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Eftersom det får människor att växa och 
världen att öppna sig. 

I den här tidningen vill vi låta dig ta del av hur vi på 
Umeå universitet lever och lär av varandra. 

Vi tror att livslångt lärande skapas genom en  
inkluderande kultur. Det vi på Umeå universitet 

kallar för Umu-anda innebär att vi gläds åt varandras 
framgångar och välkomnar möten, kunskapsutbyte 

och samarbeten över utbildnings gränserna.  
Det är så vi skapar en dynamisk och  
öppen kultur på våra fyra campus.

Om du är nyfiken på hur det är att leva, bo och 
möta framtiden i Umeå håller du i rätt tidning.  

 Bläddra vidare för att få en känsla av hur  
ditt liv som student hos oss kan se ut.

VI ÄLSKAR 
KUNSKAP

Produktion: Kommunikationsenheten, Umeå universitet och Spoon Agency  Foto: Malin Grönborg. 
Skribenter: Evelina Engman och Paulina Sörlin (Umeå Studentradio). Tryck: Ljungbergs Tryckeri.

Tidningen presenterar de utbildningar Umeå universitet planerar att ge läsåret 2023/24.  
Vissa förändringar kan komma att ske. Tidningen finns att ladda ner i PDF-format från umu.se/utbildning. 

För alternativa format kontakta gärna Umeå universitet.

Skribenterna

Jag heter Paulina, är 26 år och läser journalist

programmet på Umeå universitet.  Jag är redaktionschef 

på studentradion och ena halvan av podden Vi leker 

journalister. Tack vare podden och studentradion har 

jag kommit i kontakt med människor jag aldrig skulle fått 

träffa annars!

Några kul fakta om mig: Jag är fotograf, har bott fem år i 

Australien, har dykarcertifikat och har hoppat fallskärm. 

Det bästa med att plugga i Umeå är det finns så många 

härliga ställen att hänga på, samlat på campus. För mig 

som kommer från Umeå, är närheten till familjen och all 

natur i Västerbotten också något jag verkligen uppskattar. 

Det finns så mycket vackert att upptäcka!

Evelina heter jag och jag studerar andra året på journalist

programmet vid Umeå universitet. 2020 flyttade jag från min 

hemstad Skellefteå för att jobba i Umeå. Jag trivdes så bra att 

jag bestämde mig för att börja studera här. 

Jag har ett stort intresse för Radio och TV och engagerar 

mig i Umeå studentradio, där jag skapar innehåll riktat till 

studenter och unga. Bland annat har jag snackat schlager 

i poddformat och intervjuat komikerduon Tom och Petter 

under deras liveturné. 

Jag är också en riktig skogsmulle. Som tur är, har jag nära 

till många naturområden från min studentlägenhet. Det är 

för övrigt också det bästa med Umeå, närheten till det mesta! 

Från hemmet till campus tar det sju minuter med cykel. Till 

träningsanläggningen Iksu har jag tio minuters promenad 

och till Ikea går en direktbuss på tjugo minuter. Perfekt för en 

billös student som mig! 



VA SÄJ DU? 

UMEÅ

Ume 

Nå

Hurven 

He

Huvva

Vart for… 

Schöntt 

Karra 

Sekig

Leva om

Halvers

Schjukt…

Men nanting

Snöra

Fara på stan

Sno

Tviste

Övervänt

Se pass!

Gamm-…

[U:me]

[Nå’] 

[Hurven:] 

[He:]

[Huvv:a]

[Vart’ fo:r][Schö´nt]

[Karr’a] 

[Se:ki´g] 

[Le:va’ om]

[Hal’vers]

[Sju:kt]

[Men na:n:ting] 

[Snö:’ra]

[Fara´ på sta:n]

[Sno]

[Tviste´]

[Ö:vervä´n:t]

[Se´pas:]

[Gamm:]

Förkortning för Umeå 

Något (förstärkning)  

När man får en rysning genom kroppen för att man fryser 

Lägga/sätta/ställa/flytta

Fy, när man reagerar på något otrevligt/äckligt

Var åkte…

Skönt med tungt sch-ljud 

Godis 

Långsam

Att man är högljudd

Halvdant

En förstärkning av något (typ sjukt drygt) 

Väldigt mycket/men herregud 

Kasta

Åka till centrum

Vända

Studentområdet Tvistevägen

Otålig

Ojdå, det var inte dåligt!

Används i kombination med andra ord för att förstärka hur  
urgammalt något är, typ gammbiln = den gamla bilen  

DÄRFÖR 
UMEÅ

Lär dig snacka som en local

4 5

14:30 
Energin börjar tryta. En kaffe och punschrulle 
är aldrig långt borta! Ni går till Café Lindell.

16:00
Arbetet är klart för dagen. Det är bråttom 
till Iksu, träningsmetropolen intill campus. 
 Bokningen för  volleyboll är om 20 minuter!

18:00  
Du kliver ur duschen hemma i studentlyan. 
Snabbnudlarna lagar du lika snabbt som du 
glufsar i dig dem, det vill säga på tre minuter. 

19:45 
På väg mot kårhuset Skogis och goda vänner. 
Ett perfekt tillfälle att planera vilka som vill 
vara med i brännbollsturneringen på festivalen 
Brännbollsyran. 

23:00
Läggdags, sängen har aldrig känts skönare.

09:00
Larmet går loss på mobilen — föreläsningen 
börjar om en timme! 

09:45
Du samåker med en av dina nyfunna 
 klasskompisar till skolan, på cykel såklart. 

10:00 
På plats i föreläsningssalen, precis i tid. 
Föreläsningen kan börja. 

12:15
Din matlåda snurrar i en av universitetets 
mikrovågsugnar.

13:00
Alla är mätta. Du och några klasskompisar 
tar itu med en uppgift från föreläsningen.

130 997

 

37 985 KL 02.13
 

KL 09.27
 KL 23.07

 

KL 13.45
 

SOLUPPGÅNG 21 JUNI SOLUPPGÅNG 21 DECEMBER 

SOLNEDGÅNG 21 JUNI SOLNEDGÅNG 21 DECEMBER
STUDENTERINVÅNARE



LÄS MER

Umeås campusområde sträcker sig ända från Teknikhuset i väst till  Lärarutbildningshuset i 
öst – med grönområden och en vacker damm  däremellan. Här är några av de mest populära 
ställena att hålla koll på.

CAMPUS

Visste du att 
Arkitekt högskolan i 
Umeå är den första 

i Sverige med en 
konstnärlig profil och 
att Designhögskolan 
placerar sig i topp i 
flera internationella 

rankningar?

På campus i Umeå är fyra fakulteter samlade på ett ställe.  
För vårdstudenter finns bland annat nyrenoverade  Biologihuset 
medan ingenjörerna samlas i exempelvis Fysikhuset.   
Café Lindell är ett av de större caféerna på universitetet, beläget 
på taket till föreläsningssalarna i mäktiga Lindell hallen. Hit vall-
färdar alla typer av studenter för lunch eller fika. Studiero finner 
du på morgon eller kväll, då detta ställe är en mittpunkt för gött 
snack. 

I vardagsrummet, i Lindellhallens granne Humanisthuset, är ljud-
nivån snäppet lägre. Antalet b-uppsatser som skrivits  
i denna stora, mjuka arbetslokal går inte att räkna. Här samlas en 
salig blandning av humaniorastudenter, pluggandes exempelvis 
arkeologi, media och filosofi. 

Universum blir snabbt en välkänd plats för studenter. Här 
finns restauranger, cafeér, föreläsningssalar och 

Infocenter, som svarar på de flesta frågor 
rörande universitets livet. I 

centrum av 
 campusområdet 

ligger Universitetsbiblioteket, det största vetenskapliga  
 biblioteket i hela Norrland och en mötesplats för 
studenter och lärare. 
Börjar tentaplugget kännas för tungt finns 
soldäcket alldeles intill biblioteket, utanför Café 
Lindell. Med en rykande kopp kaffe i  
handen och den norrländska solen på himlen är 
det svårt att inte känna lugnet där.

HUMANISTHUSET

FYSIKHUSET

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

UNIVERSUM

SAMHÄLLSVETARHUSET

ETT UNIVERSITET – FYRA
 C

A
M

PUS

KONSTNÄRLIGT CAMPUS M
ED

 KVA
LITÉ

Umeå universitet  
är stort och har fyra  

campus – Campus Umeå, 
Konstnärligt campus,  

Campus Skellefteå och  
Campus Örnsköldsvik.  

Alla med sin egen  
speciella själ, men med  

samma Umu-anda.

FYRA TIPS

Ställ dig i bostadskö. 
Att ställa sig i kö i kommunala  bost-
adsbolaget Bostaden 
är gratis och mycket värt.

Leta privata hyresvärdar. 
Var aktiv och anmäl intresse för så 
många bostäder som möjligt. 

Använd sociala medier.
Kolla in Facebookgrupper eller 
skicka in en annons
på Blocket.

Tänk lite längre.
Bo i en av grannkommunerna
– pendligsmöjligheterna till Umeå är 
bra.

Några år i korridor eller ett liv i kollektiv? Som ny student i Umeå finns boenden i olika former. Via olika 
bostadsköer kan du få studentrum eller lägenhet nära universitetet. Ett annat alternativ är privata hyres-

värdar som erbjuder allt från små lägenheter till ett helt hus som delas med andra.

Det klassiska korridorsrummet är ett 
vanligt ställe att hamna på för en ny 
student i Umeå. Dessa är belägna i om-
rådena runt campus, som exempelvis 
Ålidhem, Nydala höjd och Berghem.  
I en korridor delas kök och 
vardags rum, medan du har ett eget 
sovrum, oftast med tillhörande badrum. 
Räkna med aktiviter och tentafester.

FÖRDEL: 
Lätt att lära känna  
andra studenter.

För den som hellre vill ha en egen 
lya är en student lägenhet ett perfekt 
alternativ. Alltifrån en etta med 
sovalkov till en trea med balkong, 
ofta med en förmånlig hyra och nära 
universitetet. Exempelvis    
är stadsdelarna Carlshem och Tomte-
bo kända för sina studentlägenheter, 
och ligger dessutom nära skog och 
mark. 

FÖRDEL:  
Eget boende ofta nära  
universitetet. 

Är du sällskapssjuk kanske ett kollek-
tiv är den bästa lösningen. Du delar 
förslagsvis en villa våning eller stor 
lägenhet med ett gäng som redan är, 
eller garanterat blir, dina vänner.  
Likt korridorsrummet finns oftast ett 
eget privat sovrum, medan kök, vard-
agsrum och badrum delas med dina 
 medboende. 

FÖRDEL:  
Mer familjekänsla än så här  
blir det inte.

STUDENTLÄGENHETKORRIDORSRUM KOLLEKTIV
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Hampus flyttade till Umeå från 
Göteborg, tillsammans med sin fru som 
kommer från Vännäs utanför Umeå. 
Han ser många positiva saker med att 
studera i Umeå. Närheten till naturen och 
möjligheten att träna ett stenkast från 
universitetet på sportanläggningen Iksu är 
något han uppskattar. 
— Det är något särskilt med Umeå  tycker 
jag, med sina långa vintrar.  Campus här är 
fint. Det är så pass stort att man har saker att upptäcka men 
ändå lagom stort så man hittar vart man ska.
— Jag känner mig hemma här, säger Hampus.
Att studera vid Umeå universitet har också gett  
Hampus många valmöjligheter inför sin praktik. 
— Det är större chans att hitta en lyckad praktikplats här 
jämfört med södra Sverige där det är många som tävlar om 
samma platser. 

Rut Vinterkvist flyttade till Umeå från 
Stockholm mitt under  
pandemin. Campus, biblioteket och 
alla mötesplatser för studenter höll 
stängt. Som tur är finns mycket natur 
att upptäcka i Umeå. 
— Det finns många vackra natur-
områden, som jag fick chans att 
utforska, säger Rut. 
Ruts klass är liten och hon känner de andra studenterna bra. 
Nu har de börjat uppleva studentlivet.
— Umeå är en stad full av kultur. Det finns mycket föreningar och 
engagemang för att vara en liten stad. 
Hon läser journalistik under sitt andra år och kommer sedan att 
läsa idéhistoria. Filosofins olika moment, upplever Rut har varit det 
roligaste.
— Det här programmet finns bara på Umeå universitet. Jag  
funderade på att läsa liknande program på andra universitet,
men valde detta som innehåller mer filosofi, säger Rut.

Josef Fahlén, professor vid Pedagogiska 
institutionen. Undervisar, handleder och 
forskar inom idrottspedagogik.

MÖT FLER LÄRARE

MÖT
STUDENTERNA

STUDENTER 
OCH ALUMNER

Hur kan livet se ut efter några års studier på ett universitet?  
Se vad våra alumner tyckte om studietiden och vad som hände efter examen. 

Foto: Ruben Eriksson

 Foto: Försvarsm
akten

Ruben Eriksson, creative lead och  
industridesigner på AFRY Experience 
Design, studerade Industridesign   
och avancerad produktdesign på 
Design högskolan.

Utbildningen
gav mig alla 
verktyg för 
att bli en 
framgångsrik 
designer.

”

Robert Ylipää, Officer och specialist-
sjuksköterska, studerade sjuksköterske-
programmet och specialistsjuksköterska 
inom företagshälsovård. 

i Västerbotten. Under pandemin  
hamnade jag i rollen som  
stabschef på Socialstyrelsen  
i hanteringen av covid-19. 

Hur var det att plugga för dig?
— Det var en helt ny värld som öppnade sig, 

jag kom in i en bra klass och vi hade riktigt 
roligt under hela studietiden.

Vad gjorde du  
efter din utbildning? 

— Efter utbildningen har jag kombinerat 
jobb i Försvarsmakten med att arbeta som 
sjuksköterska. Under några år arbetade jag som 
Verksamhetschef för Akutsjukvården  

Roberts tips:
 Våga läs vidare, 

kunskap är roligt 
och det öppnar 

dörrar! 

Det bästa med  
att vara lärare är  
att få möta unga,  
entusiastiska och 
drivna människor 
som vill  utvecklas.

” Det bästa med att vara 
lärare är alla möten, 

med studenter, kolle-
gor och andra som ser  

till att man utvecklas 
och utmanas.

”
Afsaneh Moharer, leg. psykolog. Undervisar 

på Psykologprogrammet inom områden som 
professionsutveckling och klinisk psykologi.

DESIGNER

OFFICER OCH 
SPECIALIST
SJUKSKÖTERSKA

Hampus 
Hänninen 
Ålder: 28 år.
Från: Göteborg.
Studerar: 
Ämneslärar-
programmet med 
inriktning svenska. 
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Rut 
Vinterkvist 
Ålder: 23 år.
Från: Stockholm.
Studerar: 3-årigt  
kandidatprogram 
inom filosofi.

LIVET EFTER STUDIERNA

Hur var det att plugga för dig?
— Det var superroligt och väldigt lärorikt. 

Designhögskolans utbildningar är verkligen 
yrkesförberedande. Många projekt sker i 
samarbete med företag, och de flesta lärarna 
är yrkesaktiva designers. Man har egen plats 
i en delad studio, precis som i arbetslivet. 
 Utbildningen gav mig alla verktyg för att  kunna 
bli en framgångsrik och etablerad designer 
och ett stort kontaktnät i de andra design-
studenterna som nu är utspridda  
i hela världen.

Vad minns du från studieåren?  
— De starkaste minnena är stunder vi 

delade tillsammans som klass. Eftersom 
Designhögskolan ofta har mindre klasser 
lär man känna hela skolan. Det kändes 
som en stor familj helt enkelt. 

Vad gjorde du efter  
din utbildning? 

— En månad efter min master-
examen flyttade jag till Nürnberg 
i Tyskland, för att arbeta som 
designer på Adidas Terrex, deras 
 outdoor-avdelning. Under tre år 
designade jag skor för löpning, 
hiking och mountain biking 
på huvudkontoret. 

Vad arbetar du 
med idag?  

— Idag arbetar jag  
i Försvarsmakten på hög-
kvarteret vid Generalläkar-
avdelningen. Våra uppgifter är 
bland annat att följa upp och 
utvärdera den sjukvård som 
 myndigheten bedriver nationellt 
samt internationellt.
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Det är en solig måndag i början på september. Jag kliver in i föreläsningssalen för 
första gången. I ryggsäcken har jag fem extrapennor, två skrivblock, dator och 
laddare. Trots att det stod ”introduktion” på schemat, känns det bättre att vara för 
förberedd än inte alls. 

De sluttande raderna med sittplatser påminner om en läktare. Längst fram står en 

person och pysslar med en mikrofon. Det pirrar i magen som det inte gjort på många 

år. Något stort och nytt väntar. 

Jag hänger upp jackan och blickar ut över stolsraderna. Ungefär tjugo  
personer är på plats och det känns svårt att välja var jag ska sitta. Än är det bara 

obekanta ansikten framför mig. Eller? Längst fram sitter ju hon som jag spelade 

brännboll med på  Mariehemsängarna i fredags. 

Bakom henne skymtar en gul keps. Det är ju 

han! Han som skrek sig hes till ”eld och vatten” 

under karaokekvällen på Rouge!  Jag sätter 

mig på hans rad och han nickar åt mig. Han lär 

minnas mig också, jag körde en otroligt dålig 

Grease-duett med en annan förstaårsstudent 

samma kväll.

Tiden går, salen blir alltmer fullsatt och jag känner faktiskt igen många. Att jag 
redan träffat så många klasskompisar har jag kårföreningen att tacka för. 
Redan innan terminsstart kontaktade en av generalerna mig och   informerade om den 

så kallade insparken. Generaler har ansvaret över  aktiviteterna och faddrarna över oss 

nollor. De är ofta tvåor från samma  program, som frivilligt anmäler sig och planerar in-

sparken. Förutom brännboll och karaoke har vi haft filmkväll i världens minsta etta på 

Tvistevägen och blivit presenterade för den gyllene pubrundan; först Rött, sen Gröna 

Älgen och sist Lion Bar.

Sorlet avtar när klockan slår tio och kvinnan med mikrofonen presenterar sig som 
programansvarig över psykologprogrammet. Jag antecknar ivrigt. Mailadresser, 
hemsidor och annat viktig. När hon pratar om kurserna växer pirret inombords, 
jag känner mig stolt.

Efter föreläsningen packar jag ihop mina saker ser plötsligt vem som suttit bakom 
mig hela tiden. Utanför salen petar jag på min karaokekompanjons axel, hon 
vänder sig om med en blick som går från förvånad till glad. Hon är påväg till bib-
lioteket för att låna kurslitteratur och frågar om jag vill göra  
henne sällskap.

Tänk vad en dålig Grease-duett kan leda till!

Evelina Engman, 

Psykologstudent
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Denna person verkar känna alla 
man möter och blir ständigt 
stoppad av folk som vill prata. 
Kårstammisen både hälsar och 
vinkar oavsett om man går i 
korridorerna på universitetet 
eller tar en tur på stan. Kår-
stammisen är ett levande bevis 
på att engagera sig i någon av 
studentkårerna är det bästa 
sättet att få nya vänner.

Här har vi pinglornas pingla eller the stud 
of studs – campus svar på Matilda Djerf 
eller Felix Sandman. Fashionistan rullar 
in på universitetet med den coolaste 
stilen. Hur modevindarna än vänder, 
vet Fashionistan hur man ska klä sig. 
Fashionistan handlar second hand men 
lyckas ändå se exklusiv ut. Hur är det 

 möjligt, undrar vi andra som  shoppar på 
kedjornas rea. 

Kårstammisen 
Fashionistan 

Här har vi en vuxen person vars främsta styrka är att inte slutföra 
projekt. Akademiräven hoppar mellan kurser och program och 
har poäng inom många inriktningar. Vad ska Akademiräven bli 
när den blir stor? Ingen vet, för Akademiräven trivs så bra på  
universitetet och det finns fortfarande så många spännande 
kurser att prova…

Akademiräven  

Jägare siktar mot toppen, 
håller alla deadlines 
och kommer alltid 
minst fem minuter för 

tidigt. Hen sitter längst 
fram på seminarier och 

föreläsningar och är först 
med att vifta med handen under 

frågestunden. Det händer att Betyg-
jägaren gråter om hen inte fått högsta 
betyg. Hen snubblar inte på orden,  
tappar aldrig fokus och har alltid en 
 Keynote förberedd.

Betygjägaren

Ett samtal med Aktivisten 
får hjärnan att slå frivolter. 

Aktivisten ifrågasätter gärna 
värderingar och tankebanor. 

Ibland bara för att provocera, 
men ser också till att omgivnin-

gen börjar fundera över sina val 
och sin livsstil. Aktivisten uttrycker 

sig också genom klädstilen. Budskap 
och politiska sym patier syns i färgval, T-shirts 
med tryck eller pins på jacka och väska.

Aktivisten  

Den här studenten drar upp me-
delåldern på campus och det är 
en gåta om något CSN finns kvar. 
Efter att ha varit i arbetslivet en 
sväng letar Karriärsskiftaren nu nya 
möjligheter genom sin comeback 
på universitetet. En trygg, erfaren per-
son som vågar ändra riktning mitt i livet. 
Undrar du hur det är ute i  
arbetslivet är detta rätt person att ta en kaffe med. 

Karriärskiftaren

Än är det bara 
obekanta ansikten 
framför mig. Eller?
”

Något stort 
och nytt väntar

EVELINA ENGM
AN

Mariehemsängarna – Grönområde  

1 kilometer från campus. Här hålls turneringarna 

under brännbollsyran varje vår.

Rouge – Nattklubb mitt i Ålidhems centrum, delar 

lokal med Taco bar, så en nachotallrik är aldrig 

långt bort.  

Kårförening – På universitetet finns olika stu-

dentkårer för olika studieämne. De har i sin tur 

kårföreningar för olika program. Exempelvis Kos-

Mås för kostvetenskap, eller MediUm för medie- 

och kommunikationsvetenskap. 

Tvistevägen – Studentområde mellan campus och 

Ålidhems centrum. Här finns ettor mellan 16–24 

kvadrat. 

Rött – Klassisk efter-skolan-pub på  Berg hem, spe-

ciellt en torsdag eftermiddag.

Gröna Älgen – Pub mellan universitet och 

centrum. Har musikquiz på onsdagar. 

TEXT: PAULINA SÖRLIN

DE 6 
VANLIGASTE 
PROFILERNA

STUDENTLIV
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Program du kan läsa på distans

••  Apotekarprogrammet 

••  Civilingenjörsprogrammet  
i teknisk kemi  

••  Förskollärarprogrammet 

••  Grundlärarprogrammet  
– fritidshem 

••  Grundlärarprogrammet 
– grundskolans åk 4-6 

••  Högskoleingenjörsprogrammet  
i elkraftteknik 

••  Högskoleprogrammet till  
processoperatör 

••  Kandidatprogram i pedagogik 

••  Kompletterande pedagogisk  
utbildning för årskurs 7-9  
och gymnasiet 

••  Kostvetarprogrammet 

••  Polisprogrammet  

••  Receptarieprogrammet 

••  Sjuksköterskeprogrammet 

••  Socionomprogrammet 

••  Studie– och yrkesvägledar 
programmet 

••  Teologprogrammet  
– kandidatutbildning 

••  Vårdadministrativa programmet 

••  Yrkeslärarprogrammet

LÄS PÅ DISTANS

Vård, hälsa och idrott

••  Apotekarprogrammet 

••  Arbetsterapeutprogrammet

••  Biomedicinprogrammet

••  Biomedicinsk analytiker programmet

••  Civilingenjörsprogrammet 
i energiteknik

••  Civilingenjörsprogrammet  
i teknisk fysik 

••  Dietistprogrammet

••  Fysioterapeutprogrammet

••  Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik 
och datorteknik/ medicinsk teknik

Naturvetenskap, miljö 
och hållbar utveckling

••  Apotekarprogrammet

••  Arkeologiprogrammet

••  Beteendevetenskapliga  
programmet med inriktning  
mot IT-miljöer

••  Biomedicinprogrammet

••  Biomedicinsk  
analytikerprogrammet

••  Civilingenjörsprogrammet  
i bioteknik

••  Civilingenjörsprogrammet  
i energiteknik

••  Civilingenjörsprogrammet  
i teknisk fysik

••  Civilingenjörsprogrammet  
i teknisk kemi

Språk, kommunikation och media

••  Biblioteks- och  
informationsvetenskap  
– kandidatprogram 

••  Civilingenjörsprogrammet  
i interaktion och design

••  Digital medieproduktion

••  Journalistprogrammet

••  Kandidatprogram för  
kognitionsvetenskap

••  Logopedprogrammet

••  Programmet för litteratur 
 vetenskap och kreativt skrivande

••  Programmet för medie 
– och kommunikationsvetenskap

••  Programmet för strategisk  
kommunikation

Ekonomi, företagande  
och ledarskap

••  Civilekonomprogrammet

••  Civilekonomprogrammet med inriktning 
mot handel och logistik

••  Civilekonomprogrammetmed  
in riktning mot Service Management

••  Internationella  
ekonomprogrammet

••  Civilingenjörsprogrammet  
i industriell ekonomi

••  Civilingenjörsprogrammet  
i teknisk fysik

••  Kostvetarprogrammet

••  Personalvetarprogrammet

••  Politices kandidatprogrammet

••  Programmet för internationell kris- och 
konflikthantering

••  Programmet i statistik  
och data science

••  Psykologprogrammet

••  Psykologprogrammet med  
inriktning mot idrott

••  Vårdadministrativa programmet

Matematik, teknik och IT

••  Arkitektprogrammet

••  Beteendevetenskapliga programmet med 
inriktning mot IT-miljöer

••  Civilekonomprogrammet med  
inriktning mot handel och logistik 

••  Civilingenjörsprogrammet  
i bioteknik

••  Civilingenjörsprogrammet  
i energiteknik

••  Civilingenjörsprogrammet 
i industriell ekonomi

••  Civilingenjörsprogrammet  
i interaktion och design

••  Civilingenjörsprogrammet  
i teknisk datavetenskap

••  Civilingenjörsprogrammet  
i teknisk fysik

••  Civilingenjörsprogrammet  
i teknisk kemi

••  Civilingenjörsprogrammet  
öppen ingång

••  Högskoleingenjörsprogrammet  
i byggteknik

••  Högskoleingenjörsprogrammet  
i elektronik och datorteknik/  
medicinsk teknik

••  Högskoleingenjörsprogrammet  
i elkraftteknik

••  Högskoleingenjörsprogrammet  
i energiteknik

••  Högskoleingenjörsprogrammet  
i maskinteknik

••  Högskoleprogrammet till  
processoperatör

••  Kandidatprogram för  
kognitionsvetenskap

••  Kandidatprogrammet  
i datavetenskap

••  Kandidatprogrammet  
i Life Science

••  Kandidatprogrammet  
i matematik

••  Kandidatprogrammet  
i miljö- och hälsoskydd

••  Programmet i statistik  
och data science 

••  Samhällsplanerarprogrammet

••  Systemvetenskapliga programmet med inrikt-
ning mot design,  
interaktion och innovation
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Turism, fritid och restaurang-

••  Dietistprogrammet

••  Gastronomiprogrammet

••  Kostvetarprogrammet

och samhällsanalys

•  Kandidatprogram i pedagogik

•  Kandidatprogrammet i biologi  
och geovetenskap

•  Kandidatprogrammet i  
miljö- och hälsoskydd

•  Personalvetarprogrammet

•  Polisprogrammet

•  Politices kandidatprogrammet

 •  Programmet för internationell  
kris- och konflikthantering

••  Programmet i statistik  
och data science

••  Psykologprogrammet

••  Psykologprogrammet med  
inriktning mot idrott

••  Samhällsplanerarprogrammet

••  Samhällsvetarprogrammet

••  Sociologiprogrammet

••  Socionomprogrammet

••  Systemvetenskapliga programmet med inrikt
ning mot design,  
interaktion och innovation

••  Tränarprogrammet

Arkitektur, design, kultur och konst

••  Arkitektprogrammet

HITTA DITT
PROGRAM

Hitta din utbildning

Svårt att välja? 
Prata med våra

studievägledare.

••  Idrottsfysiologprogrammet  
– idrottsmedicin, prestation  
och hälsa

••  Idrottsvetenskapliga programmet med 
inriktning mot strategiskt  
ledarskap och utveckling

••  Kandidatprogram för  
kognitionsvetenskap

••  Kandidatprogrammet  
i miljö- och hälsoskydd

••  Kostvetarprogrammet

••  Logopedprogrammet 

••  Läkarprogrammet

••  Psykologprogrammet med  
inriktning mot idrott

••  Receptarieprogrammet

••  Röntgensjuksköterske programmet

••  Sjuksköterskeprogrammet

••  Tandhygienistprogrammet

••  Tandläkarprogrammet

••  Tandteknikerprogrammet

••  Tränarprogrammet

••  Vårdadministrativa programmet

Umeå universitet har över 150 program och 1 
800 kurser. Självklart kan du också plugga på 
distans hos oss! 
Vilka ämnen gillar du? Vad vill du göra?

Undervisning, etik och  
människors beteende

••  Beteendevetenskapliga  
programmet med inriktning  
mot IT-miljöer

••  Förskollärarprogrammet

•  Grundlärarprogrammet 
– fritidshem

•  Grundlärarprogrammet  
– förskoleklass och åk 1-3

•  Grundlärarprogrammet  
– grundskolans åk 4-6

•  Idrottsvetenskapliga  
programmet med inriktning mot  
strategiskt ledarskap och utveckling

•  Kandidatprogram för  
kognitionsvetenskap

•  Kandidatprogram i filosofi  
och samhällsanalys

•  Kandidatprogram i pedagogik

•  Kompletterande pedagogisk  
utbildning för årskurs 7-9  
och gymnasiet

•  Socionomprogrammet

•  Studie- och yrkesvägledarprogrammet

•  Teologprogrammet  
– kandidatutbildning

•  Tränarprogrammet

•  Yrkeslärarprogrammet

•  Ämneslärarprogrammet 
– gymnasieskolan

Samhälle, politik och lag och rätt 

•  Arkeologiprogrammet 

•  Beteendevetenskapliga  
programmet med inriktning 
mot IT-miljöer

•  Digital medieproduktion

•  Humanistiskt samhällsprogram

•  Idrottsvetenskapliga programmet  
med inriktning mot strategiskt  
ledarskap och utveckling

•  Juristprogrammet

•  Kandidatprogram för  
kognitionsvetenskap

•  Kandidatprogram i filosofi  

••  Högskoleingenjörsprogrammet  
i elkraftteknik

••  Högskoleingenjörsprogrammet 
i energiteknik

••  Högskoleprogrammet till 
processoperatör

••  Kandidatprogrammet i biologi  
och geovetenskap

••  Kandidatprogrammet  
i Life Science

••  Kandidatprogrammet  
i miljö- och hälsoskydd

••  Kostvetarprogrammet

••  Läkarprogrammet

••  Receptarieprogrammet

••  Samhällsplanerarprogrammet

••  Systemvetenskapliga programmet med 
inriktning mot design,  
interaktion och innovation



Umeå universitet är en plats för forskning
och högre utbildning, där människors olikheter

uppmuntras och där gränser bryts.

Så välkommen hit, det börjar här:
www.umu.se/utbildning

https://www.umu.se/utbildning



