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VÅRA UTBILDNINGAR i biologi, kemi och bioteknik 
utvecklas parallellt med den moderna forsk-
ningen och samhällsutvecklingen. Idag är det 
kombinationer av kunskaper från de naturve-
tenskapliga områdena biologi, fysik, kemi, 
matematik och teknikområdet som leder till 
nya upptäckter. Linköpings universitet har en 
tradition av sådan tvärvetenskap, både i utbild-
ningar och i forskning. Alla våra utbildnings-
program ligger samlade inom universitetsom-
rådet i Linköping och vi har mycket samarbeten 
mellan olika avdelningar och ämnesområden 
inom utbildningarna. Det, i kombination med 
små studentgrupper, ger en nära kontakt mel-
lan studenter och lärare/forskare, vilket gör att 
du har goda möjligheter att påverka din utbild-
ning. 

Välkommen till Linköpings universitet

Att studera biologi, kemi 
och bioteknik på LiU

SOM STUDENT VID LINKÖPINGS UNIVERSITET får du 
lära dig metoder för att analysera och värdera 
fenomen, material och kunskap. En person 
med kunskaper inom kemi och biologi – och 
med en ingenjörsutbildning inom områdena 
– arbetar ofta med att lösa problem. Det kan 
vara ett miljögift som ska begränsas, en sjuk-
domsgåta som behöver lösas, att analysera ett 
DNA-prov från ett brottsfall eller att utveckla 
nya, smarta material och läkemedel. Det kan 
också vara stora och övergripande frågeställ-
ningar som hur liv en gång uppstod på jorden 
eller hur vi kan utveckla ett hållbart samhälle. 
På våra utbildningar står laborationer och expe-
rimentella studier i fokus. Genom ett flertal 
projektarbeten tränas du i både muntlig och 
skriftlig kommunikation.
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NÄR DU VÄLJER PROGRAM väljer du en inriktning 
på studierna. I början är flertalet kurser obliga-
toriska men ju längre du kommer i din utbild-
ning desto större frihet kommer du att ha i valet 
av kurser. Många av våra utbildningsprogram 
ligger i gränsområden mellan olika ämnen, det 
är ofta där ny kunskap bildas och nya produkter 
skapas. Det kan till exempel handla om gräns-
landet mellan kemi och biologi där nya läkeme-
del utvecklas och där vi får kunskaper om våra 
gener. Utbildningarna är anpassade så att du 
steg för steg bygger upp dina kunskaper och lär 
dig nya metoder.

En stor del av studierna är schemabundna 
8.00–17.00 och du måste också vara beredd att 
lägga ned egen tid på studierna. Undervisning 
och laborationer på kvällstid kan förekomma, 
speciellt under utbildningarnas första termin. 

NATURVETENSKAPLIGA UTBILDNINGAR är nu upp-
delade i två steg, där du efter det första steget 
avgör om du vill söka nästa. Det första är den 
grundläggande nivån som avslutas med en kan-
didatexamen (Bachelor of Science) efter tre års 
studier. På den här nivån läser du många obli-
gatoriska baskurser men du kan också välja 
kurser, antingen för att specialisera dig inför att 
söka något jobb redan efter denna nivå eller för 
att de tre första åren skall bli en bra grund för 
nästa nivå i utbildningen.

Om du vill fortsätta din utbildning på avance-
rad nivå söker du ett tvåårigt masterprogram i 
Linköping, på andra lärosäten i Sverige eller i 
övriga Europa. Din grundexamen fungerar 
internationellt både på arbetsmarknaden och 
på universiteten. Linköpings universitet 
erbjuder flera naturvetenskapliga masterpro-
gram inom kemi- och biologiområdet, väl sam-
ordnade med våra kandidatprogram. Läs mer 
om påbyggnadsutbildning på sid 14.

Som student bygger du successivt på med kun-
skap och metoder och innehar efter totalt fem 
år bästa och mesta möjliga kunskap och färdig-
heter. Målet är att du ska vara väl rustad för 
arbete inom såväl näringsliv som myndigheter. 
Många studenter väljer att komplettera sin 
utbildning med forskarstudier. Det är det hög-
sta möjliga utbildningssteget och leder till en 
doktorsexamen.

EN CIVILINGENJÖRSUTBILDNING är en sammanhål-
len femårig utbildning. De första tre åren ges 
grundkurser inom kemi, biologi, fysik, matema-
tik och teknik. De avslutande två åren väljs en 
masterinriktning där valfria kurser varvas med 
obligatoriska profilkurser. De valfria kurserna 
kan bredda din kunskap i till exempel språk, 
ekonomi, ledarskap, kvalitetsteknik eller miljö-
teknik. Utmärkande för våra civilingenjörsut-
bildningar är att studenterna genomför flera 
projektkurser för att förberedas inför liknande 
situationer i arbetslivet. Vår strävan är att våra 
utexaminerade civilingenjörer ska vara kompe-
tenta, kreativa och ansvarsfulla teknikutveckla-
re och användbara problemlösare. 

Efter utbildningen ska civilingenjören vara väl 
förberedd för ett arbete inom industrin eller på 
en myndighet, men även kunna komplettera 
med en forskarutbildning. Som civilingenjör 
från Linköpings universitet får du även en tek-
nologie masterexamen.

HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN är en yrkesin-
riktad utbildning omfattande tre års studier. 
Det första året ges grundkurser i kemi och 
matematik som sedan byggs på med mer till-
lämpade kurser och profilkurser. Studenterna 
tränas i ett projektinriktat, ingenjörsmässigt 
arbetssätt genom många praktiska övningar. Vi 
strävar efter att våra högskoleingenjörer ska 
kunna utforma och utvärdera processer, system 
och analysmetoder och direkt vara anställ-
ningsbara inom en bred arbetsmarknad – såväl 
kommuner, myndigheter och näringslivet.
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PROGRAMMET HAR EN BRED grund i biologi och 
under de två första åren läser du grundkurser 
inom biologins olika delområden kompletterat 
med kemi och statistik. Under det tredje året 
får du chans att själv välja lite mer vad du vill 
fördjupa dig inom. Parallellt med ämneskurser-
na går kurser som skall ge dig de verktyg du 
behöver för statistiska beräkningar på labora-
tionsresultat, vetenskapligt och kritiskt tänk-
ande samt vetenskaplig kommunikation och 
argumentation. Undervisningsmomenten 
består av föreläsningar, projekt och seminarier 
samt praktiskt arbete i form av laborationer, 
exkursioner och fältarbeten. Efter examen har 
du möjlighet att läsa vidare på masternivå.

SOM BIOLOG KAN DU arbeta inom läkemedels-
forskning, som miljö- och naturvårdskonsult, 
som djurskyddsinspektör, på sjukhuslaborato-
rier, som zoolog på djurparker eller med rätts-
genetik. Många biologer arbetar med undervis-

ning eller information både inom högre 
utbildning och inom den privata sektorn. Man 
hittar även biologer inom skogs- och jordbruks-
näringen, på länsstyrelser, kommuner samt 
statliga verk som t.ex. Naturvårdsverket. 
Många biologer jobbar också som forskare.

SOFIE HELLMAN har precis tagit sin kandidatexa-
men från Biologiprogrammet. Hennes exa-
mensarbete handlade om hur restaurerade våt-
markers ålder påverkar artrikedomen hos 
sjöfåglar. Hon inventerade våtmarkerna i Tin-
nerö eklandskap strax utanför Linköping och 
jämförde data med tidigare inventeringar. Sofie 
prisar utbildningens höga kvalitet och engage-
manget hos lärarna. Hon framhåller också att 
programmet ger studenterna kontakter med 
arbetslivet och olika myndigheter, något som i 
hennes fall ledde till sommarjobb där hon 
inventerade insekter och flora på uppdrag av 
Länsstyrelsen respektive Linköpings kommun.

Biologi handlar om levande organismer, allt från gener och celler till orga-
nismers enskilda egenskaper eller studier av populationer i ett större sam-
manhang. Biologi berör frågor om livet, dess uppkomst och utveckling, om 
samspel mellan arter och djurs beteende såväl som frågor om ekologiskt 
hållbar utveckling och biologisk mångfald.

Biologi
Naturvetare Sofie Hellman
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År 1 – 2
Evolution
Zoomorfologi
Allmän kemi
Organisk kemi
Biokemi
Cellbiologi 
Mikrobiologi
Genetik
Botanik
Vetenskaplig metod, analys 

och statistik
Introduktion till etologi
Ekologi
Fysiologiska principer
Molekylärgenetik
Statistik
Professionella verktyg
Projekt Hållbar utveckling
Miljövård
Djurhållning och förvaltning

År 3
Analys av stora datamängder
Evolutionsbiologi

Valbara kurser inom:
Ekologi, miljö- och naturvård
Etologi och djurbiologi
Molekylärgenetik och fysiologi

EXAMENSARBETE

Påbyggnad
Masterprogrammet Ecology and 

the Environment (120 hp)
Masterprogrammet Applied 

Ethology and Animal Biology 
(120 hp)

Masterprogrammet 
Experimental and Medical 
Biosciences (120 hp) 

Biologi

Kemi
Matematik

Valbart

Övrigt

180 hp

WEBBADRESS:  
www.liu.se/biologi

OMRÅDESBEHÖRIGHET 14: Matematik D, Fysik 
A, Kemi B och Biologi B. Dispens ges för Kemi 
B för sökande med Kemi A 

OMRÅDESBEHÖRIGHET A12: Biologi 2, Fysik 
1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b/3c. Dispens 
ges för Kemi 2 för sökande med Kemi 1.

EXAMEN: Naturvetenskaplig kandidatexamen 
med huvudområde biologi, 180 hp.

Översikt Biologiprogrammet

Albin åkte till Kenya
NAMN: Albin Gräns 
JOBBAR: Göteborgs universitet

ALBIN GRÄNS har alltid varit intresserad av natur-
vetenskap och speciellt biologi. Efter att ha dokto-
rerat vid Göteborgs universitet forskar han idag 
bl.a. på hur klimatförändringar påverkar fiskars 
fysiologi, ett projekt som tagit honom till platser 
som Antarktis, Grönland, Moçambique och Nya 
Zeeland för att nämna några.

– Jag har bara goda minnen från min tid i Linköping 
och under min utbytestermin i Kenya fick jag upple-
va ett äventyr som jag aldrig kommer att glömma.

Beräkningsverktyg
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MILJÖFORSKARE VILL VETA hur skadliga ämnen är 
och hur de sprids, läkemedelsbranschen vill 
utveckla nya substanser. Forensiker vill bistå 
rättsväsendet genom att bestämma gifthalter, 
hitta spår av narkotika eller analysera rester 
efter bränder. Och hur framställer man en mer 
miljövänlig typ av plast eller ett nytt material 
med önskade egenskaper? Med kemins hjälp 
kan vi hitta svaren, och det är tydligt varför 
kemisk kompetens blir alltmer eftersökt idag.

KEMIPROGRAMMET GER DIG både de teoretiska 
kunskaper och praktiska färdigheter du behö-
ver i arbetslivet genom föreläsningar, lektioner 
och laborationer där du får öva upp det rätta 
handlaget. Du får kunskap i kemins alla delom-
råden under de första två årens inledande 
grundkurser. Sedan kan du välja mer efter vad 
du själv tycker verkar mest spännande och 
intressant. Vill du analysera okända ämnen i 
miljön med avancerade analysinstrument? 
Eller förstå proteiners struktur och funktion? 
Kanske kunna utveckla nya material, till exem-
pel elektriskt ledande plaster? Kemi kan fak-
tiskt betraktas som molekylär design. Det är du 
som väljer!

UTBILDNINGEN AVSLUTAS MED ett examensarbete. 
En kandidatexamen i kemi kan sedan komplet-
teras med en masterutbildning vid Linköpings 
universitet, vid ett annat universitet i Sverige 
eller utomlands, se mer om påbyggnadsutbild-
ningar på s. 14. Även utanför det kemiska 
området är valfriheten stor. Som kemistudent 
kan du läsa kurser inom angränsande ämnen, 
till exempel i biologi, genteknik, bioinformatik, 
fysik eller matematik för att bredda din utbild-
ning. Du kan också skapa en egen inriktning på 
din utbildning genom att ta med kurser i helt 
andra ämnen, till exempel inom juridik eller 
ekonomi, i din examen.

INDUSTRIN BEHÖVER KEMISTER för att utveckla nya 
läkemedel eller material, och vid analyslabora-
torier inom t.ex. miljö och sjukvård behövs kun-
skap i kemi för många olika analyser. Universi-
tet behöver nya lärare och forskare. Tillverkare 
av kemiska produkter behöver kompetens inom 
både nationell och internationell kemilagstift-
ning. Kemisk kompetens är även nödvändig för 
att sprida kunskap om alla de kemiska produk-
ter som dagligen omger oss. Det finns oändligt 
många arbetsområden för dig som kemist.

LOUISE KRANSMO är uppväxt i USA där hon läste 
två år på universitet med inriktning mot kemi 
och matematik. Hon flyttade sedan till Sverige, 
läste basåret och började därefter på kandidat-
programmet i Kemi – molekylär design. Louise 
tog examen våren 2014 och är nu kemist på 
SundaHus i Linköping. Företaget arbetar med 
information och konsulttjänster för en hållbar 
utveckling inom bygg- och fastighetssektorn. 
Hon har tidigare sommarjobbat på ALcontrol i 
Linköping och arbetade då med preparativ 
kemi inför analyser av metaller i vattenprover.

Kemi – molekylär design
Naturvetare

Allt omkring oss är egentligen kemi – kroppsvätskor och signalsubstanser, 
mobiltelefonernas batterier, målarfärg, mat och tvättmedel. Behovet av 
kemikunskaper är stort i samhället! 

Louise Kransmo
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År 1
Allmän kemi
Organisk kemi 1
Biokemi 1
Oorganisk kemi
Analytisk kemi
Kemiska experiment
Statistiska verktyg  

för kemisk analys
Matematik

År 2
Organisk kemi 2
Biokemi 2
Miljökemi
Analytisk kemi
Fysikalisk kemi
Professionella verktyg
Molekylärgenetik

År 3
Naturproduktskemi och 

läkemedel
Farmakologi
Organisk-analytisk kemi
Projektkurs i kemi

EXEMPEL PÅ  
VALBARA KURSER
Forensisk kemi
Kvalitetsteknik 
Genteknik
Proteinkemi
Kemometri

EXAMENSARBETE

Påbyggnad
Masterprogrammet Organic 

Synthesis/Medicinal 
Chemistry (120 hp)

Masterprogrammet Protein 
Science (120 hp)

Matematik

Kemi

Övrigt

Valbart

180 hp

WEBBADRESS:  
www.liu.se/kemi

OMRÅDESBEHÖRIGHET 10: 
Matematik E, Fysik B, Kemi B och Biologi A. 
Dispens ges för Matematik E för sökande 
med Matematik D

OMRÅDESBEHÖRIGHET A10: 
Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4. 
Dispens ges för Matematik 4 för sökande 
med Matematik 3

EXAMEN:  
Naturvetenskaplig kandidatexamen med 
huvudområde kemi, 180 hp

Mathias studerar  
Alzheimers
NAMN: Mathias Elgland 
JOBBAR: LiU

MATHIAS ELGLAND är doktorand i organisk kemi 
vid LiU. Hans arbete kretsar kring syntesen av oli-
ka kolhydrater som bl.a. är av intresse för att kun-
na studera neurodegenerativa sjukdomar, som 
Alzheimers sjukdom. 

– Jag tycker att min utbildning har försett mig med 
en stadig grund att stå på. Lärandeprocessen tar 
dock inte slut efter examen utan man möts stän-
digt av nya moment och utmaningar. Detta är ett 
av skälen till varför det är så spännande att jobba 
som kemist!

Översikt Kemi – molekylär design
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INOM BÅDA VARIANTERNA av programmet Kemisk 
biologi lär du dig att utnyttja naturliga, modi-
fierade eller helt nydesignade biomolekyler för 
livsviktiga ändamål. Detta kan innebära kon-
struktion av nya material eller produktion av så 
kallade biologiska läkemedel som t.ex. anti-
kroppar och modifierade enzymer. Kemisk bio-
logi som ämne omfattar all kemi som gränsar 
till biologi och bygger på en djupgående förstå-
else av komplexa biologiska processer på mole-
kylär nivå. Programmet erbjuder en detaljerad 
kunskap om biomolekylernas (det vill säga pro-
teinernas, nukleinsyrornas och kolhydraternas) 
struktur och funktion men också kunskap om 
växelverkan i större biomolekylära system.

PROGRAMMET HAR SÅ KALLAD ÖPPEN INGÅNG, för 
att ge dig som student maximal flexibilitet. Det 
innebär att alla läser samma kurser under för-
sta året för att därefter välja mellan naturvetar- 
eller civilingenjörsinriktningen.

NATURVETARUTBILDNINGEN ÄR INRIKTAD mot mer 
djupgående kunskaper i kemi och biologi, och 
lämpar sig väl för dig som vill fortsätta med 
grundforskning i ämnet. Du läser i många fall 
mer omfattande kurser inom respektive ämne. 
Utbildningen leder fram till en naturvetenskap-
lig kandidatexamen i kemisk biologi (180 hp) 
och denna kan sedan kompletteras med en 
naturvetenskaplig masterexamen omfattande 
120 hp, se s. 14.

TYPISKT FÖR CIVILINGENJÖRSUTBILDNINGEN är att 
den innehåller ett stort antal tekniska kurser 
och avsevärt mer matematik än naturvetarin-
riktningen. Som civilingenjör ska du i högre 
grad kunna använda dina kunskaper i till exem-
pel utvecklandet av nya tekniker.

UTBILDNINGENS GRÄNSÖVERSKRIDANDE KARAKTÄR 
förbereder dig för arbete inom både industri 
och universitet och gör dig till en centralfigur 
inom biotekniska projekt. Din bredd gör dig 
attraktiv för arbete inom all bioteknisk industri 
och särskilt inom små och medelstora biotek-
nikföretag där man inte har råd med en expert 
för varje funktion. Dessutom är kemisk biologi 
ett område som nu växer kraftigt när det gäller 
forskning.

LOVISA PORSÖ läser till civilingenjör i kemisk 
biologi och skriver just nu sin masteruppsats. 
Hon tycker att blandningen mellan ämnen och 
kurser är väldigt bra. Studenterna läser kemi, 
biologi, matematik och rena ingenjörskurser 
och allting hänger ihop med en tydlig röd tråd. 
Lovisa säger att Linköpings universitet gör 
mycket för sina studenter och har ett bra mot-
tagande av nya studenter.

MAX LINDBERG går tredje året på programmets 
naturvetarvariant. Han valde naturvetarprofi-
len eftersom han vill fokusera på de ämnen han 
tycker är mest intressanta inför en framtida 
forskarkarriär. Genteknik är hans favoritämne, 
dels för att det är ganska enkelt att genmodifie-
ra organismer, men samtidigt oändligt kom-
plext. 

Kemisk biologi
Naturvetare/Civilingenjör

Är du intresserad av den snabba och spännande utvecklingen i gränslan-
det mellan kemi och biologi? Är du inte säker på om du vill läsa en naturve-
tenskaplig utbildning eller till civilingenjör? På programmet Kemisk biologi 
bestämmer du vilken inriktning och examen du vill ha efter första läsåret!

Lovisa Porsö Max Lindberg
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År 2
Organisk kemi 2
Biokemi 2
Fysiologi
Molekylärgenetik
Oorganisk kemi
Professionella verktyg
Fysikalisk kemi

År 3
Biomätteknik
Genteknik
Bioinformatik
Proteinkemi
Projekt i kemisk biologi

EXEMPEL PÅ VALBARA KURSER
Gener och genuttryck
Naturproduktskemi och 

läkemedel
Farmakologi

EXAMENSARBETE

Påbyggnad
Masterprogrammet Protein 

Science (120 hp)
Masterprogrammet Organic 

Synthesis/Medicinal 
Chemistry (120 hp)

Masterprogrammet 
Experimental and Medical 
Biosciences (120 hp)

År 2
Organisk kemi 2
Linjär algebra
Flervariabelanalys
Fysiologi
Biokemi 2 
Molekylärgenetik
Spektroskopi och kinetik
Fysik
Programmering
Mekanik

År 3
Biomätteknik
Genteknik
Projekt i kemisk biologi
Fysikalisk kemi
Bioinformatik
Proteinkemi
Reglerteknik
Matematisk statistik

KANDIDATARBETE INOM 
PROTEIN ENGINEERING

År 4–5
Masterprofiler i
Protein Science and 

Technology
Industriell bioteknik och 

produktion

KURSEXEMPEL:
Biomolekylär design
Biomolekylär strukturanalys
Proteomik
Biosensorteknik
Industriell proteinteknik

EXAMENSARBETE

NATURVETARE

NATURVETARE

GEMENSAMT CIVILINGENJÖR

CIVILINGENJÖR

WEBBADRESS:  
www.liu.se/kemiskbiologi

OMRÅDESBEHÖRIGHET 9:  
Matematik E, Fysik B och Kemi A. Dispens ges 
för Matematik E för sökande med Matematik D

OMRÅDESBEHÖRIGHET 9A:  
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4

År 1
Matematisk grundkurs
Allmän kemi
Organisk kemi 1
Biokemi 1
Cellbiologi
Genetik
Mikrobiologi
Envariabelanalys

Johan ansvarar för kvalitet
JOHAN KÄRNHALL jobbar på GE Healthcare i 
Uppsala. Han är processingenjör, vilket innebär 
att han har tekniskt ansvar för ett par produk-
tionsenheter som består av totalt 7–8 personer.

– Vi utvecklar instrument som mäter interaktioner 
mellan biomolekyler i realtid. Jag ansvarar för att pro-
duktionen av bland annat mikrofluidsystemet funge-
rar och har ansvar för kvalitet och förbättringar, samt 
följer upp produktionsstatistik och så vidare.

Översikt Kemisk biologi

Kemi
/kemiteknik

Masterprofil

Teknik

Kandidatarbete

Matematik

300 hp

Fysik

Kemisk biologi

Biologi

NAMN: Johan Kärnhall JOBBAR: GE Healthcare

EXAMEN:  
Naturvetenskaplig kandidatexamen 
med huvudområde Kemisk biologi, 
180 hp eller Civilingenjörsexamen, 
300 hp, kombinerat med Teknologie 
masterexamen

Kemi
Kemisk
biologi

Biologi

Övrigt

Valbart Matematik

180 hp
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VIKTIGA BEGREPP FÖR TEKNISK BIOLOGI är: männ-
iska, genteknik, ytvetenskaper, nanoteknik, 
medicinska tillämpningar och biologisk pro-
duktion. Återkommande projektkurser där du 
arbetar i grupp förstärker ingenjörsmässighe-
ten och förbereder dig för yrkeslivet. Utbild-
ningen avslutas med ett examensarbete inom 
vald inriktning.

FÖRSTA ÅREN läser du kurser i matematik, kemi, 
biologi, fysik och teknik. Senare delen av utbild-
ningen är en fördjupning med inriktning mot 
biologisk produktion eller materialvetenskap i 
främst medicinska applikationer. Teorikurser 
varvas hela tiden med laborativa kurser och 
projektarbeten. Utbildningen ges i samarbete 
med medicinska fakulteten som erbjuder kur-
ser som t.ex. genteknik, immunbiologi och cell-
biologisk metodik. Under år 4–5 väljer du en av 
två möjliga inriktningar. Båda är unika för Tek-
niska högskolan vid LiU.

INRIKTNINGEN INDUSTRIELL BIOTEKNIK OCH PRO-
DUKTION syftar till att bygga upp en ingenjörs-
kompetens inom området bioteknik. Detta är 
ett mycket brett område som spänner över pro-
duktion av allt från små molekyler som antibio-
tika och vitaminer, vaccinpreparat, samt nya 
produkter som stamcellskulturer för terapi och 
diagnostiktillämpningar, till nya biobränslen. 
Inom svensk bioteknik har denna typ av pro-
dukter, och produktionen av dem, en stark 
position i såväl mindre som större företag.

INRIKTNINGEN SENSORER OCH MATERIAL I BIOMEDI-
CIN ger dig kunskaper om moderna koncept 
inom bioteknik, t.ex. applikations- och utveck-
lingsarbete inom sensorsystem, mikro- och 
nanoteknologi, avancerade material, ytveten-
skaper, samt om tekniska framsteg inom ana-
lys- och diagnostikområdet.

BÅDA INRIKTNINGARNA SYFTAR TILL ATT utbilda bio-
teknikingenjörer med hög kompetens och stark 
konkurrenskraft för svensk och internationell 
bioteknisk industri. Eftersom den akademiska 
bioingenjörsvetenskapen idag i hög grad är 
orienterad mot inriktningarnas områden utgör 
de också en bra grund för en akademisk karriär 
inom teknisk grundvetenskap. Arbetsmarkna-
den finns inom energisektorn, bioteknisk indu-
stri där teknik som tillämpar ytvetenskap och 
sensorer används samt medicinsk diagnostik. 
Studenter som har gått denna utbildning passar 
också väl inom bioprocessindustri, läkemedels-
industri, högteknologiska avknoppningsföretag 
och som forskarstuderande i tvärvetenskapliga 
projekt.

MONA MRAD har just avslutat tredje året på tek-
nisk biologi. Hon sökte till programmet för att 
det kombinerade biologi med matematik och 
fysik, ämnen som intresserade henne. Favorit-
ämnena är matematik och fysik, då hon föredrar 
kurser som kräver ”hjärngympa” snarare än 
självinlärning av ren fakta. Under sitt kandidat-
arbete studerade hon aktivitet i hjärnan och vil-
ka ämnen och faktorer som påverkades av akti-
viteten, något som var väldigt intressant men 
krävande. 

MONA SÄGER att en av de viktigaste anledningar-
na till att hon valde Linköpings universitet är 
det rika studentlivet och alla roliga engagemang. 
Hon har nu valt att göra ett uppehåll i studierna 
för att arbeta inom uni-
versitetets teknologkår 
och se utbildningarna ur 
en annan vinkel. Nästa 
år planerar hon att 
påbörja masterprofilen 
sensorer och material i 
biomedicin.

Teknisk biologi
Civilingenjör

Teknisk biologi är ett bioteknikprogram med betoning på teknik och materi-
alvetenskap i biologins tjänst. Programmet kan sammanfattas med ”Engi-
neering for Health”.

Mona Mrad
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År 1
Matematisk grundkurs
Allmän kemi
Organisk kemi 
Biokemi 1
Mikrobiologi
Envariabelanalys
Cellbiologi
Ingenjörsprojekt 

År 2
Biokemi 2
Fysiologi
Elektriska kretsar
Flervariabelanalys
Linjär algebra
Programmering
Mekanik
Fysik
Matematisk statistik
Databaser för bioinfomatik

År 3
Genteknik och 
molekylärgenetik
Cellbiologisk metodik
Immunbiologi och 
immunologiska tekniker
Mätteknik
Molekylfysik
Reglerteknik
Signal- och bildbehandling

KANDIDATARBETE INOM  
SYSTEMBIOLOGI

År 4–5
Masterprofil Industriell 

bioteknik och produktion

KURSEXEMPEL:
Industriell bioteknik
Genomanalys
Bioteknisk tillverkningsteknik
Biotekniska 

produktionssystem

EXAMENSARBETE
Masterprofil Sensorer och 

material i biomedicin

KURSEXEMPEL:
Biomedicinska material
Ytvetenskap
Material och nanoteknik
Supramolekylär kemi

EXAMENSARBETE

Kemi
/kemiteknik

Masterprofil

Teknik

Kandidat-
arbete

Fysik

Teknisk biologi

Biologi

Matematik

300 hp

WEBBADRESS:  
www.liu.se/tekniskbiologi

OMRÅDESBEHÖRIGHET 9:  
Matematik E, Fysik B och Kemi A

OMRÅDESBEHÖRIGHET 8A:  
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4

EXAMEN:  
Civilingenjörsexamen, 300 hp, kombinerat 
med Teknologie masterexamen

NAMN: Linnéa Bergenholm 
JOBBAR: AstraZeneca 

LINNÉA BERGENHOLM har precis fått 
anställning som projektmodellerare 
(Modelling & Simulation Scientist) på 
AstraZeneca i Mölndal, efter att ha varit 
industridoktorand. Hon analyserar nya läkemedel och försö-
ker förutsäga vilka som kommer att fungera på människor.

– Jag använder data från olika laboratorieexperiment och för-
söker förstå hur de nya läkemedlen fungerar, för att avgöra 
vilka som ska utvecklas vidare. Jag fick med mig en bra grund 
från Teknisk biologi, både för doktorandstudier och jobb. 
Många av de kurser vi läste är aktuella för min tjänst.

Översikt Teknisk biologi
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FÖRHÖJDA HALTER AV BLY i en patients blod eller 
dna från ett hårstrå i en mössa vid en brotts-
plats – kemiska analyser är viktiga inom både 
kriminalteknik, miljöarbete och vid kvalitets-
kontroller.

DE FÖRSTA ÅREN är en bred basutbildning i kemi 
och kemiteknik, med särskilt fokus på kemisk 
analysteknik. Du tillbringar mycket tid i labbet 
och övar upp din praktiska färdighet, skriver 
rapporter och gör presentationer. Under utbild-
ningen kommer du att få stor erfarenhet av att 
arbeta med modern analysutrustning. Utöver 
kemin är matematik ett viktigt ämne, liksom 
ingenjörskurser där du får kunskaper i försöks-
planering och hur projektarbeten genomförs. I 
utbildningen ingår även ett verklighetsnära 
projektarbete som utförs i grupp. Ni kan exem-
pelvis leta efter spår av narkotika på sedlar eller 
analysera C-vitaminhalter i livsmedel.

SISTA ÅRET FÖRDJUPAR du dig inom forensisk 
analysteknik (den vetenskapliga undersökning-
en av brottsspår) eller miljöteknik. Du kan lägga 
till valbara kurser inom exempelvis farmakolo-
gi, programmering eller retorik. Avslutningsvis 
gör du ett examensarbete där du på egen hand 
eller tillsammans med en annan student löser 
en större uppgift. Det kan handla om att göra en 
miljöutredning, analysera processer och materi-
alflöden för industriföretag eller utveckla meto-
der inom forensisk vetenskap.

LINKÖPING ÄR ETT FORENSISKT CENTRUM i Sverige, 
både Nationellt Forensiskt Centrum (fd SKL) och 
delar av Rättsmedicinalverket ligger här. Personal 
från båda myndigheterna medverkar aktivt i 
utbildningen vilket garanterar en hög kvalitet och 
ger en unik kompetens.

ARBETSMARKNADEN FÖR INGENJÖRER med kunskap 
om kemisk analysteknik är mycket god. En 
undersökning från 2015 bland tidigare studenter 
visar att fyra av tio hade jobb redan före examen 
och att en mycket hög andel av alumnerna arbetar 
inom ett för utbildningen relevant område. Inom 
den offentliga sektorn kan du jobba för polisen på 
en teknisk rotel, hos Rättsmedicinalverket eller på 
ett kommunalt miljökontor. Väljer du näringslivet 
kan du exempelvis arbeta med laboratorieanaly-
ser eller med process- och kvalitetskontroll för ett 
läkemedelsföretag, inom massa- eller pappersin-
dustrin eller som konsult.

ANDERS JOHANSSON LÄSTE Kemisk analysteknik 
och har nu även examen från masterprogrammet 
i organisk syntes och läkemedelskemi. Han 
beskriver hur studenterna fick arbeta mycket 
självständigt och själva fick 
välja vad som skulle analyse-
ras eller vilka instrument och 
metoder som skulle använ-
das. Han tycker att det bästa 
med utbildningen var kopp-
lingen till näringslivet.

Kemisk analysteknik
Högskoleingenjör

Med en examen från Sveriges enda högskoleingenjörsprogram i kemisk 
analysteknik kan du gå rakt ut till jobb i många olika branscher – det är stor 
brist på personer med din kompetens.

CASSANDRA JAQUE började arbeta på RMV efter sin 
examen från LiU 2013. Rättskemin utför rättstoxikolo-
giska analyser på begäran av rättsmedicinska avdel-
ningar, polis och kriminalvård. Just nu jobbar hon 
främst med att bedöma och godkänna analysresultat.

Hon är även metodansvarig för några narkotika-
analysmetoder och har varit delaktig i metodva-
lideringar. Eftersom RMV är en myndighet där 
rättssäkerhet är av högsta vikt läggs mycket tid 
och resurser på kontinuerligt kvalitetsarbete.

NAMN: Cassandra Jaque JOBBAR: Rättsmedicinalverket (RMV), avdelningen för Rättskemi

Anders Johansson



År 1
Allmän kemi
Organisk kemi 1
Oorganisk kemi
Envariabelanalys
Statistiska verktyg för kemisk 

analys
Analytisk kemi – titrering
Ingenjörsprojekt 1
Linjär algebra

År 2
Organisk kemi 2
Analytisk kemi – spektroskopi
Biokemi
Analytisk kemi – kromatografi
Datoriserade mätsystem
Industriell ekonomi
Tillämpningsområden för 

kemisk analysteknik

EXEMPEL PÅ PROFILKURSER
Miljökemi
Miljömanagement
Forensisk biokemi

År 3
Organisk-analytisk kemi
Ingenjörsprojekt 2
Kvalitetsteknik

EXEMPEL PÅ PROFILKURSER
Forensisk kemi
Miljöteknik
Industriell ekologi

EXEMPEL PÅ VALBARA KURSER
Programmering
Reglerteknik
Farmakologi
Retorik

EXAMENSARBETE

Kemi

Kemiteknik

Teknik

Övrigt

Valbart

180 hp

Matematik

WEBBADRESS: 
www.liu.se/kemiskanalysingenjor

OMRÅDESBEHÖRIGHET 8: 
Matematik D, Fysik B och Kemi A

OMRÅDESBEHÖRIGHET 8A: 
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c

EXAMEN: 
Högskoleingenjör, 180 hp, kombinerat med 
Teknologie kandidatexamen

Översikt Kemisk analysteknik

Påbyggnad
Masterprogrammet Organic 

Synthesis/Medicinal 
Chemistry, 120 hp

Masterprogrammet 
Industrial Engineering and 
Management, 120 hp

Masterprogrammet 
Sustainability Engineering 
and Management, 120 hp
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Ecology and the  
Environment, 120 hp

Programmet ges på engelska och förmedlar en 
fördjupad förståelse av ekologiska teorier och 
deras tillämpningar inom natur- och miljövård. 
Du tränas i kritiskt vetenskapligt tänkande och 
utvecklar kunskaper om ekologisk fältmetodik, 
försöksdesign samt användning av matema-
tiska modeller för att analysera ekologiska 
 problemställningar. Avslutningsvis gör du ett 
examensarbete på 30–60 hp. Programmet kan 
ligga till grund för en forskarkarriär eller arbete 
på institutioner och organisationer med inrikt-
ning mot exempelvis miljö- och naturvård. 
Arbetsgivare kan vara kommuner, länsstyrelser 
eller företag inom jord- och skogsbruk.

Applied Ethology and  
Animal Biology, 120 hp
Programmet ges på engelska och är inriktat 
mot tillämpad etologi och djurbiologi. Efter 
examen ska du behärska tillämpad etologi med 
inriktning på djurskydd och bevarandebiologi. 
Du lär dig om fördjupade aspekter på djurs 
beteende i fångenskap och läser kurser i funk-
tionell fysiologi och primatetologi. Det avslu-
tande examensarbetet är på 30–60 hp. Arbets-
marknaden finns i första hand inom den 
akademiska världen. Djurparker är också en 
plattform för forskning och utbildning. Dina 
kunskaper efterfrågas även inom administra-
tion och myndighetsverksamhet.

Protein Science, 120 hp

Proteiner är fascinerande! Med enkla aminosy-
ror som byggstenar skapar kroppen komplexa 
strukturer som styr våra livsprocesser. Inom 
både forskning och industri pågår en febril 
aktivitet för att öka kunskapen om hur vi kan 
skapa nya proteiner med ändrad eller förbätt-
rad funktion. Sådana designade biomolekyler 
kan användas både för analys, rening och 

detektion, men även för aktiva ingrepp där livs-
processerna gått snett. Du får specialistkun-
skaper om proteiners struktur och funktion och 
uppmuntras att arbeta med egna frågeställ-
ningar och utveckla hypoteser i samarbete med 
forskar grupper, speciellt under examensarbetet 
som omfattar 30–60 hp.

Organic Synthesis/Medicinal 
Chemistry, 120 hp
Programmet ges på engelska och omfattar 
design, syntes och utvärdering av lågmole-
kylära, biologiskt aktiva organiska molekyler. 
För att skapa nya läkemedelskandidater krävs 
 kunskaper i farmakologi, organisk syntes och 
läkemedelskemi, samt fördjupade kunskaper i 
proteinkemi, molekylmodellering och struktur-
kemi. Utbildningen avslutas med ett examens-
arbete omfattande 30–60 hp. Arbetsmarkna-
den utgörs främst av läkemedelsbolag och 
bioteknikbolag med läkemedelsfokus, men 
även andra områden där behov finns av orga-
nisk syntesmetodik. Programmet ger också en 
god bas för fortsatta forskarstudier.

Experimental and Medical 
Biosciences, 120 hp
Programmet ges på engelska och har en tydlig 
forskningsförberedande profil. Du får en för-
djupad teoretisk kunskap såväl som praktiska 
färdigheter inom biomedicin. Två obligatoriska 
metodkurser följs av valbara kurser inom exem-
pelvis medicinsk genetik eller stamcellsbiologi. 
Inom programmet genomförs två självständiga 
projektarbeten i forskningsmiljö. Du får en 
bred kompetens inom biomedicin och lär dig 
experimentella metoder inom life science -
forskningen. Jobben finns inom akademisk 
forskning, läkemedels- och bioteknikindustrin 
samt olika statliga institutioner. Programmet 
drivs av den medicinska fakulteten i samarbete 
med den tekniska fakulteten.

Påbyggnadsutbildning
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DU MÖTER OMVÄXLANDE arbetsuppgifter, ansvar, 
utmaningar och forskning i framkant. Efter din 
utbildning kan du till exempel arbeta med att 
utveckla lösningar för olika frågeställningar 
inom miljö eller ekologi, utveckla nya läkeme-
del eller produktionsstrategier, förbättra ana-
lysmetoder eller försöka hindra uppkomsten av 
allvarliga sjukdomar som cancer eller Alzhei-
mer. Här träffar du några av våra före detta stu-
denter som berättar om sina erfarenheter från 
arbetslivet.

REBECKA LE MOINE har en kandidatexamen i bio-
logi. Hon gjorde sitt exjobb i Indien, där hon 
analyserade landskapsförändringar. Idag arbe-
tar Rebecka på konsultbolaget Calluna AB med 
natur- och miljöfrågor. 
– Det är mycket som sker i projektform och 
många projekt är igång samtidigt. Det är 
många saker jag gillar med mitt arbete. Jag får 
vara ute på dagarna och ser ofta väldigt fina och 
spännande platser som jag aldrig hade besökt 
annars. Jag planerar mina arbetsuppgifter helt 
själv, det är mycket flexibelt och varierande, 
säger Rebecka.

PÄR ERIKSSON är högskoleingenjör i kemisk ana-
lysteknik. Han valde utbildningen för att den är 
praktiskt inriktad. Idag arbetar Pär på Novavax 
AB i Uppsala.

– Novavax arbetar med ett preparat som för-
stärker ett vaccins effekt. Jag är analytisk 
kemist inom avdelningen Analytical Develop-
ment och jobbar med fokus på metodutveckling 
och validering, men vi är även inblandade som 
stöd i produkt- och processutveckling och frå-
geställningar kring det. Vår produkt är en 
naturprodukt, vilket innebär en del analytiska 
utmaningar eftersom den består av många oli-
ka snarlika substanser. En enskild huvudsub-
stans är annars det vanliga inom läkemedels-
branschen. Det är mycket att lära och det gör 
jobbet extra kul. Det är dessutom ett stort plus 
att jobba i vaccinbranschen, man har verkligen 
möjlighet att kunna göra skillnad här i världen!

KATRIANN ARJA är doktorand i organisk kemi. 
Under sin master i kemi läste hon fördjup-
ningskurser i ämnet och gjorde ett större 
exjobb. 
– Idag arbetar jag i en grupp som forskar om 
Alzheimers sjukdom. Vi är ett tiotal anställda 
med varierande bakgrund, biokemister, cellbio-
loger och organiska synteskemister. Jag jobbar 
mest med syntes av molekyler som används i 
cellstudier. Linköpings universitet är känt i Sve-
rige för sin forskning om Alzheimers. Det bästa 
med jobbet är när man får ett bra resultat, säger 
Katriann.

En bred arbetsmarknad
Kemi- och biologikunskaper samt tekniska tillämpningar inom områdena är 
centrala för att vi ska kunna leva det liv vi lever idag och för att vi ska kunna 
fortsätta leva det i samspel med natur och miljö.

Rebecka Le Moine Pär Eriksson Katriann Arja
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UNO WENNERGREN, forskare inom teoretisk biolo-
gi, beskriver hur hans forskargrupp skapar 
modeller av en situation eller händelse. Sedan 
stoppar de in verkliga data eller statistik i 
modellerna och genom att ändra olika variab-
ler, kan man få olika resultat i ett tänkt biolo-
giskt system. 
– Man kan säga att vi programmerar en sorts 
datorspel, fast istället för en fin grafik får vi siff-
ror och grafer, säger Uno.

HANS FORSKNING OM djurvälfärd ger kunskap 
och verktyg som kan göra skillnad för både 
människor och djur. 
– Genom att till exempel logistiskt optimera 
och planera djurtransporter så att djuren inte 
måste åka så långt, mår djuren bättre. Det ger 
både bättre kött och mindre koldioxidutsläpp. 
Förbättringar i djurvälfärden ger bättre hälsa, 
mindre miljöpåverkan och bättre ekonomi.

MARIA SUNNERHAGENS FORSKNING handlar om 
strukturbiologi. Hon beskriver hur viktigt det 
är med tvärvetenskapligt arbete. 
– Vi identifierar problem och skapar verktyg för 
att kunna lösa dem. För att kunna göra det 
måste vi samverka mellan olika ämnen. Det 
betyder att det inte är relevant att stänga in sig 
inom sitt område.

MARIA VILL MED sin forskning förstå ”livets 
maskineri”. 
– Strukturbiologi handlar om att beskriva 
strukturen på proteiner och biomolekyler, men 
kanske ännu viktigare, att beskriva hur de sam-
verkar för att skapa det vi kallar liv. Utan sam-
verkan, inget liv helt enkelt. Framtiden ligger i 
att förstå den här kopplingen mellan struktur 
och rörelse, när vi gör det fullt ut kan vi designa 
molekylära maskiner som kan reparera felakti-

ga proteiner i cellen eller omvandla miljögifter 
så de inte längre är skadliga. Det kan ge oss nya 
processer för att framställa läkemedel utan att 
förgifta miljön.

MARIA BETONAR OCKSÅ vikten av att öppet berätta 
om sina forskningsresultat. Genom att forskare 
världen över delar med sig av kunskap om pro-
teinernas strukturer kan även länder med svaga 
ekonomiska resurser komma åt informationen 
för att utveckla diagnosverktyg och läkemedel 
mot exempelvis sömnsjuka.

DANIEL FILIPPINIS FORSKNING handlar om att ska-
pa mikrosystem för kemiska och biokemiska 
analyser baserade på optiska metoder. De ska 
exempelvis kunna användas för distribuerad 
sjukvård där avstånden är stora mellan patient 
och läkare, eller där patienter av olika anled-
ningar har svårt att förflytta sig. Det innebär att 
läkaren, på distans, kontinuerligt kan följa upp 
patientens hälsotillstånd. 

DET BETYDER OCKSÅ att vården kan effektiviseras 
och vårdköerna kortas, något som blir alltmer 
aktuellt med en befolkning där allt fler blir äldre. 
– Vår grupp undersöker och utvecklar engångs-
material, så kallade ”lab-on-a-chip”, för bioke-
miska analyser och diagnostiska ändamål. 
Materialet sätts på en mobiltelefon och kan 
komplettera läkarens insatser och möjliggöra 
enklare och en mer kostnadseffektiv tillgång till 
regelbunden övervakning av patienters hälso-
tillstånd.

Forskning
Hur kan vi arbeta för en hållbar samhällsutveckling? Det är en av vår tids 
stora frågor. Med en kombination av bredd, spets och tvärvetenskap i forsk-
ningen inom kemi, biologi och bioteknik ligger Linköpings universitet långt 
fram när det gäller svaren. Möt Uno Wennergren, Maria Sunnerhagen och 
Daniel Filippini, några av våra forskare.
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MARIA TRÄFFAR ALLA studenter i årskurs tre på 
utbildningen i kemisk biologi. Ofta genomförs 
även kandidatarbetet i forskargrupper, vilket 
betyder att studenterna tidigt får mentorer 
inom forskningen. 
– Man skapar en personlig relation med stu-
denterna, vi ser dem och de känner sig sedda.

ALLA TRE BERÄTTAR om det kreativa i forskningen 
och hur viktigt det är att arbeta med något som 
ger glädje och tillfredsställelse, och kan bidra 
till en bättre framtid. 
– Det är det skapande, konstnärliga och kreati-
va i forskningen som driver mig. Varje atomkär-
na har en egen frekvens, en egen ton. Det var 
skönheten i ämnet som först grep mig, säger 
Maria.

UNO SÄGER ATT hans forskning är intressedriven. 
– Det kanske kan kännas som det spretar 
ibland, men jag kan inte låta bli att engagera 
mig. Speciellt inte när det vi gör betyder så 
mycket för andra och blir en del av deras verk-
lighet.

DETTA VAR ETT AXPLOCK av den forskning som 
bedrivs på Linköpings universitet. Välkommen 
att träffa och lära känna flera forskare – inspire-
ras och utvecklas. Ditt bidrag behövs!

Maria Sunnerhagen

Uno Wennergren

Daniel Filippini
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I LINKÖPING FINNS det gott om bostäder på cykel-
avstånd från både universitetet och centrum. 
Flera nya studentbostäder byggs just nu så 
boendet löser sig relativt snabbt. Du kan ställa 
dig i kö redan när du bestämmer dig för att 
söka. Om du inte lyckats ordna bostad när läs-
året börjar kan du få hjälp att hitta ett tillfälligt 
boende genom studenternas bostadspool, eller 
dela en större lägenhet med några andra stu-
denter.

STUDENTKORRIDOREN ÄR ett utmärkt sätt att lära 
känna nya människor. I varje korridor bor i 
regel mellan åtta och tolv studenter. Man har 
sitt eget rum, oftast med egen toalett och dusch, 
medan kök, allrum och andra utrymmen är 
gemensamma.

ATT VARA STUDENT innebär så mycket mer än att 
gå på föreläsningar, göra labbar eller läsa kurs-
litteratur. Varför inte pröva på att vara pyrotek-
niker för spexet eller yogainstruktör i Campus-
hallen, sjunga i en studentkör eller jobba på en 
studentpub? Och hittar du inget som passar 
just dig så starta en egen studentförening – allt 
är möjligt! Är du elitidrottare i orientering eller 
löpning har du dessutom tillgång till professio-
nell tränare under hela studietiden.

ENGAGEMANG I SEKTIONSVERKSAMHETEN är också 
ett bra sätt att skapa nätverk och träffa andra. 
MatNat är för alla som läser matematiska och 
naturvetenskapliga program. Studenter på 

Kemisk biologi och Teknisk biologi blir istället 
medlemmar i TBi, sektionen för Teknisk biolo-
gi, medan högskoleingenjörsstudenterna ingår 
i Ling-sektionen.

SEKTIONERNA BESTÅR AV en styrelse, ett festeri, ett 
fadderi och olika utskott. Utskotten arbetar 
med specifika frågor som marknadsföring av 
utbildningarna, kontakter med näringslivet och 
utbildningsbevakning. Linköpings universitet 
har av tradition ett starkt studentinflytande, vil-
ket har bidragit till en inspirerande studiemiljö 
och ett rikt studentliv.

EVENEMANG SOM MIDDAGAR, idrottsturneringar, 
julbord och skidresor brukar anordnas för sek-
tionernas medlemmar. Sektionerna strävar 
efter att öka sammanhållningen och stärka 
identiteten för studenter på liknande utbild-
ningsprogram. Som sektionsaktiv får du ett 
brett nätverk av kontakter, nya vänner och en 
bra inblick i hur ett universitet fungerar.

UNIVERSITETSTIDEN BÖRJAR MED mottagningspe-
rioden, Nolle-p, som arrangeras av bland annat 
fadderierna. Äldre studenter fungerar som 
faddrar och hjälper till att slussa in nya studen-
ter i den akademiska världen. Fadderierna 
anordnar många roliga aktiviteter parallellt 
med studierna. Nolle-p hjälper studenterna att 
lära känna varandra och är en period som ger 
minnen för livet!

WEBBADRESSER
www.liu.se/elitidrott 
www.studentbostader.se 
www.student.liu.se/vid-sidan-av-studierna?l=sv 
www.matnat.se 
www.tbi.lintek.liu.se 
www.lingsektionen.se

KONTAKT
MatNat: rekrytering@matnat.se 
TBi: reka@tbi.lintek.liu.se 
Ling: mafu@ling.lintek.liu.se

En stad med ett rikt studentliv
För många är det en stor omställning att börja plugga på universitetet. När du 
väljer universitet väljer du också var du ska leva och bo de närmaste åren. 



FÖR ALLA SOM KOMMER till universitetet är det en 
ny värld. Det är normalt att ibland känna sig 
vilsen och att tvivla på om man ska klara av det. 
Alla kommer någon gång under studierna till 
en punkt då man skulle behöva prata med 
någon som har överblick över högskolan och 
alla utbildningar, som kan regler och möjlighe-
ter, som kan ge dig ett bra beslutsunderlag så 
att du kan göra medvetna val inför det framtida 
arbetslivet.

PÅ UNIVERSITETET KALLAS dessa personer studie-
vägledare. Studievägledaren är anställd av uni-
versitetet men arbetar bara för dig och dina 
intressen. Studievägledaren har dessutom tyst-
nadsplikt. Som student kan du t.ex. vända dig 
till studievägledaren om du vill diskutera din 
studiesituation, hur du ska planera dina fortsat-
ta studier, om vilka val du ska göra inom din 
utbildning och om du vill bli coachad i ditt 
framtida yrkesval.

STUDIEVÄGLEDNINGEN ARBETAR för att du ska få 
ett varmt mottagande och en bra studietid på 
Tekniska högskolan. Tveka inte att ta kontakt 
innan du söker – för information om program-
men eller svar på specifika frågor.

ANNA KLIPPINGER, studievägledare, 013-28 16 11, 
anna.klippinger@liu.se 

VILL DU VETA MER OM LINKÖPINGS UNIVERSITET, 
utbildning, studiemedel, bostad, studentliv 
med mera så hittar du det mesta på Linköpings 
universitets hemsida: 
www.liu.se/utbildning

VILL DU VETA VAD NÅGRA AV VÅRA FÖRE DETTA  
STUDENTER JOBBAR MED IDAG? 
Reportage finns på: 
www.liu.se/utbildning/alumn

MER OM NATURVETARE RESPEKTIVE  
CIVILINGENJÖRER HITTAR DU PÅ: 
www.naturvetarna.se 
www.sverigesingenjorer.se

BOSTAD KAN DU SÖKA HÄR: 
www.studentbostader.se 
www.byggvesta.se 
www.stangastaden.se 
www.botrygg.se 
http://bostad.karservice.se/bostadssokande/ 
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Linköpings universitet 
581 83 Linköping
Tel. 013–28 10 00 
www.liu.se

www.liu.se/utbildning


