-

skap . för detta är du väl förberedd genom den träning i kom-

munikation och modellering som du fått . k
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årskUrs / 1 / årskUrs / 2 / årskUrs / 3 / årskUrs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: 
Nanobiomedicin
Material
Nanofysik
Höghastighets- och 
nanoelektronik

Valfria  Examens - 
kurser         arbete

Analys på nanoskalan
Komponentteknologi
Projekt nanoingenjör

Reglerteknik
Sensorer

Perspektiv på hållbar utveckling 

Matematisk statistik

Cellens biologi

Kvantfenomen och 
nanoteknologi
Människans fysiologi

Elektroniska material och 
Funktionella material

Ellära och elektronik

Flerdimensionell analys och 
Tillämpad matematik

Introduktion till 
nanovetenskapen

Termodynamik, våglära, 
optik och atomfysik

Allmän, oorganisk och 
organisk kemi

Programmering

Endimensionell analys

Utbildningen

lTH:s unika utbildning inom nanovetenskap ger ett tvärve-

tenskapligt och helhetsperspektiv på nanoteknik, där special-

komponerade kurser bl .a . i kemi och biomedicin bidrar till att 

bredda den grund som fysik och matematik ger . under utbild-

ningen får du både studera teori och lära dig använda tekniker 

inom nanoteknologin . 

Målet med utbildningen är att utbilda civilingenjörer som 

känner sig tilltalade av att sudda ut gränserna mellan traditio-

nella kunskapsområden som biologi, fysik, kemi, materialve-

tenskap och elektronik . 

Redan från dag ett återspeglas denna tvärvetenskapliga 

karaktär i utbildningen . Teknisk nanovetenskap attraherar mo-

tiverade studenter med en mycket bred intressesfär . Många 

studenter utnyttjar också möjligheten att läsa kurser eller göra 

examensarbete i utlandet . en vistelse utomlands spetsar ut-

bildningsprofilen och ger erfarenheter för livet .

efter ett treårigt grundblock väljer du specialisering . 

speCialiseringar

den specialisering du väljer kommer att ge dig en spetskom-

petens inom utbildningen . oavsett specialisering kan din fram-

tida arbetsmarknad vara inom både industrin och akademin .

Nanobiomedicin: förbereder dig för ett jobb inom t .ex . läke-

medelsindustrin . du kan också komma att arbeta med utveck-

ling av andra typer av medicinska produkter eller material för 

medicinska ändamål . 

Teknisk nanovetenskap 
Här är utbildningen för dig som är intresserad av nanovetenskap och vill tillämpa nanoteknik för att skapa 
framtidens material, läkemedel eller elektronik. Detta är också den enda civilingenjörsutbildningen i Sverige 
med nanovetenskap som genomgående tema under alla fem åren.

Material: fokuserar på uppbyggnaden av material . i ett fram-

tida arbete är det möjligt att du hamnar inom industri som ut-

vecklar starkare och lättare material för allt från tennisracket 

till flygplan .

Nanofysik: ger en stor valfrihet för framtiden där du kan 

komma att arbeta inom allt från grundläggande halvledarfysik 

till mer teoretisk modellering av nanostrukturer .

Höghastighets- och nanoelektronik: kan leda till arbete med 

utveckling av elektronik för nästa generations datorer; kompo-

nenter designade för hög hastighet och låg energikonsumtion . 

framtiden

nanotekniken är ett nyckelområde för svensk industris fram-

tid . exempel på nanoteknik inom dagens industri är använd-

ning av nanopartiklar i slitstarka däck, i målarfärg och cement, 

som uV-filter i solkräm och, vilket är det äldsta exemplet av 

alla, för att färga glas . nanostrukturerade ytor som inte repas 

har börjat dyka upp i stekpannor, liksom nanodesignade trå-

dar i byxor på vilka inte ens ketchup fastnar .

efter examen kan du se fram emot ett omväxlande arbete 

där du, ofta i en internationell miljö, arbetar med att utveck-

la forskningsnära, avancerade tekniska produkter, system och 

metoder inom biologi, fysik, kemi, elektronik eller materialve-

tenskap . du kan också komma att arbeta som specialist eller 

som forskare i ett företag inom biomedicin, informationstek-

nik eller materialteknik . oavsett inriktning kommer du att vara 

attraktiv på arbetsmarknaden . k

Master of Science in Engineering / Engineering Nanoscience

www .teknisknanovetenskap .lth .se       046-222 08 54       teknisknanovetenskap@kansli .lth .se        300 hp         5 år



lTH /  lunds Tekniska Högskola 2018 /  24 /

g världens snabbaste filmkamera 
-----------------------------------------------------------

Två LTH-forskare har uppfunnit ett nytt sätt 

att filma. Metoden är 500 miljoner gånger så 

snabb som nutidens snabbaste film kamera 

och gör det möjligt att fånga det som tidi-

gare varit omöjligt på film. Som exempelvis 

ljusets hastighet. För att visa tekniken har 

forskarna lyckats filma hur ljus – en samling 

fotoner – färdas en sträcka motsvarande 

tjockleken av ett papper. 

Se klippet på You Tube. Sök: Världens 

 snabbaste kamera 

h elstötar ger godare krYddor 
-----------------------------------------------------------

En del torkade kryddor – som basilika, dill 

och koriander – kan vara en trist historia.  

En grupp forskare vid LTH har upptäckt att 

om basilikablad får milda elstötar, smakar 

och luktar den torkade varianten nästan 

som färsk. Metoden gör också att energiför-

brukningen vid torkningen kan halveras. 

Upptäckten är med andra ord positiv både ur 

miljösynpunkt och för dig som gillar kryddor 

i maten. 
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årskUrs / 1 / årskUrs / 2 / årskUrs / 3 / årskUrs / 4 & 5 /

Specialiseringar inom: 
Anläggningsteknik
Byggproduktion och
förvaltning
Husbyggnadsteknik
Konstruktion
Väg- och trafikteknik
Vattenresurshantering

Valfria  Examens - 
kurser         arbete

Anläggningsteknik

Trafik

Statistik

Fördjupande kursval

Byggnadskonstruktion

Vatten och miljö

Byggprocessen och ekonomi

Matematik

Mekanik

Fysik

Byggnadsteknik

Matematik

Väg- och vattenbyggnad 
Väg- och vattenbyggare är byggbranschens ingenjörer och vill du vara med och utveckla morgondagens 
 byggnadsteknik, är detta utbildningen för dig. På LTH kan du specialisera dig mot anläggningsteknik, bygg-
produktion, husbyggnadsteknik, konstruktion, väg- och trafikteknik eller vattenresurshantering.

Utbildningen 

de första tre åren innehåller ämnen som ger dig en bas inom 

största delen av en Väg- och vattenbyggares arbetsområde . 

under de avslutande två åren av utbildningen skaffar du dig 

en kunskapsprofil genom ditt val av specialisering . 

speCialiseringar 

Anläggningsteknik: innehåller främst kurser inom konstruk-

tion, vägbyggnad och grundläggningsteknik, för att ge dig 

kunskap om planering och utformning av infrastruktur, främst 

större anläggningskonstruktioner . som anläggningsprojektör 

arbetar du med att planera och konstruera t .ex . vägar, järnvä-

gar, tunnlar, broar och andra konstruktioner med krav på de-

sign, hållfasthet, beständighet och hållbar utveckling . 

Byggproduktion och förvaltning: innehåller ämnen som 

byggproduktion, fastighetsföretagande, fastighetsekonomi, 

bygg- och anläggningsteknik . Men den kunskapen kan du leda 

och medverka i byggprojekt både som beställare och entrepre-

nör . Många yrkesmöjligheter finns: fastighetsförvaltare, fastig-

hetsutvecklare, byggentreprenör, byggledare, projektledare m .m . 

Husbyggnadsteknik: ger fördjupade kunskaper om bygg-

nadsrelaterade energi- och fuktfrågor, inomhusmiljö, material-

teknik och konstruktion . du får en helhetssyn på byggnadens 

olika funktioner som gör att du kan välja den totalt sett bästa 

tekniska lösningen . kunskapen inom dessa områden leder till 

arbete där du är med och utformar olika typer av hus med de 

krav som finns på bl .a . beständighet, energiförbrukning, inne-

miljö och säkerhet . 

Konstruktion: ger en fördjupning inom de kunskaper som 

krävs för att kunna dimensionera byggnader och  anläggningar . 

kurserna är främst inriktade mot mekanik, konstruktion och 

materialteknik och ger en god grund för att  arbeta med 

 utformning av konstruktioner . arbetsuppgifterna är av pro-

blemlösande karaktär och nytänkande och förmåga att skapa 

praktiskt fungerande byggnadsverk i samarbete med arkitek-

ter och andra specialister är centralt .

Väg- och trafikteknik: ger dig kunskaper för att kunna 

 arbeta med utveckling av transportsystem för att skapa att-

raktiva och hållbara städer och regioner . du lär dig också väg-

byggnad: hela kedjan från design, via produktion till drift och 

underhåll . som färdig ingenjör kommer du t .ex . att arbeta 

som konsult, entreprenör eller beställare i infrastrukturprojekt . 

Vattenresurshantering: innehåller kurser inriktade mot 

grundvatten och miljö, hydrologi, hydraulik och vatten- och 

avloppsteknik . du får bl .a . lära dig att hantera frågor som 

rör vattenförsörjning och avloppsvattenhantering, skydd av 

vattentäkter och recipienter samt vattenfrågor relaterade till 

miljö, infrastruktur, vattenkraft och industriell Va-teknik . all 

undervisning sker på engelska – inslaget av internationella stu-

denter är stort . 

framtiden

samhället har behov av civilingenjörer som har kompetens 

att delta i planering, byggande och förvaltande av byggnader 

och anläggningar, transportsystem och samhällen . detta gäl-

ler såväl nationellt som internationellt . oavsett var du arbetar i 

framtiden kommer du att ha stora möjligheter att få ett intres-

sant arbete där din insats kan göra skillnad . k

www .v .lth .se         046-222 92 48         vagochvattenbyggnad@kansli .lth .se         300 hp         5 år

Master of Science in Engineering / Civil Engineering
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 kinainriktningen  

---------------------------------------------------------------

LTH har idag omkring 100 studenter på olika 

program och i olika årskurser som läser denna 

unika inriktning. 

Varje höst reser ett 20-tal studenter till Kina 

för att studera språk och teknik vid ett av 

Kinas främsta universitet. 
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årskUrs / 1 / årskUrs / 2 / årskUrs / 3 / årskUrs / 4 & 5 /

Specialiseringar och 
valfria kurser

                   

Obligatoriska  Examens - 
kurser         arbete

Kinesiska

Signalbehandling

Reglerteknik

Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser

Kinesiska & kinakunskap

Obligatoriska kurser inom:
Datateknik
Elektroteknik
Informations- och 
kommunikationsteknik

Kinainriktningen

www .lth .se/kinainriktningen         046-222 47 83         kinainriktningen@kansli .lth .se

Kinainriktningen 
Du som läser civilingenjörsutbildningarna i datateknik, elektroteknik eller informations- och kommunika-
tionsteknik har en unik möjlighet att söka till LTH:s Kinainriktning. Här kombinerar du studier i teknik och 
språk. En termin är förlagd vid ett kinesiskt toppuniversitet där du får en värdefull inblick i kinesisk kultur 
och tillgång till en av världens mest expansiva jobbmarknader.

kinainriktningen

Är du intresserad av kina, världens folkrikaste nation och värl-

dens mest expansiva marknad? Vill du utbilda dig för ett in-

ternationellt jobb inom högteknologi? då ska du satsa på 

lTH:s kinainriktning .

Utbildningen

svenska företag satsar enormt mycket i kina . Till det behövs 

det duktiga civilingenjörer som både har en teknikutbildning 

i toppklass och förståelse för hur det är att arbeta i en annor-

lunda kultur och miljö . 

för att kunna läsa kininriktningen ska du ansöka till och 

börja på något av civilingenjörsprogrammen i datateknik, 

elektroteknik eller informations- och kommunikationstek-

nik . du söker till kinainriktningen i slutet av ditt första år på 

lTH . kinainriktningen omfattar det andra året och framåt på 

din utbildning . under år två läser du kurser i kinesiska samt 

kinas kultur och samhällsliv parallellt med dina teknikstu-

dier i lund . kurserna ges av språk- och litteraturcentrum vid 

lunds univer sitet och är skräddarsydda för inriktningen . un-

der höstterminen på tredje läsåret studerar du språk och tek-

nik vid Beihang university, Peking – ett topprankat kinesiskt 

universitet . Teknikkurserna anordnas av lTH och läses tillsam-

mans med kinesiska studenter .

under de sista åren kan du bygga vidare med språkstudier 

i lund och eventuellt finna ett examensarbete med kinesisk 

anknytning . du kan givetvis också bredda din interna tionella 

erfarenhet genom utbytesstudier vid något av lTH:s hundra-

tals partneruniversitet runt om i världen . k
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en examen att vara stolt över

Varje år examineras över tusen studenter från lTH . flertalet 

är civilingenjörer, andra är högskoleingenjörer, brandingen-

jörer, arkitekter och industridesigners . 

en utbildning från lTH är en bra grund för att arbeta med 

viktiga samhällsfrågor och påverka samhällsutvecklingen . 

Många får arbeten där de skapar lösningar som förbätt-

rar vår miljö, hälsa, kommunikationer, hus och städer . flera 

hamnar i ledande positioner, både i sverige och utomlands .

aktiv forskning 

lTH:s utbildningsprogram utformas i nära samspel  mellan 

programansvariga, forskare och representanter för det om-

givande samhället . detta gör våra utbildningar aktuella för 

arbetsgivare inom såväl privat och offentlig verksamhet 

som inom akademin . Våra utbildningar utgår mycket från 

 aktuell forskning och lärarna är vanligtvis också själva akti-

va forskare . På lTH görs också stora satsningar på att vida-

reutveckla lärarnas pedagogik . under din studietid på lTH 

ges möjlighet till praktik och karriärrådgivning . examensar-

betet, som är den avslutande delen av din utbildning, görs 

ofta tillsammans med industrin och blir inte sällan en in-

körsport till  anställning . 
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på ltH hittar du nya, etablerade, unika och internationella 

utbildningar . är du intresserad av estetik och teknik kan 

arkitektur eller industridesign vara något för dig . 

ltH erbjuder både kandidat- och masterprogram inom 

dessa områden .

Arkitekt 
/ Industridesigner 

aRkiTekT

indusTRidesign / kandidaTuTBildning

indusTRidesign / MasTeRuTBildning
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Arkitektur 
Arkitektutbildningen vid LTH utbildar kreativa arkitekter med förmåga att identifiera, behandla och lösa 
problem inom arkitekturens och samhällsbyggandets område. Utbildningen är konstnärlig och akademisk 
och ger en allsidig träning i att bearbeta rumsliga gestaltningsfrågor och teoretiska frågeställningar. På den 
avancerade nivån har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning utomlands och en av terminerna kan 
göras som arbetsplatsförlagd praktik.

Utbildningen

under studietiden tränas du i att bearbeta och gestalta rum, 

byggnader och den byggda miljön i sitt sammanhang . studier 

av goda förebilder används ofta som utgångspunkt i olika ge-

staltningsövningar för att förstå hur och varför de utformas på 

olika vis . i begreppet gestaltning ingår att på ett tektoniskt, 

funktionellt och estetiskt sätt formge byggnader och samhällen .

Projektarbeten är den centrala studieformen där du ritar 

för hand och i dator, bygger modeller, gör bilder och arbetar 

med text . Teman är arkitektur, stadsbyggande, interiör arkitek-

tur, möbeldesign och restaurering .

Mycket i utbildningen är således praktiskt och handgrip-

ligt där du använder såväl manuella som digitala verktyg samt 

andra metoder för att pröva dig fram i ditt gestaltningsarbete 

och din förståelse för rummet . det finns goda förutsättningar 

att studera och utveckla experimentell arkitektur .

Parallellt pågår teoretiska studier med föreläsningar, semi-

narier och tentamina; du läser, räknar, skriver, diskuterar och 

reflekterar . undervisningen förutsätter aktivt deltagande och 

heltidsnärvaro på arkitektskolan .

fördjUpningsområden 

efter en treårig basutbildning följer en avslutande tvåårig för-

djupningsutbildning på avancerad nivå som innehåller valfria 

projekt och kurser med olika profiler, från det experimentella 

till det traditionella, från landskapsnivå till interiöra rum . du 

kan välja att hålla dig inom ett avgränsat fördjupningsområde 

eller kombinera kurser till en mer allmän och bred inriktning .

framtiden

för en examinerad arkitekt öppnar sig ett brett arbetsområde 

som kan innebära allt från arbete inom privat, offentlig eller 

statlig verksamhet och förvaltning . arbetsmarknaden utveck-

las ständigt och utbildningen ger goda förutsättningar för att 

arbeta inte bara i sverige utan även internationellt .

antagning

Vid sidan av betyg och resultat från högskoleprov som urvals-

grund vid antagning till utbildningen har 1/3 av platserna hit-

tills avsatts till sökande som gör ett särskilt antagningsprov, 

arkitektprovet . Provet består av en hemuppgift som finns till-

gänglig på arkitektprovets hemsida, www .arkitektprovet .se . 

Hemuppgifterna bedöms av en grupp erfarna lärare . de del-

tagare vars uppgifter bedöms hålla en hög nivå kallas till prov 

som genomförs på arkitektskolan . en jury rangordnar sedan 

de utförda proven som ligger till grund för antagningen . k

5 år         300 hp         arkitektur@kansli .lth .se         046-222 71 89         www .arch .lth .se

Master of Architecture

Arkitektur 
Gestaltning och teori
fördjupning

Valfria kurser

Arkitektur 
examensarbete

årskUrs         / 1 /

Arkitektur 
Gestaltning och teori

Arkitekturteknik 

Arkitekturens teori och 
historia 

Digitala verktyg

Arkitektur 
Gestaltning och teori

Arkitekturteknik 

Arkitekturens teori och 
historia 

Digitala verktyg

Arkitektur 
Gestaltning och teori

Arkitekturteknik 

Arkitekturens teori och 
historia 

Digitala verktyg

årskUrs         / 2 / årskUrs         / 3 / årskUrs         / 5 /årskUrs         / 4 /

Arkitektur 
Gestaltning och teori
fördjupning

Valfria kurser
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årskUrs / 1 / årskUrs / 2 / årskUrs / 3 / masterUtbildning 2 år

Masterutbildning vid Industri-
designskolan i Lund eller annat 
lärosäte i Sverige eller utom-
lands.

Industridesign

Estetik

Övriga ämnen t.ex. 
Produktionsteknik

Examensarbete (15 hp)

Industridesign

Estetik 

Övriga ämnen t.ex. Ergonomi

Industridesign

Estetik

Övriga ämnen t.ex. Material

Industridesign kandidat & master 
På LTH:s industridesignutbildningar vistas du i en internationell miljö med möjlighet att jobba nära  experter 
inom dina projekt. Du får chans att delta i internationella utställningar och du jobbar i små grupper med 
mycket interaktion, vilket ger dig stor möjlighet att påverka din utbildning. 

www .industrialdesign .lth .se         046-222 71 89         industridesign@kansli .lth .se

Bachelor of Fine Arts in Design

industridesign innebär att delta i hela processen kring pro-

duktframtagning, från idé till färdig produkt . den yttre formen 

blir en konsekvens av produktens funktion och samman-

hang . detta ställer krav på ny kunskap och medvetenhet inom 

många olika områden . industridesignern bör även ha förmåga 

att snabbt reflektera över kulturella och tekniska växlingar i 

samhället . en starkare koppling mellan estetiska, tekniska, in-

dustriella och ekonomiska aspekter har blivit nödvändig .

utbildningen är uppdelad i två delar, en kandidatutbild-

ning på 180 högskolepoäng (3 år) som leder till konstnärlig 

kandidatexamen i design . du har sedan möjlighet att söka till 

en masterutbildning på 120 högskolepoäng (2 år), som leder 

till en masterexamen, Master of fine arts in design . 

i lund utgår utbildningen från ett konstnärligt och tek-

niskt perspektiv och utbildningen drar nytta av bredden inom 

lunds universitet . du får följa kurser på avdelningar som är 

specialiserade inom olika ämnesområden . Teoretiska kunska-

per tillämpas på ett eller flera projekt och projekten genom-

förs ibland med företag och ibland efter egna idéer . som stöd 

för projektarbetet får du lära dig att bygga modeller både i 

3d-datorprogram och i verkstäderna . 

utbildningen har en stark internationell prägel . industri-

designers från hela världen gästar utbildningen som under-

visare eller ledare av workshops . du har möjlighet att vistas en 

termin vid ett utländskt universitet och varje termin kommer ut-

bytesstudenter till industridesignskolan .  kandidatutbildningen 

avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng .

antagning till kandidatUtbildning

antagning till kandidatutbildningen i industridesign sker en-

bart genom antagningsprov . första delen av provet består av 

en hemuppgift som skall lösas och skickas in till lTH, samti-

digt som ansökan till programmet görs på antagning .se, se-

nast den 15 april . 

 Läs mer om anmälan på sid 65 och på: 

 www.industridesign.lth.se 

indUstridesign/masterUtbildning | lUnd

efter kandidatutbildningen har du möjlighet att bygga på med 

en internationell tvåårig masterutbildning . utbildningen är öp-

pen för sökande från hela världen och studenterna kommer 

från olika delar av världen, även lärare och gästlärare . du har 

här möjlighet att fördjupa dig inom ett av våra teman: form & 

Technology, living & Behaviour och Man & nature . Här får du 

djupare insikt samt kunskap och förmåga att reflektera kring 

samtida och framtida teknisk utveckling inom industridesign . 

du får kunskap om de senaste rönen kring mänskliga behov 

och livsmönster, hållbar utveckling och miljöfrågor .

  Läs mer om anmälan på sid 65 och på: 

 www.industridesign.lth.se

+ 120 hp
180 hp

+ 2 år
3 år
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en modern Högskola

På dynamiska campus Helsingborg kastas du rakt in i en ro-

lig och inspirerande tillvaro där du som lTH-student också 

möter studenter från en mängd andra utbildningar .

Totalt huserar här ungefär 4000 studenter i modernt utrus-

tade miljöer . du möter kompisar från hela landet och lärare 

från både Helsingborg och lund . 

Högskoleingenjör – ett framtidsYrke

Med en högskoleingenjörsexamen är du mycket attraktiv på 

arbetsmarknaden . de flesta gör sitt examensarbete på ett 

 företag – något som ofta leder till en anställning efter examen .  

Våra utbildningar till högskoleingenjör ges i Helsingborg, en 

stad som ger dig fantastiska förutsättningar och som satsar 

stort på högre utbildning .  

staden 

Helsingborg, med drygt 130 000 invånare, ligger alldeles vid 

havet med en fin badstrand och strandpromenad på bara 

10 minuters gångväg från centrum . Helsingborg är i ständig 

utveckling och här finns en stark internationell prägel .  för 

dig som söker en kontinentalt inramad och modern studie-

miljö är lTH vid campus Helsingborg ett givet alternativ .

stUdentlivet

Visst finns det studentliv även i Helsingborg . ingenjörssek-

tionen vid campus Helsingborg är en del av Teknologkåren 

i lund . alla Helsingborgs olika studentföreningar huserar i 

”Villan”, ett stort och gammalt pampigt hus mitt i centrum . 

Här finns oavsett intresse alltid något att göra . 

Tips! 
----------------------

På helsingborgs student.se 

 hittar du mängder av 

 information om studentliv, 

 boende, studentjobb och 

mycket annat. 

www.helsingborgs student.se
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med en högskoleingenjörsutbildning från ltH är steget 

från avslutad examen till ett aktivt yrkesliv kort . det finns 

ett stort behov av högskoleingenjörer i samhället och 

redan under studietiden får du direktkontakt med bran-

schens aktörer . 

Högskoleingenjör
Campus Helsingborg 

ByggTeknik Med aRkiTekTuR

ByggTeknik / JÄRnVÄgsTeknik

ByggTeknik / VÄg- ocH TRafikTeknik

daTaTeknik

elekTRoTeknik Med auToMaTionsTeknik
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Byggteknik med arkitektur 
LTH:s högskoleingenjörsutbildning i Byggteknik med arkitektur ger dig rätt kompetens för dagens bygg-
bransch. Du får en solid teknisk kompetens samt en helhetsförståelse av byggprojekt och de olika faserna 
i byggprocessen. Här får du även  direktkontakt med branschens aktörer redan i början av din utbildning.

3 år         180 hp         infohbg@kansli .lth .se         042-35 67 40         www .byggteknik .hbg .lth .se

Bachelor of Science in Engineering / Civil Engineering

årskUrs / 1 / årskUrs / 2 / årskUrs / 3 /

Projektarbete i byggprocessen:
Byggprojektledning
Programarbete och bygglov
Projektering och beräkningsarbete
Byggstyrning

Valfria  Examens - 
kurser         arbete

Matematisk statistik

Byggnadsmaterial

Strukturmekanik

Byggnadskonstruktion

Byggnadsfysik

Installationsteknik

Geologi och geoteknik

BIM modellering och visualisering

Byggprocessen med entreprenadrätt

Matematik

Byggteknik med arkitektur

Arkitektur och byggteknikhistoria

Kommunikation och datorverktyg

Husbyggnadsteknik

Geodetisk mätningsteknik

Miljövetenskap

Fysik

ett byggprojekt består av många olika faser och en byggnads-

ingenjör deltar i hela projektet från första början fram till att 

byggnaden tas i bruk . arbetsuppgifterna för en byggnadsin-

genjör kan vara mycket varierande: Planering, konstruktion, 

produktion, projektledning, byggnadskontroll, administration 

och ekonomi är exempel på arbetsområden . som byggnads-

ingenjör har man inte bara teknisk kompetens, utan också 

en förståelse av byggprojektet som helhet . Man samarbetar 

med många yrkesgrupper som alla har sin roll i byggproces-

sen: beställare, byggkonsulter, arkitekter, entreprenörer, mate-

rialtillverkare och myndigheter med flera . ofta utförs arbetet i 

projektgrupper i nära samarbete med arkitekter och andra in-

genjörer . utbildningens inriktning mot arkitektur innebär att 

man utöver sin kompetens som byggnadsingenjör också får 

utvidgade kunskaper inom byggnaders planering och gestalt-

ning, arkitekturhistoria och visualiseringsteknik .

Utbildningen

första året på utbildningen innehåller en kombination av bre-

da introducerande kurser inom byggområdet och grundläg-

gande kurser inom matematik, cad och arkitektur . 

det andra året domineras av kurser med byggnadsteknisk in-

riktning och det tredje avslutande året innehåller projekt och 

fördjupningskurser samt ett examensarbete som normalt ut-

förs i samarbete med näringslivet . i programmet ingår arbets-

platsförankrad utbildning som t .ex . gästföreläsningar och 

studiebesök .

framtid  

efter avklarad högskoleingenjörsutbildning är du mycket att-

raktiv på arbetsmarknaden . lTH:s utbildningar till högskole-

ingenjör ges i Helsingborg, en stad som ger dig fantastiska 

förutsättningar att få kontakt med regionens företag och nä-

ringsliv redan under din utbildning . Vill du fortsätta studera har 

du möjlighet att fortsatta studera, till civilingenjör i väg- och 

vattenbyggnad vid lTH i lund, eller att söka till masterutbild-

ningen energi – och miljöeffektiva byggnader i Helsingborg . k
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utbildningen inom byggteknik med inriktning järnvägsteknik 

innehåller projektkurser varvade med teoretiska kurser, studie-

besök, samt en hel del praktik vilket gör den väl förankrad i 

arbetslivet . under överskådlig tid kommer en kraftig utbygg-

nad av framför allt våra järnvägssystem att ske . det behövs 

därför många duktiga ingenjörer inom järnvägssektorn för att 

denna satsning ska kunna genomföras . det råder i dag brist 

på järnvägsingenjörer som inte bara är duktiga tekniker utan 

även förstår samspelet mellan olika trafikslag . Vi kan erbjuda 

en mycket intressant utbildning där du har möjlighet att bidra 

till tågtrafikens utveckling, planering, byggande, förvaltning 

och operativa ledning .

Utbildningen

utbildningen bedrivs i samarbete med Trafiksverksskolan i 

Ängelholm dit också flera av kurserna är förlagda . för att knyta 

utbildningen till järnvägsbranschen är arbetslivsförankrad ut-

bildning inlagd med möjlighet att komma ut på ingenjörs- och 

entreprenadföretag, myndigheter och förvaltningar . 

under första året får du läsa flera kurser som berör hela sam-

hällsbyggnadsprocessen . dessutom ingår traditionella äm-

nen som matematik, fysik, miljöteknik m .m . andra året är 

till största delen förlagt till Trafikverksskolan i Ängelholm och 

innehåller en blandning av teori och praktik inom det järn-

vägstekniska området .* du kommer under året att fördjupa 

dina kunskaper inom områdena banteknik, elteknik, signal- 

och teleteknik . 

Byggteknik / Järnvägsteknik 
Järnvägsingenjörsutbildningen på LTH är en unik utbildning i norra Europa inom den expansiva infrastruk-
turbranschen. Med en examen härifrån kan du se fram emot en mycket ljus arbetsmarknad. Du blir efter 
 studierna en praktiskt tillämpad och direkt användbar högskoleingenjör som är med och påverkar framtidens 
transportsystem.

Tredje året fokuserar på projektering och nybyggnation av 

järnvägsanläggningar . fördjupningskurser läses för närvaran-

de både i lund och på campus Helsingborg .

utbildningen avslutas med ett examensarbete som normalt 

genomförs i samarbete med något företag inom järnvägs-

sektorn . utbildningen ger dels grundläggande kunskaper 

inom matematik, grundläggande statistik, mekanik, fysik och 

geomatik, dels bred kunskap av hela det järnvägstekniska 

området innefattande ban-, elektro-, signal- och telekommu-

nikationsteknik . 

utbildningen förbereder särskilt för verksamheter inom järn-

vägsteknik, underhållsteknik och järnvägsförvaltning .

framtid 

efter avklarad högskoleingenjörsutbildning är du mycket att-

raktiv på arbetsmarknaden . lTH:s utbildningar till högskole-

ingenjör ges i Helsingborg, en stad som ger dig fantastiska 

förutsättningar att få kontakt med regionens företag och nä-

ringsliv redan under din utbildning . Vill du fortsätta studera har 

du möjlighet att fortsatta studera, till civilingenjör i väg- och 

vattenbyggnad vid lTH i lund, eller att söka till masterutbild-

ningen energi – och miljöeffektiva byggnader i Helsingborg . k

Bachelor of Science in Engineering / Civil Engineering

årskUrs / 1 / årskUrs / 2 / årskUrs / 3 /

Planerings- och projekteringsmetodik 
av järnvägsanläggningar

Byggprocessen med entreprenadrätt

Samverkan fordon/bana – spårfordonsteknik

Järnväg i ett internationellt perspektiv

Valfri kurs / praktik 

Examensarbete

Matematisk statistik

Materialmekanik

Trafikstyrning och telekommunikation

Elteknik

Geologi och geoteknik

Samhällsekonomi

Trafikteknisk teori

Banteknik för ingenjörer

Matematik

Transport och samhälle

Fysik

Miljövetenskap

Geodetisk mätningsteknik

Kommunikation och datorverktyg

Väg- och järnvägsteknik

www .jarnvagsteknik .hbg .lth .se         042-35 67 40         infohbg@kansli .lth .se         180 hp         3 år

  Kostnader för resor mellan Helsingborg och Lund står du, 

som student, själv för.
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Byggteknik / Väg- och trafikteknik 
Väg- och trafikingenjörsutbildningen på LTH är en unik utbildning i Sverige inom det viktiga samhälls-
byggnadsområdet. Här varvas projektkurser varvade med teoretiska kurser, studiebesök, samt en hel del prak-
tik vilket gör den väl förankrad i arbetslivet. Efter examen kan du snabbt komma ut i arbetslivet då  studierna 
gör dig till en eftertraktad, praktiskt tillämpad och direkt användbar högskoleingenjör.   

som väg- och trafikingenjör har du, förutom kunskaper i tek-

nik, även kunskaper om och förståelse för transportsektorns 

funktion i samhällsbyggandet . utbildningen ger dig förutsätt-

ningar att verka inom hela väg- och trafikområdet . 

detta innebär att du får kunskaper inom samhällsbygg-

nad, transportsektorns marknad och krav, trafikplanering, 

projektering, byggande samt drift och underhåll av vägan-

läggningar . i din framtida yrkesroll kommer du ofta att arbeta i 

projektgrupper tillsammans med olika specialister för t .ex . mil-

jökonsekvensbeskrivningar, landskapsanalyser, trafikprogno-

ser och samhällsekonomiska kalkyler .

Utbildningen

utbildningen bedrivs i samarbete med civilingenjörsutbild-

ningen för Väg- och vattenbyggnad vid lTH i lund och en del 

av kurserna i årskurs två och tre läses i lund . för att knyta ut-

bildningen till väg- och trafikbranschen är arbetslivsförankrad 

utbildning inlagd med möjlighet att komma ut på ingenjörs- 

och entreprenadföretag, myndigheter och förvaltningar .* 

3 år         180 hp         infohbg@kansli .lth .se         042-35 67 40         www .vagtrafikteknik .hbg .lth .se

första året innehåller introducerande kurser inom området 

väg- och trafikteknik samt grundläggande ingenjörskurser i 

t .ex . miljöteknik, fysik och matematik .

under den första terminen får du även kunskaper i pre-

sentationsteknik, retorik och i att hantera olika datorverktyg . 

andra året innehåller grundläggande ingenjörskurser, ekono-

mi samt en fördjupning inom områdena vägbyggnad, geo-

detisk mätningsteknik och trafikteknik . Tredje året fokuserar 

på vägbyggnad och trafiktekniska planeringsmodeller . utbild-

ningen avslutas med ett examensarbete .

framtid  

efter avklarad högskoleingenjörsutbildning är du mycket att-

raktiv på arbetsmarknaden . lTH:s utbildningar till högskole-

ingenjör ges i Helsingborg, en stad som ger dig fantastiska 

förutsättningar att få kontakt med regionens företag och nä-

ringsliv redan under din utbildning . Vill du fortsätta studera har 

du möjlighet att fortsatta studera, till civilingenjör i väg- och 

vattenbyggnad vid lTH i lund, eller att söka till masterutbild-

ningen energi – och miljöeffektiva byggnader i Helsingborg . k

  Kostnader för resor mellan Helsingborg och Lund står du, 

som student, själv för.

årskUrs / 1 / årskUrs / 2 / årskUrs / 3 /

Drift och underhåll av vägar

CAD – väg och järnväg

Utformning av vägar

Utformning av järnvägar

Grundläggande avtals- och entreprenadrätt

Valfri kurs/praktik

Examensarbete

Matematisk statistik

Materialmekanik

Geologi och geoteknik

Design av väg- och gaturummet

Trafikteknisk teori

Byggprocessen med entreprenadrätt

Vägbyggnadsteknik

Vägkonstruktion och VA-system

Samhällsekonomi

Matematik

Transport och samhälle

Fysik

Miljövetenskap

Geodetisk mätningsteknik

Kommunikation och datorverktyg

Väg- och järnvägsteknik
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Datateknik 
Det finns en stor efterfrågan på högskoleingenjörer inom datateknik, därför är steget från avslutad utbild-
ning till ett aktivt yrkesliv kort. Genom att du i utbildningen tränas i olika projekt- och kravhanterings-
metoder, förbereds du hela tiden inför ditt kommande yrkesliv. Du får också ta del av utbildningens goda 
kontakter med det lokala näringslivet genom gästföreläsare, studiebesök och projektarbeten. 

Utbildningen 

datateknikutbildningen handlar om datorsystem, både pro-

gram vara och hårdvara samt de tekniska gränssnitten mot 

den miljö i vilken datorsystemen skall verka . utbildningen 

präglas av ett ingenjörsmässigt arbetssätt och ger dig en bred 

teoretisk kunskapsbas inom datateknikområdet .

för att verklighetsförankring och för att ge dig färdigheter 

kopplas denna kunskap under utbildningen till praktiska upp-

gifter, projekt och problemlösning . det första året ger kunskap 

om de grundläggande byggstenarna i datorn: digitalteknik, 

datorteknik, inledande datorkommunikation, programmering 

samt basfärdigheter i matematik .

det andra året ägnas åt projektarbete och programmets 

profilämnen: datorsystem, databaser, tele- och datorkommu-

nikation samt objektorienterad modellering och design . det 

tredje året innehåller fördjupningskurser, projekt med intro-

duktion till idéutveckling och kravhantering samt examensar-

bete . utveckling av datorbaserade system är oftast en uppgift 

för projektgrupper av olika storlek . därför är projektarbete en 

central del av utbildningen .

under utbildningens tre år kommer du att få delta i fle-

ra temadagar kring ingenjörsrollen och ingenjörsmässighet . 

dessa temadagar kallas för ing-dagar och är obligatoriska mo-

ment inom dina kurser . På dessa temadagar behandlas kun-

skaper och färdigheter som du behöver som färdig ingenjör, 

exempelvis ingenjörsmässigt skrivande, att arbeta i team, 

 digitala spår, etik och interkulturella aspekter . du erbjuds även 

möjligheten att certifiera dig i icke-teknisk ingenjörskompe-

tens, ciTik . du får då ett diplom som du kan bilägga ditt cV .

som student får du även inblick i arbetslivet genom stu-

diebesök, gästföreläsare från näringslivet och projektarbete 

med företag som kunder . nästan alla studenter på program-

met (98 %) väljer att utföra sitt examensarbete på ett företag, 

oftast som en följd av näringslivskontakter tidigare under ut-

bildningen . 

framtiden 

som dataingenjör kan du arbeta inom hela fältet mellan tek-

nik och människa . utvecklingen inom datatekniken kommer 

att innebära ett allt större ansvar hos ingenjören som måste 

kunna anpassa tekniken till det samhälle vi lever i . detta är en 

av de stora utmaningarna och det som gör ingenjörsyrket till 

ett framtidsyrke . 

lTH:s utbildningar till högskoleingenjör ges i Helsingborg, 

en stad som ger dig unika förutsättningar att få kontakt med 

regionens företag och näringsliv redan under din utbildning . 

dataingenjörer behövs idag inom många branscher såsom 

 design, sjukvård, miljö, finans, energi, media och tillverkning . 

du kan arbeta i nästan vilken bransch som helst . som data-

ingenjör har du fantastiska möjligheter att vara med och på-

verka utvecklingen och framtiden .

Vill du fortsätta studera har du efter avklarad högskole-

ingenjörsutbildning möjlighet till fortsatta studier till civil-

ingenjör i datateknik vid lTH på campus i lund . k 

www .datateknik .hbg .lth .se         042-35 67 25         infohbg@kansli .lth .se         180 hp         3 år

Bachelor of Science in Engineering / Computer Science and Engineering

årskUrs / 1 / årskUrs / 2 / årskUrs / 3 /

Projekt

Kravhantering

Realtidssystem

Valfria kurser

Datorsäkerhet

Examensarbete

Matematik

Datorarkitekturer

Programmering fördjupning

Databaser

Styr- och reglerteknik

Objektorienterad modellering och design

Dator- och telekommunikation

Projekt

Matematik

Introduktion

Digital- och datorteknik

Kretsteknik

Datorkommunikation

Programmering



lTH /  lunds Tekniska Högskola 2018 /  38 /



/  39 /

Elektroteknik 
med automationsteknik 
Utan fungerande automationssystem och elleveranser stannar vårt moderna samhälle. Därför behövs fler elektro- /
automationsingenjörer som kan säkra och utveckla dessa system. Utbildningen förbereder dig inför yrkeslivet 
genom att blanda teori med praktiska tillämpningar. Nästan alla studenter på programmet (98 %) väljer att ut-
föra sitt examensarbete på ett företag, oftast som en följd av näringslivskontakter tidigare under utbildningen. 
Behovet av nyutbildade inom området är stort så arbetsmarknaden ser mer än ljus ut även på lång sikt.

Utbildningen 

en elektro- och automationsingenjör arbetar med projekte-

ring, konstruktion, underhåll och drift av automations- och el-

anläggningar . inom dessa områden ingår såväl hårdvaru- som 

mjukvaruarbete . därför krävs kunskaper inom elektroteknik, 

automationsteknik och datorteknik .

Målet med utbildningen är att ge kunskap om såväl elkraft-

system som installationsteknik samt automationsteknik med 

givare, reglersystem och datorbaserade styr- och automations-

system . i utbildningen ingår realistiska projekt, som utförs i sam-

arbete med företag i regionen . som student får du kontakt med 

arbetslivet genom studiebesök och gästföreläsare från närings-

livet . inslag av pågående forskning läggs också in i kurserna .

utbildningen börjar med grundläggande matematik, elek-

trisk kretsteori och digital- och datorteknik samt programme-

ring i årskurs 1 . i årskurs 2 fördjupas kunskapen i elektroteknik 

med såväl elektromagnetism med eMc, signalbehandling, 

elektrisk mätteknik, energiteknik och elektriska drivsystem . 

dessutom inleds automationsdelen i årskurs 2 med styr- och 

reglersystem för att sedan fortsätta i årskurs 3 med automa-

tionskonstruktion och installationsteknik .

utbildningen avslutas med ett examensarbete omfattande 

15 veckor och som oftast utförs på ett företag i regionen . av en 

ingenjör inom automations- och elektroteknikbranschen krävs 

idag även kunskaper inom datateknik och dator- och telekommu-

nikation varför kurser i dessa ämnen också ingår i utbildningen . 

under utbildningens tre år kommer du att få delta i flera 

temadagar kring ingenjörsrollen och ingenjörsmässighet . Te-

madagarna kallas för ing-dagar och är obligatoriska moment 

inom dina kurser .  På temadagarna behandlas kunskaper och 

färdigheter som du behöver som färdig ingenjör, exempelvis 

ingenjörsmässigt skrivande, att arbeta i team, digitala spår, 

etik och interkulturella aspekter . du erbjuds även möjligheten 

att certifiera dig i icke-teknisk ingenjörskompetens, ciTik . du 

får då ett diplom som du kan bilägga ditt cV .

fortsatt Utbildning

efter avklarad högskoleingenjörsutbildning har du möjlighet till 

fortsatta studier till civilingenjör i elektroteknik vid lTH i lund .

framtiden 

automationssystem driver och övervakar medicinsk utrust-

ning, bil-, tåg- och flygtrafik, d .v .s . stora delar av samhällets 

infrastruktur . i de framtida miljöriktiga energisystemen så-

som vind-, sol- och vågkraft kommer det att krävas högtek-

nologiska datorstyrda automationssystem för att ge en säker 

energiförsörjning . Även i hemmen finns idag avancerade au-

tomationssystem för att styra och reglera inomhusklimatet 

och energianvändningen .

Behovet av att anställa nya ingenjörer inom elektroteknik 

och automationsteknik är stort enligt näringslivets egna prog-

noser . studenter med en högskoleingenjörsexamen inom om-

rådet kan förväntas gå ut till en mycket god arbetsmarknad . 

Här får du en lysande möjlighet till att utbilda dig inom 

ett spännande ämne och du kommer att kunna välja mellan 

många attraktiva jobb då du är färdig . k

Bachelor of Science in Engineering / Electrical Engineering

årskUrs / 1 / årskUrs / 2 / årskUrs / 3 /

Matematik

Projekt

Automationsteknik

Valfria kurser 

Datorsäkerhet

Examensarbete

Utvidgad ellära

Elenergiteknik och elektriska drivsystem

Kraftelektronik

Styr- och reglerteknik

Automationsteknik

Dator- och telekommunikation

Databaser

Matematik

Introduktion

Digital- och datorteknik

Kretsteknik

Datorkommunikation

Programmering

www .elautomation .hbg .lth .se         042-35 67 25         infohbg@kansli .lth .se         180 hp         3 år         



LTH /  Lunds Tekniska HögskoLa 2018 /  40 /

ltH – på många ställen

lTH:s campus i lund ligger fem minuters cykelväg från sta-

dens centrum . området byggdes på 60-talet och flera av 

lTH:s karaktäristiska röda tegelhus har nyligen renoverats 

med moderna undervisningslokaler och fler  studieplatser . 

under de kommande åren fortsätter vi att modernise-

ra lokaler och omgivningar . förutom i lund, har lTH ock-

så utbildningar i Helsingborg på campus Helsingborg . i 

Ängel holm har vi samarbete med Trafikverkskolan och 

ljungbyhed med Trafikflyghögskolan (TfHs) . 

ltH – mot en spännande framtid

som student vid lTH i lund hamnar du mitt i en stad där 

det finns en mängd världsledande företag, till exempel alfa 

laval, ericsson, sony, axis, Baxter och Tetra Pak . det är inte 

heller någon slump att forskningsbyn ideon ligger bara ett 

stenkast från lTH:s campus . inom life science växer ett nytt 

Medicon Village fram . forskningsanläggningarna MaX iV 

och ess finns också i anslutning till lTH . Här arbetar fors-

kare från hela världen . lTH:s resa mot framtiden är mycket 

spännande . Välkommen att följa med!
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Brandingenjör / Tekniskt 
basår / Livsmedelsteknik 
/ Trafikflygare 

BRandingenJöR

TekniskT BasÅR

liVsMedelsTeknik

TRafikflygaRe

möjligheterna på ltH är oändliga och det finns en utbild-

ning för alla . Här kan du läsa en unik utbildning inom 

brand och säkerhet, förverkliga din dröm i luften, komma 

vidare i karriären eller läsa upp din behörighet . 
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Examensarbete

Valfri kurs

Brandskyddssystem

Riskanalys inom 
säkerhetsområdet

Industribrandskydd

Samhällsplanering

Människors beteende vid brand

Geoteknologi

Brandteknisk riskvärdering

Konstruktionsteknik

Flerdimensionell analys

Brandkemi – värmetransport

Termodynamik med 
strömningslära

Branddynamik

Statistik 

Riskanalys inom brandteknik

årskUrs / 1 / årskUrs / 2 / årskUrs / 3 / årskUrs / 4 /

Introduktion till brandteknik

Endimensionell analys

Husbyggnadsteknik

Byggnadsmaterial

Fysik

Linjär Algebra

Kemi

Mekanik

Brandingenjör 
Brandingenjörsutbildningen vid LTH är unik i sitt slag och en internationellt erkänd utbildning. Utbild-
ningen ger dig både bred och djup kompetens inom brand- och räddningstjänstens områden. På utbildning-
en möter du en härlig sammanhållning med studenter från hela landet. Du kommer att ha mycket lätt att få 
ett jobb och kan göra en snabb karriär efter examen.

Bachelor of Science in Fire Protection Engineering

Utbildningen

Brandingenjörsutbildningen är välkänd och mycket väl ansedd 

både nationellt och internationellt .  du får en gedigen natur-

vetenskaplig och teknisk grund att stå på, djupa kunskaper 

om brandfenomenet och brandförlopp samt mycket god för-

måga att tillämpa dessa kunskaper på olika problem inom det 

brandtekniska området . utbildningen är 3,5 år och leder till 

Brandingenjörsexamen .

du kommer att läsa både breda grundkurser och kvalifi-

cerade specialkurser . inledningsvis ges en grundläggande tek-

nisk utbildning . förutom ämnen som matematik, fysik, kemi 

och statistik innehåller den grundläggande utbildningen bygg-

nadstekniska ämnen samt mer praktiskt tillämpade ämnen .

speCialiserad kUnskap

den grundläggande utbildningen kompletteras med special-

kurser inom brandteknik och riskhantering .  de brandtekniska 

ämnena behandlar bränders uppkomst, tillväxt och spridning .

stor vikt läggs vid utrymningen när det uppstår fara för 

brand, och frågor som rör människors säkerhet . orsaker, kon-

sekvenser och risker för olika typer av brandolyckor studeras 

också . du lär dig även att göra riskanalyser och att skapa un-

derlag för riskhänsyn i samhällsplaneringsprocessen . 

efter första året kan du välja att genomgå en tre veck-

ors introduktionsutbildning för brandmän följd av sju veckors 

sommarpraktik inom räddningstjänsten . Praktiken är frivillig 

och ges i mån av plats . övriga somrar under utbildningen an-

vänder många studenter till projektarbeten på olika företag 

inom brandområdet både i sverige och utomlands . 

undervisande lärare på utbildningen bedriver forskning 

inom brandteknik och riskhantering, vilket gör att du som stu-

dent har de bästa förutsättningarna att tillgodogöra dig den 

senaste kunskapen . 

framtiden

drygt hälften av dem som utbildar sig till brandingenjörer ar-

betar inom den kommunala räddningstjänsten med förebyg-

gande- och operativa insatser . 

arbetet kan handla om att förebygga olyckor eller att be-

gränsa konsekvenserna av de olyckor som inträffar . det kan 

även handla om detta i skademinimerande insatser då en 

olycka har inträffat . du måste vara brandingenjör för att vara 

räddningsledare . 

som brandingenjör finns även många arbeten inom den 

privata sektorn . du kan också arbeta inom olika myndigheter 

med brandskydds- och säkerhetsfrågor, riskanalyser, utbild-

ning, forskning och utveckling .

Brandingenjörsprogrammet vid lTH har ett mycket gott 

rykte internationellt vilket öppnar för många möjligheter värl-

den över . du kommer ha stora möjligheter att i framtiden job-

ba med just det du är mest intresserad av . k

efter examen finns möjlighet till ett års påbyggnadsutbild-

ning vid MsB (Myndigheten för samhällsskydd och bered-

skap) i Revinge utanför lund . i MsB:s utbildning ingår åtta 

veckors praktik inom räddningstjänsten . Påbyggnadsår-

et ger kompetens att arbeta som räddningsledare inom 

kommunal räddningstjänst . efter tre års studier på brand-

ingenjörsprogrammet har du också möjlighet att söka till 

civilingenjörsprogrammet i riskhantering vid lTH . se sid xx .

3,5 år         210 hp         brandingenjor@kansli .lth .se         046-222 70 31         www .brandingenjor .lth .se
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Tekniskt basår 
Vill du utbilda dig till högskoleingenjör, civilingenjör eller brandingenjör men saknar kurser som krävs för 
behörighet? På LTH vid Campus Helsingborg har du möjlighet att skaffa dig rätt förkunskaper.  Utbildningen 
omfattar huvudsakligen matematik, fysik och kemi.

www .teknisktbasar .hbg .lth .se         042-35 67 25         infohbg@kansli .lth .se         1 år

Tekniskt basår

Utbildningen

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola . Basåret pågår  under höst- 

och vårterminen och undervisningen är uppdelad i föreläsningar, övningar och laborationer . i början av utbildningen  repeteras 

viktiga moment från Matematik 1 och 2 . under basåret sker 6 kemilaborationer på kemicentrum i lund . kostnaderna för resor 

mellan Helsingborg och lund står du som student själv för .

obligatoriska kUrser:

>  Matematik 3c, 4

>  fysik 1, 2

>  kemi 1

>  Teknisk orienteringskurs

>  Tillämpad kemi

e slutbetyg på Tekniskt basår delas ut när alla obligatoriska moment på basåret är godkända och examinerade på lTH . 

 graderade betyg används ej .

Fortsatta studier 
godkänt tekniskt basår ger: 

e platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid lTH ingenjörshögskolan i Helsingborg . du kan välja mellan datateknik, 

elektroteknik med automation, Byggteknik med arkitektur, Byggteknik – järnvägsteknik och Byggteknik – väg-/trafikteknik .

 Platsgaranti för att påbörja en högskoleingenjörsutbildning hösten 2019 gäller under förutsättning att du sökt utbildningen 

senast 15 april 2019 via antagning .se och är godkänd på basåret senast 15 juni 2019 . om du inte är klar med alla moment 

förrän i augusti, beviljas du anstånd med studiestarten i ett år .

e behörighet att söka civil- och brandingenjörsutbildning inom lunds Tekniska Högskola 
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samhället behöver personer med stort kunnande om mat och 

livsmedel . du som redan jobbar någonstans i livsmedelskedjan 

har här möjligheter att utvecklas och förbättra din arbetssitua-

tion, samtidigt som du kan bidra till utveckling och förbättring 

av framtidens mat .

utbildningen omfattar fyra terminer . de teoretiska studi-

erna varvas med laborationer, projektarbeten och studiebesök . 

kurser som ingår i utbildningen är t .ex . livsmedelskemi, 

livsmedelsteknik, mikrobiologi, näringslära, animaliska livs-

medel, vegetabiliska livsmedel och produktutveckling .

för att bli antagen till utbildningen krävs grundläggande be-

hörighet samt två års yrkesverksamhet från livsmedelsindu-

strin, livsmedelsbutik, storhushåll eller restaurang .

som färdig livsmedelstekniker kan du arbeta som exem-

pelvis produktionsledare, arbetsledare, produktutvecklare, in-

dustrikonsulent, kvalitetsledare, hygienansvarig, försäljare, 

livsmedelsinspektör, livsmedelstekniker, kökschef, kostchef, lä-

rare eller som egen företagare/konsult .

Planera redan nu för ansökan hösten 2019 . Programmet 

startar vartannat år, 2019, 2021, 2023 . k 

Livsmedelsteknisk 
högskoleutbildning 
Livsmedelsteknisk högskoleutbildning är till för dig som har tidigare yrkeserfarenheter från praktiskt arbete 
med livsmedel och nu vill komplettera med teoretiska studier. Kurserna du läser ger kunskap om vad som 
påverkar matens kvalitet under hela kedjan från råvara till slutlig produkt. Utbildningen är unik i landet, då 
den fokuserar på processteknik för livsmedelsproduktion, allt ifrån ugnar i storhushåll till största infrysnings-
utrustningen i livsmedelsindustrin.

2 år         120 hp       livsmedelsteknik@kansli .lth .se         046–222 08 79           www .livsmedel .lth .se

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning

Livsmedelskemi I

Livsmedlens mikrobiologiska grunder

Livsmedelsteknik I

Livsmedelskedjans förutsättningar

Livsmedlens näringsmässiga grunder

Livsmedlens mikrobiologiska kvalitet

Livsmedelkemi II

Vegetabiliska livsmedel

årskUrs  / 2 /årskUrs  / 1 /

Metodik

Livsmedelsteknik II

Animaliska livsmedel

Näringslära II

Produktionsplanering

Produktutveckling

Examensarbete
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Flygbolagsoperationer 
i flerpilotsmiljö

Styrman i flygtjänst

Ca 60 hp universitetskurser 
i  ämnen som
–  Human Factors
–  Aviation Management
–  Kandidatuppsats kombinerat 
 med flygtjänst

årskUrs / 1 / årskUrs / 2 / årskUrs / 3 / kandidatprogram 1–2 år

Flygteori, t.ex:
– Flygkommuni -
 ka tion
– Navigation
– Flygprestanda
– Människans för-  
 utsättningar o  
 begränsningar

Mänskliga 
 faktorer och 
 systemsäkerhet

 Ledarskap inom 
 flygbranschen

Flygteori t ex:
– Allmän 
 flygplanlära
– Flygningens 
 grundprinciper
– Luftfartslagarna
– Meteorologi
– Navigation

Flygtekniskt 
kvalitetsarbete

Grundläggande 
praktisk 
flyg- och simu-
latorutbildning

Grundläggande 
praktisk 
flyg- och simu-
latorutbildning

Luftfartssystemet 
och flygoperativa procedurer

Flygbolagsoperationer 
i flerpilotsmiljö

Utbildningen 

Trafikflygarutbildningen leder i första hand till att du kan ar   b e ta 

som trafikflygare (pilot) .

undervisningen bedrivs i form av gemensamma teo ri   -

lek    tio ner, enskilda eller delade flyglektioner, lektioner i flyg-

simulator samt praktik . de teoretiska ämnena handlar till stor 

del om avancerad teknik och naturvetenskap, men också om 

samspel människor emellan .

flygmarknaden är starkt engagerad i utbildningen och det 

 ingår därför både kortare och lite längre praktikperioder hos 

olika aktörer i flygbranschen; från tekniskt underhåll till mjuk-

varuutvecklare . utbildningen avslutas med en längre praktik-

period som styrman i ett kommersiellt  flygbolag .

antagning 

det krävs ingen tidigare flygerfarenhet för att ansöka till 

 utbildningen men ett genuint intresse och en stark motivation 

för flyg och flygning behövs för att klara den bitvis  krävande 

utbildningssituationen . Vissa delar av utbildningen kan  behöva 

Trafikflyghögskolan 
Drömmer du om att bli pilot? LTH erbjuder sedan 2014 en helt unik trafikflygarutbildning, Trafikflygare i 
kommersiell luftfart med MPL-certifikat, vid Trafikflyghögskolan, TFHS i Ljungbyhed. Utbildningen har en 
stark förankring i näringslivet, bland annat teori, flygning och kvalificerad praktik som styrman ingår.

genomföras utomlands . goda förkunskaper i engelska, mate-

matik och fysik behövs . urvalet till utbildningen baseras på 

 olika lämplighetstester och intervjuer .

fortsatt Utbildning 

flygvärlden är tydligt internationell till sin prägel . en påbygg-

nad till kandidatexamen vid lunds universitet öppnar möjlig-

heterna för att senare kunna läsa en master . det finns också 

mängder av internationella utbildnings- och karriärmöjligheter 

gällande management, regler och lagstiftning och utbildning . 

du kan också bygga på din trafikflygarutbildning med t . ex . en 

flyglärarutbildning . k
 

 Läs mer utbildningen på www.tfhs.lu.se 

TfHs erbjuder också de högre flygteorikurserna (aTP-teori) 

i ett kurspaket . utbildningen genomförs på distans och 

riktar sig till dig som redan har ett privatflygarcertifikat . 

Trafikflyghögskolan

www .tfhs .lu .se              0435-44 54 00           tfhs@tfhs .lu .se       120 hp/500yhp        2,5 år

http://www.tfhs.lu.se
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dennis Widmark tog sin civilingenjörsexamen för ett par år sedan . sedan dess har han arbetat vid teknikkonsult-

företaget knightec, som sysslar med på produktutveckling och projektledning . Här kan dennis kombinera både 

sitt eget intresse för produktutveckling och engagemanget kring unga människors intresse för teknik . att inspi-

rera till vidare studier är nämligen något som dennis gjorde under hela sin studietid, då han arbetade som 

student ambassadör vid ltH . 

dennis har svarat på tusentals frågor på utbildningsmässor, 

skrivit om studentliv på olika bloggar och representerat sin 

utbildning och lTH i olika digitala kanaler .

 – Jag brinner verkligen för utbildning och att plugga . en 

utbildning kan förändra en persons liv i grunden! du kan 

komma från de sämsta förhållandena, men lyckas du med en 

utbildning så kan du göra vad du vill ändå .

Har du något särskilt möte du minns? 

– Jag pratade länge om min utbildning med en tjej från falun 

när jag arbetade på en utbildningsmässa i stockholm . ett par 

månader senare var jag ambassadör på universitetets öppna 

hus, och då hade hon åkt dit . det var väldigt kul att träffas 

igen, och jag visade henne runt på lTH . det slutade faktiskt 

med att hon både sökte och kom in på Maskinteknik – tek-

nisk design . så nu har vi varit studenter samtidigt ett par år .

Vilket är ditt mest uppskattade inlägg 

som digital  ambassadör?

ett blogginlägg där jag diskuterade ifall ryggsäck eller axel-

väska är bäst – är du “Team Ryggsäck eller Team  axelväska?”, 

som är läst över 2 500 gånger . det är ju skrivet med humor, 

och visar lite på vardagen som student .

Dennis fem tips för hur du som besökare får ut mest av 

en utbildningsmässa:

a Ha koll på dagens utställare och föredrag redan innan du 

kommer dit . 

b om du inte riktigt vet vad du vill läsa tycker jag att du 

ska fundera på vilka dina favoritämnen på gymnasiet var . 

leta sedan upp utbildningar där dessa ämnen finns med .

c att gå på ett föredrag är ett väldigt bra sätt att få en dju-

pare bild av en utbildning och ett universitet . 

d det har sagts innan, och tål att sägas igen: det finns inga 

dumma frågor . Var inte rädd för att prata med oss som 

står i universitetets monter . Vi är där för att prata . Vi vet 

vad som lockade oss att söka till lTH, vi vet hur det är att 

vara student . 

e Vill du börja prata med en ambassadör, men vet inte vad 

du ska fråga? fråga då: varför ska jag söka till just er? då 

får du verkligen igång oss ambassadörer, och dessutom 

får du en bra överblick av vad som utmärker lTH och 

lunds universitet . k

-- > Studenten som jobbade extra 
 som student

dennis WidMaRk  --- > aluMn

MaskinTeknik Teknisk design
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Träffa LTH 
Vill du prata med någon som läser vid LTH eller kanske 
besöka oss. Då finns det många möjligheter. 

Utbildningsmässor

Vi deltar varje år vid en mängd utbildningsmässor i hela sverige . Här har du chansen att träffa 

 studenter och få svar på alla dina frågor . 

skUgga en stUdent

om du undrar hur det är att studera på lTH kan du ”skugga en student” . det innebär att du under 

en dag följer med en av våra studenter . du får vara med på undervisningen, får en rundvandring på 

lTH:s campus (antingen i lund eller Helsingborg) och får se studentens vardag . 

stUdie- oCH karriärvägledare

Vill du prata med någon som är insatt i alla små och stora detaljer inom ett specifikt program . då 

ska du vända till lTH:s studentservice och våra studie- och karriärvägledare . de har stött på de flesta 

frågor när det gäller med- och motgångar i studierna och kan fungera som coacher och bollplank . 

alla lTH:s studie- och karriärvägledare är certifierade coacher och redan från år ett på utbildning-

arna erbjuds en mängd tillfällen och kurser där du kan få stöd i t .ex . studieteknik och komma igång 

med karriärplanering . 

för mer information om utbildningsmässor och hur du skuggar en student, gå in på: 

e www.lth.se/utbildning 

under respektive utbildningsprogram hittar du här också kontaktuppgifter till studie- och 

 karriärvägledarma .

http://www.lth.se/utbildning
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-- > Med siktet inställt på 
 OS i Tokyo 2020

fanny som tävlar på elitnivå i vindsurfing får ofta frågan om hon hinner med mer än en vanlig människa på en 

dag . Hon är övertygad om att kombinationen idrott och studier gör henne till en bättre student och vice versa .

för första gången i historien blev sverige kvalificerade till 

os-grenen Windsurfing i klassen ”Rs:X windsurfing”, tack 

vare fanny . Men enligt de nationella kraven räckte hennes 

 tidigare prestationer i VM 2015 och 2016 inte till för att bli 

hon skulle uttagen till den svenska os-truppen .

– Jag missade precis att få åka till os i Rio men jag var 

mycket nära . för mig är det en stor framgång; att ha skrivit 

historia och jag satsar nu på os i Tokyo 2020 . där jag har 

chans att ta en medalj, säger fanny .

intresset för segelsporter började redan vid sex år då 

fanny seglade optimistjolle . Hon är uppvuxen på sandhamn 

i stockholms skärgård och hela hennes familj har alltid varit 

väldigt idrottsintresserade . i tonåren började hon vindsurfa, 

efter gymnasiet tog hon ett sabbatsår för att hösten 2012 

börja läsa till civilingenjör i teknisk nanovetenskap . 

ungefär 10 gånger per år är fanny iväg på tävlingar . Hon be-

höver spendera minst en vecka på plats innan tävlingen bör-

jar för att lära sig mer om varje plats speciella förutsättningar 

och för att få möjlighet att träna . i februari var det VM i  israel 

och då var fanny på plats en hel månad innan tävlingen .

det kostar ju förstås en hel del och det är en stor utma-

ning för fanny att få finansieringen att gå ihop .

– första året på min satsning finansierade jag faktisk min 

segling med hjälp av mitt studiemedel, säger hon .

som tur är har hon har många goda vänner runt om i 

världen och en familj som ställer upp och hjälper till när det 

behövs . då med allt från att billigt boende till att sponsring 

av hennes resor . Hemmaklubben ksss och svenska seglarför-

bundet har också haft stor betydelse för fannys framgångar .  
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när hennes satsning inför os i Rio började ta fart var hon lite 

spänd över hur det skulle gå att kombinera idrott och studier . 

– Jag funderade om jag kanske borde studera något 

”mindre ambitiöst” eller söka mig till ett universitet som 

 satsar mer på elitidrottare, säger fanny .

det finns inte så många som har idrottat på elitnivå, 

samtidigt som de har läst civilingenjör på lTH . Men med ett 

bra stöd från studievägledare och lärare får fanny den hjälp 

hon behöver för att klara sina kurser . Hon ser fram emot att 

bli en färdig civilingenjör precis som sina kurskamrater även 

om det kommer att ta tre år längre för henne att bli klar . 

 en vanlig dag i lund börjar ungefär halvåtta på morgo-

nen med träning eller en tidig föreläsning . det gäller att äta 

mycket mat och ta många pauser under dagen för att orka 

med ytterligare ett träningspass på gymmet efter skolan .

fanny försöker planera tiden effektivt . för att hinna med 

allt hon läser gärna extra under rasterna men tror inte att hon 

lägger mer tid på studierna jämfört med sina studie kamrater . 

– när tålamodet för studierna tryter så gå så går jag 

 direkt och tränar utan att dra ut på det . efter träningen så 

träffar jag gärna någon vän eller två och äter middag, kan-

ske spelar lite musik och sedan läser jag lite till precis innan 

jag går och lägger mig . På så sätt får jag otroligt mycket gjort 

under tiden jag är i lund, säger fanny .

ett av de viktigaste tipsen som fanny har fått under sin 

studietid var från hennes studievägledare, Maria . 

– Hon märkte att det var tufft för mig att få ihop alla 

timmarna på dygnet så vi gjorde en mat- och sovklocka, en 

sådan som skalman har, säger fanny .

det fick fanny att inse att sömn och mat är nyckeln till 

att kunna göra allt som hon vill och samtidigt känna sig nöjd 

och glad och klockan är fortfarande till stor hjälp . k

” … det var tufft för mig att få ihop alla 
 timmarna på dygnet så vi gjorde en mat- 
och sovklocka, en sådan som Skalman har”

fanny BauMann  --> sTudenT 

Teknisk nanoVeTenskaP

-- >
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-- > Siktar på att bli 
 en engagerad platschef

idag efterfrågas det högskoleingenjörer inom de flesta branscher i samhället . Här är steget från examen till arbets-

livet kort och du får en utbildning i en stad där företag och organisationer är mycket engagerade i din framtid . 

ali abdulhamid, läser ett av ltH:s högskoleingenjörsprogram inom byggteknik . 

– Jag vill gärna jobba som platschef på ett större byggföretag 

och vara ute på byggarbetsplatser där det händer  mycket, 

säger ali abdulhamid .

ali läser nu sitt sista år på utbildningen . Han alltid haft 

ett stort intresse för matematik och förutom att  studera till 

högskoleingenjör vid lTH arbetar han extra som studiecoach . 

Matematiken har han också haft stor nytta av under ingen-

jörsutbildningen i byggteknik med arkitektur . 

under första året på utbildningen lär sig studenterna 

grunderna i byggnadsteknik och arkitektur . Med dagens tek-

nik görs det mesta digitalt, men i början får de lära sig att rita 

en byggnad för hand med papper, penna och linjal . 

– en arkitekt lärde oss att göra skalenliga ritningar av en 

stuga och tränade oss i att skissa tredimensionellt . när jag 

skissar för hand är det viktigt att allt blir rätt på millimetern . 

Men studenterna använder också programmen autocad, 

autodesk Revit och sketchup, som är de digitala designverk-

tyg som används i arbetslivet . 

– det är förstås mycket lättare att använda datorn än att 

skissa för hand . där kan du rita i skala 1:1 och sedan konver-

terar datorn ritningen till rätt skala . 

andra året fokuserar utbildningen på byggnadsfysik, be-

rättar ali abdulhamid . läraren lägger mycket tid på att prata 

om fukt, eftersom det är något som ofta ställer till problem 

i byggnader . 

– i byggnadsfysik har vi den bästa läraren jag har haft . 

Han gör ämnet kul och visar många bilder och praktiska ex-

empel . under hela utbildningen har vi gästföreläsare från 

byggföretag som skanska, Peab och ncc, till exempel en 

ljudexpert när vi läser byggnadsfysik – det är mycket bra . 

ali aBdulHaMid  --> HögskoleingenJöR 

ByggTeknik Med aRkiTekTuR
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”Sista året på utbildningen består av projekt-
kurser som ger träning i hur byggprojekt drivs 
i verkligheten”

en annan kurs som studenterna läser är byggnadskonstruk-

tion . det är viktigt att de får kunskap i hur laster fördelar sig 

i byggnaden med hänsyn till exempelvis vind och snö, antalet 

våningar och hur många människor som vistas i byggnaden . 

sista året på utbildningen består av projektkurser som 

ger träning i hur byggprojekt drivs i verkligheten, berättar ali 

abdulhamid . Vi får ta kontakt med myndigheter och får sina 

bygglovsansökningar bedömda av en yrkesperson på fastig-

hetsförvaltningen . 

– Projektkurserna är grunden till jobbet som vi ska 

göra sedan . Vi går igenom hela processen från ansökan om 

bygglov till ritningar, 3d-modeller, beräkning av kostnader 

och besiktning av den färdiga byggnaden, säger han . 

något ali abdulhamid har uppskattat mycket under ut-

bildningen är att studentgruppen består av så många olika 

åldrar och bakgrunder . en av hans vänner har redan fått en 

anställning och studerar parallellt med jobbet . 

– Jag är intresserad av att jobba på ncc, det är ett stort 

företag med bred verksamhet . efter utbildningen finns det 

många olika jobbmöjligheter, men jag vill gärna jobba som 

platschef och vara ute på byggarbetsplatsen där det händer 

mycket praktiskt . k

fördelar med att läsa 

till Högskole ingenjör

----------------------------------------------------------------

e Stor brist i många branscher

e För dig som gillar tillämpat och 

 operativt arbete

e Utbildningarna är bara tre år 

 – men de går att  bygga på

e LTH:s utbildningar ges i Helsingborg 

 – en  stad som ger sina studenter stort stöd

-- >
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sima ghaemi intresserar sig mycket för arkitektur och konst . 

något som gjorde att hon efter gymnasiets naturinrikt-

ning valde att börja läsa konstvetenskap . Men sima märkte 

snabbt att hon saknade att ha ett mer teknisk angreppssätt 

och valde så småningom att söka sig till lTH:s civilingenjörs-

utbildning i lantmäteri .

 – det var kombinationen av teknik, juridik och  ekonomi 

som lockade mig till utbildningen samtidigt som jag såg att 

det fanns utrymme att vara kreativ, berättar sima .

 idag arbetar hon som projektledare vid skanska och där 

får hon göra det som intresserar henne mest – stadsutveck-

ling . Hennes främsta roll är att identifiera fastigheter med ut-

vecklingspotential, driva detaljplaner och genomföra projekt .

– under den tid det tar att utveckla ett projekt hinner jag 

med såväl avtalsskrivande, lantmäteriförrättning, värdering 

samt den kreativa och tekniska process som krävs för att till-

sammans med arkitekter och konsulter ta fram och  definiera 

ett projekt – det vill säga allt det som jag tycker är roligt! 

 sima berättar vidare om sitt omväxlande arbete där hon 

även sysslar med frågor som handlar om allt ifrån marknads-

värderingar, tekniska installationer och avtalsklausuler till 

byggnadsutformning, fasadfärg och inredningskoncept . 

 – Precis som med lantmäteriutbildningen är det variation 

och bredd på frågorna . 

 att skanska skulle kunna erbjuda sima det hon söker i 

ett arbete var inte alls självklart . Hon hade, från början, en 

-- > Projektledare – med känsla 
 för det estetiska

sima ghaemis stora intresse för konst, arkitektur, teknik och ekonomi fick henne att söka sig till ltH:s  utbildning 

i lantmäteri . idag arbetar hon som projektledare vid skanska och brinner för frågor som rör samhällsbyggande . 

tack vare hennes  engagemang och driv fick sima ghaemi 2016 utmärkelsen årets Unga fastighetskvinna . 

siMa gHaeMi  --> aluMn 

lanTMÄTeRi

Idag arbetar hon 
som projektledare 
vid Skanska och 
där får hon göra 
det som  intresserar 
henne mest – 
stadsutveckling.
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”Det är en häftig känsla att vara med och 
 påverka stadsbilden genom att tillskapa nya 
mötesplatser, hem och arbetsplatser.”

bild av företaget som det stora byggbolaget där hon nog 

skulle ha svårt att hitta sin plats . Men under sitt sista år på 

lTH deltog sima i studentprogrammet ”skanska 21” – och 

det ändrade bilden . 

 – Jag fick möjlighet att genom praktik och examensarbe-

te lära mig mer om skanskas projektutvecklingsverksamhet 

och att de i egen regi utvecklar och bebygger såväl enskilda 

fastigheter som helt nya stadsdelar . 

 det tog därför inte många dagar in i praktiken innan 

sima insåg att det var med skanska som hon ville fortsätta 

sin resa efter examen . 

 att sima har en stark drivkraft och brinner för frågor 

kring samhällsbyggnad går det inte att ta miste på . Motive-

ringen till utmärkelsen Årets fastighetskvinna förstärker 

 denna bild där det bland annat står att hon: ”… har en stark 

personlighet som kombineras med en subtil ödmjukhet . 

Möjligheten att lära och pröva nya saker är viktigt för henne . 

Med stort driv blir hon ofta en naturlig ledare som lätt får an-

dra entusiastiska . Hon är lösningsorienterad, inte rädd för att 

själv stoppa händerna i myllan och hittar på så sätt gärna nya 

vägar för att lösa de utmaningar som hon, så gärna, antar .”

 – Jag drivs av att jag i mitt arbete får vara med och ut-

veckla våra städer . det är en häftig känsla att vara med och 

påverka stadsbilden genom att tillskapa nya mötesplatser, 

hem och arbetsplatser . Jag blir även inspirerad av alla spän-

nande människor som jag träffar i mitt yrke . fastighetsbran-

schen är en rolig och bred bransch som jag tror passar alla, 

oavsett bakgrund . k

-- >
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efter sin examen från civilingenjörsutbildningen i från informations- och kommunikationsteknik blev sofia 

 trainee på ikea, där fick hon chansen att styra sin egen väg mot en framtida ledarkarriär . sofia är kvar och idag 

 arbetar hon som deputy infrastructure manager på ikea it i Helsingborg .

Vad gör du på jobbet?

Jag arbetar på en avdelning som ansvarar för att infrastruk-

turen för våra iT-system finns på plats och fungerar . Jag 

 leder ett team som ansvarar för att minimera incidenter i 

våra system . det görs genom att under ett projekts livscykel 

och vid driftsättningsförfrågningar säkerställa att kvaliteten 

är tillräckligt hög . Min roll innefattar att leda och utveckla 

medarbetarna inom teamet, samt teamet i sin helhet, för nu-

varande och framtida behov inom organisationen .

Vad är roligast med ditt jobb?

Möjligheten att kombinera mitt intresse för iT med att ut-

veckla medarbetare och teamet i sin helhet . Jag tycker det 

är givande att få arbeta på både en operationell och en stra-

tegisk nivå . arbetet gör det även möjligt för mig att utveck-

las personligen, samt att jag har en bra balans mellan fritid 

och arbetsliv .

Hur kommer din utbildning till nytta för dig i arbetslivet?

Jag har fått en bra grundförståelse inom iT och teknik som 

ofta kommer till användning i mitt arbete . det är väldigt läro-

rikt att arbeta tillsammans i grupp . i de olika kurser jag har 

läst har det ofta varit projektarbeten som jag har gjort med 

andra studiekamrater . Min utbildning har även gett mig en 

god förmåga att lösa problem på ett strukturerat sätt .

Vilka karriärtips vill du ge nuvarande studenter?

för mig har det varit givande att vara aktiv vid sidan av mina 

studier . genom att vara aktiv och vara engagerad skapar du 

nya kontakter, både inom och utanför universitet . Här kan 

du få väldigt bra erfarenhet att leda olika projekt .  

ett ytterligare sätt att vara aktiv är att arbeta vid sidan 

av sina studier . Jag vill även rekommendera er att välja saker 

utifrån vad ni vill göra – inte utifrån vad som ni tror att andra 

tycker är bäst . Välj kurser utifrån vad du tycker är intressant 

och roligt . nätverka också med potentiella arbetsgivare på 

exempelvis arbetsmarknadsmässor .

det finns många möjligheter . Våga ta dem! det är som 

ingvar kamprad säger: ”det mesta är ännu ogjort – under-

bara framtid” . k

-- > ”Det mesta är ännu ogjort 
 – underbara framtid”

 sofia noRd  --- > aluMn fRÅn 

 infoRMaTion- ocH koMMunikaTionsTeknik 
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-- > Ingenjören med fokus 
 på livsmedel och kvalité

Rana cheaib spenderar en del av sin arbetstid i labben där 

hon gör olika analyser på livsmedel . dessa handlar ofta om 

hur olika livsmedelsprodukter processas och paketeras på 

bästa sätt . 

 alla produkterna är mer eller mindre flytande och det är 

många faktorer att ta hänsyn till, som exempelvis viskositet 

och partiklarnas storlek . skillnader mellan olika livsmedel och 

dess egenskaper kan variera . Jämför till exempel tomatpuré 

och mjölk . 

 i rollen som försöksledare på Tetra Pak är Rana ansvarig 

för så kallade kundkörningar . 

 – Vi får kunder som vill testa eller utveckla nya produkter, 

och då är vår uppgift att hjälpa till med det . Vi planerar och 

utför olika försök och sammanställer analyserna i en rapport . 

 sekretess är viktigt för kunderna så det är inte alltid som 

Rana och hennes medarbetare vet vilken produkt hon analy-

serar . Men efter livsmedelstesterna får kunden en skriftlig 

rapport så att den kan gå vidare i utvecklingen och pakete-

ringen av en viss produkt . 

 Rana gillar att arbeta i den internationella miljö som  Tetra 

Pak är . själv pratar hon både arabiska, svenska,  engelska och 

franska, vilket är en stor fördel i arbetet . 

det var när Rana gick sitt andra år på gymnasiet som hon be-

stämde sig för vad hon ville läsa på universitetet .

 – det var under ett utvecklingssamtal med min mentor, 

som visste att mina favoritämnen var biologi, kemi och  fysik, 

som jag fick veta att det fanns ett civilingenjörsprogram i 

bioteknik på lTH . 

 sedan dess har hon vetat vilken utbildning som hon ville 

läsa och inom vilken bransch hon ville arbeta i framtiden . 

 under studietiden på lTH behövde Rana komma ifrån 

vardagen och valde att ta en termins studieuppehåll för att 

åka till libanon och läsa biologi .

 – när jag kom tillbaka till lTH fick jag hjälp av studie- och 

karriärvägledningen att hitta tillbaka till glädjen och rätt fo-

kus i studierna . det var till stor hjälp . 

 efter sin examen arbetade Rana en period med ensam-

kommande flyktingbarn . ett givande jobb som också gav 

perspektiv på människors olika behov . detta är något hon 

känner att hon har nytta av i sitt nuvarande arbete . 

 Rana har, sedan examen, även hunnit med att gifta sig 

och skaffa ett barn . Men någon längre föräldraledighet var 

det inte tal om . efter ett par månader tog maken över så att 

hon kunde börja sitt arbete med att förbättra förpackning 

och kvalité av livsmedel på Tetra Pak . k

redan under andra året på gymnasiet fick rana Cheaib veta om att ltH hade ett program inom hennes favorit-

område – bioteknik . Hon tog ut sin examen som civilingenjör för ett par år sedan och har sedan dess arbetat på 

 tetra pak, som livsmedelsteknolog . 

 Rana cHeaiB  --> aluMn 

 ciVilingenJöR i BioTeknik
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kevin utjés närmar sig idag slutet på sin studietid på lTH 

men säger att han, liksom många andra, hade svårt att  välja 

utbildning efter gymnasiet . Han hade ju en massa intressen 

under skoltiden . efter en del funderande kände kevin att 

kombinationen matematik – teknik och ekonomi – manage-

ment verkade intressant . så valet föll på lTH och industriell 

ekonomi . 

 – Jag ville läsa en utbildning som är välkänd både i sve-

rige och utomlands . för mig var det viktigt att kunna hålla 

många dörrar öppna efter examen . Vi fick kontakt med nä-

ringslivet tidigt i utbildningen . företagen lockas till lTH för 

att träffa studenter, redan tidigt i vår utbildning . det är en 

stor fördel, berättar kevin . 

kevin menar att lTH och lund erbjuder mer än vad man kanske 

tror . det är en fantastisk studentstad . Men att lund ligger nära 

både Malmö och köpenhamn gör staden ännu mer attraktiv . 

 – oavsett vilka intressen och mål du har som student 

finns möjligheterna här . Jag har till exempel jobbat som 

student ambassadör för lTH, men har också haft jobb och 

engagemang utanför studielivet . Just nu arbetar jag i köpen-

hamn och jag får chansen att vara ute i näringslivet samtidigt 

som jag studerar .

 Möjligheten till utlandsstudier var också något som ke-

vin tyckte var avgörande för valet av studieort och utbild-

ning . Han visste redan från första dagen att utbytesstudier 

var något som han ville genomföra . 

-- > Kevin Utjés – ville hålla 
 många dörrar öppna

att välja väg efter gymnasiet är inte lätt, framför allt inte då valmöjligheterna är så många . kevin Utjés har efter 

fyra år på ltH kommit till en punkt där han kan se tillbaka på sin studietid och fundera om studielivet faktiskt blev 

som han hoppades och förväntade sig . 

keVin uTJés  --> sTudenT 
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”Företagen lockas till LTH för att träffa 
 studenter, redan tidigt i vår utbildning. 
Det är en stor fördel”

lTH erbjuder en mängd möjligheter att åka utomlands . kevin 

tog chansen och åkte på utbyte till georgia institute of Tech-

nology, som ligger i atlanta, usa . där läste han kurser som 

så småningom kommer att ingå i en civilingenjörsexamen i 

industriell ekonomi . 

 – att studera utomlands är något jag varmt kan rekom-

mendera till alla! Jag lärde mig otroligt mycket . Jag fick vän-

ner för livet som jag än idag träffar på runt om i världen . 

erfarenheten är svår att beskriva – den måste upplevas! 

 när kevin började på lTH för fyra år sedan hade han 

mycket höga förväntningar på utbildningen . Han ville stude-

ra tillsammans med andra motiverade och inspirerande per-

soner som hade målsättningar som liknade hans egna . 

 – Jag ville verkligen att utbildningen skulle ge mig rätt 

verktyg för att lyckas eftersträva den karriärväg jag ville ta . 

och när han blickar tillbaka menar kevin att utbildningen 

gett honom det han ville och den har levt upp till hans för-

väntningar .

 – Jag har studerat utomlands, jag har träffat vänner för 

 livet och står med en bred kompetens redo för arbetslivet 

och de utmaningar som väntar där . detta är i sig ett kvitto på 

att utbildningen uppfyllt mina förväntningar till fullo . Med 

en examen från industriell ekonomi är jag eftertraktad på 

arbetsmarknaden redan innan arbetsgivaren vet vem jag är . 

det är verkligen en stor fördel, säger kevin .

 Hur menar då kevin att man som blivande student tänka 

när det gäller valet av utbildning?

 – Jag vet att många känner igen sig i att det är svårt att 

välja . Men mitt bästa tips till dig som vill studera vidare är att 

testa . du har inget att förlora! k

-- >
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teknologkåren  

----------------------------------------------------------

Teknologkåren vid LTH arbetar för att alla 

studenter här ska få en så bra studietid som 

möjligt. För de 7500 medlemmarna organi-

seras varje år en mängd studentaktiviteter 

med allt från nollning till sångarstrider, 

 gasquer och näringslivsmässor. 

Läs mer om Teknologkåren på: www.tlth.se
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 felicia seeMan  --- > aluMn 

 foRskaRsTudeRande / Region skÅne

-- > En matematisk konstnär

felicia seemann har en examen från ltH och teknisk 

matematik . sedan ett par år tillbaka är hon forskar-

studerande, så kallad doktorand, i Hjärt-mr*-gruppen 

på skånes universitetssjukhus i lund . inom mr-tekniken 

används magnetfält för att ta medicinska bilder av 

kroppen .

– Jag extraherar data från bilderna av hjärtat, som jag sedan 

applicerar på matematiska modeller, säger felicia . 

Modellerna simulerar hur ett hjärta beter sig i olika situa-

tioner . det blir en hjälp för läkarna när de ska diagnosticera 

och bestämma behandling .

– den senaste tiden har jag på forskat mycket på rela-

tionen mellan tryck och volym i hjärtat, och hur man kan 

 studera den med hjälp av matematiska modeller, vilket är 

mycket spännande säger felicia .

Hon ingår i en arbetsgrupp som består av ett 30-tal 

 läkare, ingenjörer, sjukgymnaster, biomedicinska analytiker 

och MR-fysiker . 

– Vi är en stor grupp, med många olika yrkesområden . 

som en röd tråd genom allas arbete går hjärtat . alla vinner 

på samarbetet . Jag får kunskap om hjärtats funktioner av 

läkarna, och mitt arbete hjälper dem att analysera hjärtats 

funktion, berättar felicia .

– det är ett kreativt arbete . ibland känns det lite som att 

vara konstnär; jag tittar på bilder, tolkar och letar inspiration . 

kontakten med Hjärt-MR-gruppen fick hon redan när hon 

skrev sitt examensarbete på lTH .

– då skrev jag en algoritm som automatiskt detekterar 

hjärtinfarkter i MR-bilder . Tidigare fick läkarna själva hitta 

och rita ut kanterna på infarkten i bilderna .

algoritmen ingår nu i en mjukvara för medicinsk bild-

analys som forskargruppen har tagit fram . den används 

både av forskare och ute på sjukhus .

– det är precis så jag vill jobba med matematik . Tilläm-

pat, och med relativt direkta och konkreta resultat av det jag 

räknar på, säger hon .

Men det var inte självklart att satsa på en forskarkarriär 

för felicia . direkt efter examen arbetade hon ett år som tek-

nikkonsult och projektledare i köpenhamn men kände gan-

ska fort att det inte riktigt passade henne . Hon ångrar ändå 

inte att hon testade .

– Jag lärde mig mycket om mig själv! inte minst att det 

är den tekniska kärnan av något som jag vill jobba med .

forskarkarriären går vidare och nu förbereder sig felicia 

för att på ett forskarutbyte . inom kort reser hon till yale uni-

versity, i connecticut, usa . där ska hon under sex månader 

delta i en forskargrupp och genomföra ett forskningsprojekt 

kring hjärtat . 

– Jag vill fortsätta att forska och det går att göra både 

inom akademin och i näringslivet . Just att mitt arbete är direkt 

kopplat till verklighetens behov gör det väldigt spännande . k

*) MR står för magnetisk resonanstomografi. 
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2

5

2) Linnea Algotsson: Regnmoln över fjordar och fjäll I Bergen. 
Utbyte vid Bergen Arkitekthøgskole ”BAB” i Norge. 

3) Matilda Janson: Långfärdsskidor på berget Mont-Royal.  
Utbyte vid Ecole Polytechnique de Montreal, Canada 

4) Axel Flodin: En kall vinterdag I den gamla stadsdelen av Delft.
 Utbyte vid TU Delft, Holland. 

5) Karim El Ghamrawi: Snorklar med valhajar på resa i Filippinerna.
 Utbyte vid Nanyang Technological University, Singapore.  

6) Lazar Milovic: En klassisk pagodabild med det mytomspunna 
Mount Fuji I bakgrunden. Utbyte vid Keio University I Japan. 

6

4

3

ett internationellt Universitet
-----------------------------------------------------------

Lund är internationellt på flera sätt. 

Både på student- och forskarnivå finns samarbete 

med många utländska univer sitet. Enbart på 

LTH finns utbyte inom en mängd områden, med 

många utländska universitet. LTH samarbetar 

med mer än hundra universitet runt om i världen.

ltH ger dig CHansen
-----------------------------------------------------------

Under förra året var nästan 500 LTH- studenter 

utomlands för att studera, göra praktik  eller exa-

mensarbete. 

Av LTH:s utexaminerade studenter har 

mer är 30 procent utlandserfarenhet inom 

sina studier.



LTH /  Lunds Tekniska HögskoLa 2018 /  61 /

Läs utomlands 
under din studietid 
På LTH har du många olika möjligheter att göra en del av din utbild-
ning utomlands, i stort sett var som helst i världen! Studera, praktisera, 
åk på sommarkurs, gör fältarbete eller examensarbete. Möjligheterna 
är många – så ta chansen!

asien, aUstralien oCH nYa Zeeland

Även kina och Japan utökar sitt kursutbud på engelska och 

i Hong kong och singapore är naturligtvis undervisningen 

helt engelskspråkig . Väljer du programmet ekosystemteknik 

kan du läsa en sommarkurs vid Xiamen university i kina – 

tillsammans med kinesiska studenter . 

 På civilingenjörsutbildningarna i datateknik, elektrotek-

nik samt informations- och kommunikationsteknik kan du 

under år 1 välja att under din fortsatta utbildning följa kina-

inriktningen . läs mer på www .lth .se/kinainriktningen .  

förbered dina studier i asien genom att läsa kinesiska eller 

japanska för tekniker vid lunds universitet innan du åker . 

språkkUrser

skräddarsydda språkkurser erbjuds lTH:s studenter som för-

beredelse för utbytesstudierna . 

 Även om du beslutar dig för att läsa hela utbildningen 

i lund, kan du inte undgå att någon gång under din ut-

bildning komma i kontakt med olika kulturer . studiemiljön i 

lund är internationell och mångkulturell! k

eUropa

europas bästa tekniska högskolor och universitet är öppna 

för dig! Ta möjligheten att fördjupa dig inom ditt teknik-

område och samtidigt utveckla dina språkkunskaper .

nordamerika

lTH och lunds universitet samarbetar med ett flertal högt 

rankade universitet i både usa och kanada, vilket ger dig 

som student stora möjligheter . sedan drygt 40 år tillbaka 

finns ett samarbete mellan lunds universitet och university 

of california . som lTH-student kan du dessutom söka till ett 

flertal andra, berömda universitet på den nordamerikanska 

kontinenten .

sYdamerika

Talar du spanska eller portugisiska och funderar på att stu-

dera i sydamerika? lTH är med i nätverket Magalhães, där 

femton universitet med inriktning mot teknik och arkitektur, 

spridda över hela den sydamerikanska kontinenten ingår .  

1

1) Elsa Wingårdh: Weekendtur till Shawnee nationalpark i Illinois. Utbyte vid University of Illinois, USA
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LTH vill att du ska lyckas! 
LTH vill att du ska lyckas med dina studier. Därför arbetar ett stort 
antal lärare, studie- och karriärvägledare, administratörer och inte 
minst studenter i olika verksamheter som rör dina studier. Alla med 
syftet att din tid vid LTH ska bli en framgång. 

mottagningsveCkan

under mottagningsveckan kommer du att bli välkomnad av 

alla här på lTH som jobbar med just din utbildning . intro-

duktionen av utbildningen varvas med teambildande akti-

viteter . du jobbar i mindre grupper tillsammans med dina 

studiekamrater och äldre studenter leder flera av aktivite-

terna . nollningen som Teknologkåren anordnar pågår paral-

lellt med allt detta .

stUdieteknik med si 

Mentorsprogrammet si (Supplemental Instruction) handlar om 

samverkansinlärning och är till för att hjälpa dig som student 

att lyckas på några inledande kurser – främst matematik .

Äldre studenter har fått utbildning inom si och fungerar 

som mentorer för dig och dina studiekamrater . ni arbetar i 

små grupper och syftet med arbetet är bland annat att över-

brygga de skillnader som finns i inlärningstekniker på gym-

nasium och högskola . 

 Träffarna är en gång i veckan och de läggs in på sche-

mat . i gruppen kan du diskutera och ställa alla de frågor 

som du inte fått svar på i undervisningen . si-mentorpro-

grammet är frivilligt men har visat sig mycket uppskattat 

och har funnits på lTH i över 20 år .  

karriärvägledning tidigt i Utbildningen

lTH vill ge dig som student möjlighet att redan tidigt reflek-

tera över din utbildning och din kommande yrkesroll . under 

ditt första år på utbildningen får du med hjälp och verktyg 

av våra studie- och karriärvägledare att komma igång . Vi vill 

att du skall känna dig trygg i alla dina val . k
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stUdierna > består av kurser. Alla ingenjörs program har flera matematikkurser. 

Beroende på val av utbildning läser du även tidigt andra  naturvetenskapliga 

ämnen, t ex fysik, kemi, biologi programmering eller teknik.

Undervisningen > kan se olika ut, men du kommer att ha många föreläs-

ningar, övningar, lektioner och laborationer. Andra begrepp som du kommer att 

stöta på är projekt, grupparbete och fältarbete. Du som skall bli arkitekt eller 

industridesigner jobbar mycket i din ateljé eller studio. 

lärarna > är ofta aktiva forskare på LTH. Du  kommer att ta del av den senaste 

forskningen och att utbildningen håller en mycket hög kvalitet.

läsåret > delas in i fyra läsperioder. Varje läsperiod avslutas med en s.k. tenta-

mensvecka.  Under varje läsperiod läser du oftast två till tre kurser. 

tentamen > är de prov som du gör efter avslutad kurs. Kallas oftast för tenta 

och kan vara muntlig, skriftlig eller i form av ett projektarbete eller en laboration.    

Högskolepoäng > får du när du fullgjort en kurs på din utbildning och blivit 

godkänd på tentan. En veckas heltidsstudier ger 1,5 högskolepoäng (hp).  En ter-

min på heltid ger 30 hp och ett helt läsår ger 60 hp.  

betYg > ges på en graderad skala eller enbart med godkänd respektive under-

känd. Blir du  underkänd på en tenta får du göra om den.

UtlandsstUdier > har du som LTH-student stora möjligheter att göra. Här kan 

du ta chansen att få erfarenhet, kunskap och minnen för livet.

speCialisering > väljer du som går en femårig utbildning efter tre år. Beroende 

på program kan det finnas allt från tre till över tio olika specialiseringar att välja 

mellan.  

examensarbetet > är utbildningarnas avslutande moment. Här löser du en in-

genjörsmässig eller konstnärlig uppgift hos ett företag eller i en  forskar grupp inom 

LTH. Examensarbete i samarbete med ett företag leder ofta till en  anställning. 

10 snabba om 
att studera vid LTH 



LTH /  Lunds Tekniska HögskoLa 2018 /  64 /

Bostad 
Vi vet att det kan vara kämpigt att hitta en bostad i 
Lund. Men det finns många möjligheter och det går att 
få en bra bostad. Ställ dig i olika bostadsköer så snart 
som möjligt och kom ihåg att Lund har bra kommuni-
kationer till de flesta orter och städer i Skåne. 

Här är avstånden korta. Kanske vill du bo på landet 
eller vid havet …

e I Lund heter den största studentbostadsförmedlaren AF Bostäder: www.afb.se 

e Är du i akut behov av bostad kan du kontakta Bopoolen: www.bopoolen.nu

e I Helsingborg finns många olika bostadsaktörer. Information om alla hittar du på: 

 www.helsingborgsstudent.se 

e Det finns även studentbostäder på stadens nationer. 

e Du hittar en mängd nyttig information om hur och var du kan hitta en bostad på:

 www.lu.se/bostad
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Anmälan och behörighet 
antagning till lTH:s utbildningar sker en gång om året ge-

nom universitets- och högskolerådet (uHR) . 

sista dag för anmälan är den 15 april! 

utbildningarna startar omkring 1 september .

du gör din anmälan via webben på www .antagning .se, 

som öppnar för anmälan i mitten av mars . 

du är behörig till lTH:s utbildningsprogram om du  uppfyller 

grundläggande behörighet för högskolestudier samt  särskild 

behörighet för det program du söker till .

grUndläggande beHörigHet 

På www.antagning.se kan du läsa vad som gäller för dig och 

vad som krävs för att just du ska uppfylla grundläggande 

behörighet .

särskild beHörigHet

den särskilda behörigheten är oftast formulerad som krav 

på godkänt betyg i vissa kurser eller ämnen från gymnasie-

skolan eller komvux . Även arbetslivserfarenhet eller annat 

som är relevant för aktuell utbildning kan krävas .  kontrollera 

alltid mot aktuellt anmälningsmaterial .

arkitektUtbildning, 300 Hp

områdesbehörighet a3:

e Matematik 3b eller 3c (eller Matematik c)

e naturkunskap 2* (eller naturkunskap B)

e samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 (eller samhälls-

kunskap a)

*Naturkunskap 2 kan ersättas med fysik (Fysik 1a,  eller  Fysik 

1b1 + 1b2, eller Fysik A) och kemi (Kemi 1, eller Kemi A). 

(LTH ger sökande till Arkitektprogrammet generell  dispens 

från krav om biologi som ingår i Naturkunskap 2.)

kandidatUtbildning i indUstridesign, 180 Hp

godkänt antagningsprov, samt områdesbehörighet a3:

e Matematik 3b eller 3c (eller Matematik c)

e naturkunskap 2* (eller naturkunskap B)

e samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 (eller samhälls-

kunskap a)

*Naturkunskap 2 kan ersättas med fysik (Fysik 1a, eller  Fysik 

1b1 + 1b2, eller Fysik A) och kemi (Kemi 1, eller Kemi A). (LTH 

ger sökande till Kandidatutbildning i industridesign generell 

dispens från krav om biologi som ingår i Naturkunskap 2.)

brandingenjörsUtbildning, 210 Hp

områdesbehörighet a9:

e Matematik 4 (eller Matematik e)

e fysik 2 (eller fysik B)

e kemi 1 (eller kemi a)

CivilingenjörsUtbildning, 300 Hp

områdesbehörighet a9:

e Matematik 4 (eller Matematik e)

e fysik 2 (eller fysik B)

e kemi 1 (eller kemi a)

HögskoleingenjörsUtbildning, Helsingborg, 

180 Hp

områdesbehörighet a8:

e Matematik 3c (eller Matematik d)

e fysik 2 (eller fysik B)

e kemi 1 (eller kemi a)

livsmedelsteknisk HögskoleUtbildning, 120 Hp

Två års yrkeserfarenhet från livsmedelsindustrin, livsmedels-

butik, storhushåll eller restaurang .

tekniskt basår, Helsingborg

Matematik 2a, 2b eller 2c (eller Matematik B)

för tillträde till Tekniskt basår krävs även grundläggande be-

hörighet för tillträde till utbildning som påbörjas på grund-

nivå och som vänder sig till nybörjare . 
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Kontaktinformation 
och viktiga datum 

lUnd

lunds Tekniska Högskola

Box 118, 221 00 lund

informationsdisk tel: 046-222 72 00 

Besöksadress: kårhuset

John ericssons väg 3, lund

www .lth .se

stUdievägledare

Telefonnummer till studievägledare finns under 

respektive program i katalogen .

stUdiekUrator 

tel: 046-222 71 93 eller 222 37 14

stUdentHälsan

tel: 046-222 43 77

teknologkåren vid ltH (tltH)

kårhuset, John ericssons väg 3, lund

Tel: 046-540 89 20 

www .tlth .se

lUnds Universitet

Box 117, 221 00 lund

Tel: 046-222 00 00 

www .lu .se

stUdievägledning vid lUnds Universitet

Besöksadress: sölvegatan 29, genetikhuset, lund

e-post: studievagledning@stu .lu .se

stUdentreCeptionen

Här kan du få svar på många av dina frågor eller få hjälp att 

komma i kontakt med rätt person .

Besöksadress: stora algatan 4, lund

Tel: 046-222 01 00

för besöks- och telefontider: www .lu .se/studentreceptionen  

LTH / 2018
Projektledare: Johanne elde, lunds Tekniska Högskola / lTH . Produktion: Bergström & co . aB, lund (www .bco .se) .
Bilder: kennet Ruona, Håkan Röjder, Johan Bävman, Johan Persson, Magnus Bergström, charlotte carlberg Bärg, samt bilder från medverkande . 
arkiv eyeem: 3 ingo Jezierski, 26:1 Paul yan, 26:2 insung choi, 41 dustin confer . arkiv getty images: 24 nazzu, 33 badahos, 38 Bengt Hultqvist . 
Tryck: stibo graphic a/s · Tryckt på miljövänligt papper med miljövänliga metoder . 
innehållet i utbildningskatalogen baseras på den fakta som fanns att tillgå vid trycktillfället . 

Helsingborg

lTH campus Helsingborg

Box 882, 251 08 Helsingborg

Tel: 042-35 65 00 

Besöksadress: universitetsplatsen 2

Helsingborg

www .ch .lu .se

utbildningsservice Helsingborg

Tel 042- 35 67 40, 35 67 25

ingenjörssektionen, tltH (teknologkåren)

universitetsplatsen 2, Helsingborg

Tel: 042-13 07 37

www .ingsekt .se 

Csn – stUdiemedel

Tel: 0771-276 000

www .csn .se

Universitets- oCH Högskolerådet

www .uhr .se

öppet HUs i lUnd

lördagen den 17 mars 2018 

af-borgen i lundagård

öppet HUs i Helsingborg 

onsdagen den 15 mars 2018 

campus Helsingborg

 sista dag 

 för anmälan 

 15 april!
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Hoppas vi ses i höst! 
Tack för att du valt att läsa om LTH vid Lunds universitet, Sveriges  starkaste forskningsuniversitet. 

Vi värnar om att den starka forskningsmiljön skall göra avtryck i de utbildningar vi erbjuder dig. 

 Väljer du en utbildning hos oss kommer du att bli en av Sveriges bästa ingenjörer, arkitekter 

 eller industridesigners med en gedigen bas, men du får också ta del av de senast forskningsrönen. 

På så sätt kan du vara med och påverka framtiden!

 Vårt samhälle står inför stora utmaningar och stora förändringar. Några av dessa är klimat -

frå gan, förändringar av stadsmiljöer, framväxten av det digitala samhället, nya material, nya pro-

duktionsmetoder. Ja, jag kunde fortsätta hur länge som helst. Teknisk utveckling är en del av 

lösningen men det är inte tillräckligt. Därför är Lunds universitet, det kompletta universitetet som 

spänner över ”alla” områden, särskilt väl rustat att möta dessa utmaningar. Allt detta kan du bli 

en del av samtidigt som du kommer till Sveriges mest attraktiva studentstad!

 LTH är också en internationell miljö med ett stort antal avtal om utbytesstudier och forsk-

ningssamarbeten. Detta ger dig unika möjligheter att studera utomlands, komma i kontakt med 

internationella studenter och ta del av internationell forskning.

 Jag valde LTH för många år sedan och har aldrig ångrat mig!

 

 Jag hoppas att vi ses i höst! 

 

 Viktor Öwall / Rektor LTH

e  Riskhantering

 Avslutande civilingenjörsutbildning. Läs om 

 för kunskaps kraven på www.riskhantering.lth.se 

 

h Vi har följande elva tvååriga internationella 

 masterprogram

e  Architecture  

e  Biotechnology  

e  Disaster Risk Management and Climate 

 Change Adaptation  

e  Embedded Electronics Engineering

e  Energy-efficient and Environmental Building Design 

Masterprogram 
vid LTH 

e  Food Technology and Nutrition 

e  Industrial Design 

e  Logistics and Supply Chain Management 

e  Sustainable Urban Design 

e  Water Resources 

e  Wireless Communication 

h Vi är även delaktiga i två masterprogram 

 inom det europeiska samarbetet Erasmus +

e  Food Innovation and Product Design

e  Fire Safety Engineering 
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box 118

221 00 lund

tel 046-222 00 00
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