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Välkommen till
Linköpings universitet!
– Det är både kul & krävande att plugga på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Och så ska det vara. Om du
någon gång i livet verkligen ska satsa på kvalitet så är det när
du väljer utbildning.
Tänk dig att du ska genomföra ”det stora utbildningsprojektet” för att bli en kreativ, kompetent och ansvarsfull problemlösare. Då kan det inte vara för enkelt och du får vara beredd
på att jobba.
Men var inte orolig! Redan från början kommer du att känna
stödet från lärare, mentorer och nya vänner. Och jag vågar
lova att du kommer att ha fantastiskt roligt. Välkommen hit!
Ulf Nilsson, dekanus
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IT och data
– en glödhet bransch

IT utvecklas ständigt och blir nödvändigt i fler och fler branscher
och företagsfunktioner. Kunskaper inom IT kommer att värderas
högt oavsett var du tänker dig din framtid. Frihet, ansvar, utmaningar, nyheter - i den här branschen finns allt. Att jobba inom IT
kan innebära allting från kreativa 3D-effekter till programmering
av spårningssystem för läkemedel.

Filip Klintenstedt är Civilingenjör
i datateknik med inriktning mot
medicinsk teknik. Under utbildningen
läste han basår med Japankunskap
för att sedan bygga på med ett
utbytesår i Hiroshima. Han gjorde
sitt examensarbete på Combitech,
där han arbetade med utveckling av
positioneringssystem för patienter
och utrustning. I dag utvecklar han
tillämpade medicinska system på
företaget Sectra.

God arbetsmarknad

- När jag tog examen var arbetsmarknaden extremt god och jag hade
många jobberbjudanden, säger Filip.
Jag valde Sectra, som utvecklar utrustning och programvara för sjukvården,
för att det passar med min inriktning
mot medicinsk teknik. I goda tider
finns många jobberbjudanden i alla
branscher men även i bistra tider har
skickliga ingenjörer lätt att få jobb i
IT-branschen. Är du lite driftig och har
en bred basutbildning är det nästan
omöjligt att förbli arbetslös.

Omväxlande uppgifter

- Som utvecklare är man inte bara
programmerare utan får även designa
och specificera hur systemet fungerar,
säger Filip. Jag har kontakt med
kunder och användare och på så sätt
utvecklas jag mycket mer än om mitt
jobb bara handlade om kod. Eftersom
jag får ett eget ansvar inom varje projekt så har jag dessutom delar som är
”mina egna” helt och hållet.
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Nathalie Ek, som i dag arbetar som
Software Engineer på DICE i Stockholm, håller med Filip.
- Mitt första år på DICE jobbade jag
som UI-programmerare. UI står för
User Interface eller användargränssnitt
på svenska. Det kan till exempel vara
skärm, handkontroller, tangentbord
och så vidare. Jag kastades rakt in i
produktionen av Battlefield 4. Jag är
spelprogrammerare och jobbar lite
med allt – UI, online, multiplayer
och så vidare. Trots att min titel är
programmerare har jag dagligen stor
möjlighet att även påverka beslut
som gäller design och interaktion.
Det känns extra roligt eftersom mitt
intresse under studietiden var just lite
av varje – det visuella och tekniska.

Medieteknik i Norrköping

- Jag är utbildad till Civilingenjör i
medieteknik, en utbildning som ligger
på Campus Norrköping. Jag visste
ingenting om Norrköping innan jag
började studera, men det visade sig
vara helt rätt stad/universitet för
mig. Lagom stort, en härlig stad och
bra kontakt med föreläsarna, säger
Nathalie.

att jag hade en intressant profil
som snart färdig civilingenjör och
före detta professionell gamer och
undrade om jag var intresserad av en
exjobbsposition. Jag trodde knappt
mina ögon och tackade genast ja! Jag
fick göra ett arbetsprov och sedan
åka in till Stockholm och göra en
teknisk intervju. Gissa om jag var
nervös, men vem hade inte varit
det? Jag hade ju chansen att få min
högsta önskan att gå i uppfyllelse –
att få utveckla spel och arbeta med
min hobby och passion! Det tog ett
par veckor, sedan ringde telefonen
när jag satt i bilen på väg att besöka
mina föräldrar över sommaren. Jag
höll på att köra av vägen när rösten
i telefonen sa ”Du måste ha gjort ett
rejält intryck, du har nämligen fått
exjobbspositionen!”. Total lycka! Efter
mina exjobbsmånader på DICE blev
jag direkt erbjuden en position som
UI-programmerare och välkomnades
in till teamet som utvecklade
Battlefield 4. På den vägen är det.
Framtiden ligger öppen.

Drömexjobb

- När det var dags för mig att söka
exjobb hann DICE före. Jag vaknade
en morgon och hade ett mail från
DICE i min inkorg. De hade hittat
till min hemsida, läst om mig och
kollat igenom in portfolio. De tyckte

FILIP KLINTENSTEDT
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Utbildning
Hårdvara, mjukvara, information, kommunikation, grafik och media - dataområdet är
brett, växande och i ständig utveckling. Linköpings universitet var först i Sverige med
högre utbildningar inom data och har sedan dess utvecklat många olika utbildningar
som fortfarande ligger i framkant.

Som universitet är vi unga men under de
40 år vi funnits har vi byggt upp en utbildningsmiljö av hög internationell klass.
I den senaste ARWU-rankingen, världens
ledande universitetsranking, hamnade vi
i 99-percentilen: den procent av världens
universitet som är bäst på datavetenskap.
Så när du väljer att läsa på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet läser
du vid ett universitet som varit, är och
strävar efter att förbli ledande inom det
datavetenskapliga området.

Före sin tid

När vi startade civilingenjörsutbildningen
i datateknik 1975 förstod inte många vad
vi höll på med. Dataområdet var nytt och
universitetet var före sin tid. Även i dag
är Linköpings universitet före vår tid,
både i vår världsledande forskning och
inom våra utbildningar, som till exempel
den nystartade civilingenjörsutbildningen
i mjukvaruteknik.

Utbildningar med spjutspets

Civilingenjörsprogrammet i datateknik
var det första av sitt slag i Sverige och var
ensam om att få “mycket hög kvalitet” i

Universitetskanslerämbetets senaste utvärdering. IT-programmet var den första
civilingenjörsutbildningen i Sverige som
tillämpade problembaserat lärande, ett
sätt att lära som används under de första
tre åren. Civilingenjörsprogrammet i
medieteknik är vida känt i världen och
blev den första utbildningen utanför USA
som berättigade till deltagande i iPax
(Sony Imageworks studentutbytesprogram). Våra sex utbildningsprogram ger
dig möjligheten att hitta utbildningen
som är anpassad just för dig. Oavsett om
du är intresserad av hårdvara, mjukvara,
media, ren programmering eller ledarskap inom IT så har Linköpings universitet en utbildning i världsklass för dig.

Världens nöjdaste studenter

Anorna, forskningen och de internationella möjligheterna är några av anledningarna till att Linköpings universitet är
det universitet i världen (enligt ISB 2012)
där studenterna är mest nöjda med sina
studier. Bland annat är våra studenter
mest nöjda i världen med sina lärare,
laborationsutrymmen och föreläsningar. Så varmt välkommen till Tekniska
högskolan vid Linköpings universitet,
universitetet med Sveriges äldsta och
modernaste datautbildningar!

Internationella möjligheter

Att studera vid Linköpings universitet
ger dig stora möjligheter att komma ut i
världen. Våra samarbeten med runt 250
universitet i världen ger dig möjlighet
till utlandsstudier i samtliga världsdelar.
Stanford i USA, ett år någonstans i Europa, eller varför inte en dubbelexamen
från ansedda Harbin Institute of Technology i Kina. Du kan också välja att genomföra examensarbetet utomlands.

NATHALIE EK
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Snabbguide
Här kan du jämföra de olika datautbildningarna på Linköpings universitet och hitta den som passar just dig
bäst. Alla utbildningar har sin profil och valen är inte alltid självklara. Oavsett vilken utbildning du väljer vet du att
du får en utbildning inom IT av högsta klass!

Civilingenjör Datateknik
Matematik
Masterprofil

Fysik

300 hp
Människa, teknik
och samhälle
Kommunikation och
management

Programvara

Datorteknik och
systemteknik

Den klassiska datautbildningen med både djup och bredd. Utbildningen
fokuserar på tekniken och låter dig gå djupet.
Den mest allsidiga utbildningen för dig som vill jobba med utveckling av tekniken på IT-området. Datateknikprogrammet ger dig en djup förståelse för
samspelet mellan hårdvara och mjukvara och dess komponenter. Spetskompetensen får du i en av flera masterprofiler inom mjukvara, hårdvara eller
tillämpad datateknik som till exempel medicinsk teknik eller bildbehandling.
Ort: Linköping
Förkunskapskrav: Grundläggande be
hörighet samt områdesbehörighet 9
(matematik E, fysik B och kemi A).
Områdesbehörighet A9 (fysik 2, kemi 1,
matematik 4)

Examen: Civilingenjör, 300 hp och
Teknologie master, 120 hp
Studiestart: Hösttermin
Mer info: www.liu.se/datateknik

Civilingenjör Mjukvaruteknik
Matematik
Masterprofil

Fysik

300 hp
Programvara
Människa, teknik
och samhälle

Datorteknik och
systemteknik

Kommunikation
och management

Civilingenjörsutbildning specialiserad på mjukvaruutveckling ur ett helhetsperspektiv, för dig som vill bli en av landets skickligaste mjukvaruingenjörer.
En bred bas av datavetenskap, mycket matematik och många projekt gör
dig till en specialist med bredd inom mjukvara. Du lär dig förstå teorierna
bakom flertalet programmeringsspråk och paradigmer och omsätta dem i
färdiga applikationer. Dina grundliga teoretiska kunskaper gör dig till en
ledare också i den framtida utvecklingen på området. De två sista åren väljer
du att läsa någon av de masterprofiler som programmet har att erbjuda.
Ort: Linköping
Förkunskapskrav: Grundläggande be
hörighet samt områdesbehörighet 9
(matematik E, fysik B och kemi A).
Områdesbehörighet A9 (fysik 2, kemi 1,
matematik 4)

Examen: Civilingenjör, 300 hp och
Teknologie master, 120 hp
Studiestart: Hösttermin
Mer info: www.liu.se/mjukvaruteknik

Civilingenjör Medieteknik
Matematik
Fysik

Masterprofil

300 hp

Datorteknik och
systemteknik

Människa, teknik
och samhälle
Kommunikation
och management

6

Programvara

Medieteknik ger kunskaper och tekniken bakom dagens medie- och underhållningsindustri. Arbetsmarknaden sträcker sig över hela IT-branschen men med
en egen touch av medier och grafik.
Möjligheten att utnyttja Norrköpings nya visualiseringscentrum C och
många världsnamn som föreläsare ger civilingenjörsprogrammet i
medieteknik extra spets. Utbildningen ger dig spetskompetens inom teknikerna bakom dagens och morgondagens medier samtidigt, som du får den
breda civilingenjörskompetensen. Du har stora möjligheter att jobba inom
olika typer av rörlig media eller den växande spelbranschen, men medieteknikern är också eftertraktad inom mer klassisk utveckling av IT-system.
Ort: Norrköping
Förkunskapskrav: Grundläggande
behörighet samt områdesbehörighet
9 (matematik E, fysik B och kemi A).
Områdesbehörighet A9 (fysik 2, kemi 1,
matematik 4)

Examen: Civilingenjör, 300 hp och
Teknologie master, 120 hp
Studiestart: Hösttermin
Mer info: www.liu.se/medieteknik

Civilingenjör Informationsteknologi

Matematik
Masterprofil

Fysik

300 hp
Programvara
Människa, teknik
och samhälle

Datorteknik och
systemteknik
Kommunikation
och management

IT-programmet fokuserar på kommunikation, från tekniken med trådlösa nätverk
till muntlig och skriftlig kommunikation och samspelet i en arbetsgrupp.
Med problembaserat lärande (PBL), problemlösning och de många arbetena
i grupp ger IT-programmet dig inte bara en god teknisk kunskap. Du lär dig
också att snabbt hitta och sålla information och att professionellt presentera
dina arbeten och kommunicera i din yrkesroll.
IT-programmets sjätte termin bedrivs i projektform. Under ett halvår jobbar
studenterna med ett verklighetsnära problem, exempelvis utveckling av säkra
mobila system för kommunikation under krissituationer. Projektet är verklighetsbaserat och tvärvetenskapligt vilket ställer krav på studenten att jobba
ingenjörsmässigt med problemlösning. De två sista åren väljer du att läsa någon
av flera masterprofiler som programmet har att erbjuda.
Ort: Linköping
Förkunskapskrav: Grundläggande be
hörighet samt områdesbehörighet 9 (matematik E, fysik B och kemi A). Områdesbehörighet A9 (fysik 2, kemi 1, matematik 4)

Examen: Civilingenjör, 300 hp och
Teknologie master, 120 hp
Studiestart: Hösttermin
Mer info:
www.liu.se/informationsteknologi

Högskoleingenjör Datateknik

Kommunikation
och management

Datorteknik och
systemteknik

Den treåriga högskoleingenjörsutbildningen ger dig kunskaperna för att direkt
komma ut i industrin och arbeta med programvaruutveckling eller inbyggda
system.

Människa, teknik
och samhälle
Matematik
Fysik

180 hp
Programvara

Utbildningen ger kunskaper i allt från programmering till inbyggda system
– små datorsystem avsedda för en viss funktion som exempelvis en digital-TVbox. Denna treåriga utbildning är inte lika teoretisk som civilingenjörsutbildningarna. Många kurser är praktiska och i projektform för att du ska vara väl
förberedd för arbetslivet.
Ort: Linköping
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 8 (matematik
D, fysik B och kemi A). Områdesbehörighet
A8 (fysik 2, kemi 1, matematik 3C)

Examen: Högskoleingenjör och
Teknologie kandidat, 180 hp
Studiestart: Hösttermin
Mer info: www.liu.se/dataingenjor

Kandidatprogrammet Innovativ Programmering
Människa, teknik
och samhälle
Kommunikation
och management

Matematik

Datorteknik och
systemteknik

180 hp
Programvara

Den treåriga utbildningen som lär dig programmera i praktiken. Med den senaste
metodiken och de senaste språken kommer du direkt ut i arbetslivet som
programmerare med en full projektportfölj.
Idén med Innovativ Programmering är att låta studenterna genom projekt
med både fiktiva och riktiga kunder prova på det senaste inom agil metodik såsom testdriven utveckling och burn-down charts. Under utbildningen
används flera språk, alltifrån C# till scriptspråk. Stor tyngd läggs också vid
gruppdynamik och projektarbete. Med mindre matematik och teori än övriga
utbildningar ligger fokus på att praktisera utveckling av applikationer och
system.
Ort: Linköping
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 8 (matematik
D, fysik B och kemi A). Dispens för fysik
A, fysik B, kemi A och matematik D för
sökande med matematik C. Områdesbehö-

righet A8 (fysik 2, kemi 1, matematik 3c).
Dispens ges för fysik 2, fysik 1, kemi 1.
Examen: Kandidat i Innovativ programmering, 180 hp
Studiestart: Hösttermin
Mer info: www.liu.se/innovativprog
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”SEDAN JAG
BÖRJADE HAR
JAG INSETT ATT
DET FINNS SÅ
MYCKET MER ATT
LÄRA”
- SOFI KLOCKARE

Civilingenjör Datateknik
Datateknik omfattar hårdvara, mjukvara, nätverksteknologi och mycket, mycket
mer. Med ett tiotal profiler, och dessutom möjligheten att själv skapa egna, har du
chansen att följa ditt intresse.
Sofi Klockare läser tredje året
vid civilingenjörsprogrammet i
datateknik. Hon är uppväxt på
Yxlan i Norrtälje skärgård norr om
Stockholm och ville inte flytta till en
för stor stad. Studentlivet i Linköping
och närheten till Stockholm avgjorde
och hittills är hon väldigt nöjd.

Bred utbildning

- När jag bestämt mig för Linköping
valde jag mellan D- och IT-programmet, säger Sofi. Jag var osäker på vad
jag ville bli så jag ville läsa på en bred
och teoretisk utbildning, och Datateknik kändes bredare.

Inspirerande projekt

- Sedan jag började läsa har jag insett
att det finns så himla mycket mer att
lära sig, säger Sofi. Det känns inspirerande och väcker mycket intresse. Det
första året läste vi mycket teoretiska
kurser inom matte och data men
under utbildningen har jag även genomfört flera stora projekt. Vårtermi-
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nen andra året gick mer än hälften av
tiden till ett stort projektarbete och
det var jättekul.

Robotprojekt

- Det roligaste projektet hittills var
när vi skulle bygga en robot med
larvfötter och armar. Roboten skulle
kunna gå igenom en labyrint av sig
själv och längst in skulle den hitta en
Mer-förpackning som vi plockade upp
med armarna. Det blev många sena
kvällar med projektgruppen men
glädjen var stor när allting fungerade
som vi ville. I projektet fick vi använda kunskaperna från tidigare kurser
för att lösa riktiga problem. Det är då
man förstår varför man behöver all
teori och matematik.

Mer än studier

- Något av det bästa med studietiden
är att jag träffat så otroligt många
människor med samma intresse som
jag. Det är bra för det finns så mycket
att göra förutom studier, alltifrån

fester och spex till föreningar och
sektionsarbete. Jag är engagerad i Dsektionen och tjejföreningen Donna
och det är väldigt kul med alla nya
vänner man lär känna.

Stor valfrihet

- Datateknik är en väldigt bred
utbildning, man får själv välja om
man ska gå mer åt mjukvara eller åt
hårdvara, säger Sofi Klockare. Jag har
själv inte valt hur jag ska profilera mig
än, det finns så många intressanta
profiler att välja mellan. Datorsystem
med många nätverkskurser lockar,
men jag lär plocka in flera kurser
från andra ämnesområden. Jag vet ju
fortfarande inte helt vad jag vill bli.
Det är en trygghet att utbildningen
som jag valt inte stänger in mig
enbart i ett smalt område, jag kan
faktiskt välja inriktning ganska sent
i utbildningen samtidigt som jag har
en bred kunskap över hela spektrat av
datakunskap, säger Sofi.

ATILA ALVANDPOUR, PROFESSOR I
ELEKTRONIK OCH ORDFÖRANDE FÖR
LINCE (LINKÖPING CENTER FOR ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS)
- Två profiler, mot Elektronik respektive System-on-Chip, ger studenten
chansen att kombinera programmering, elektronik och fysik. Speciellt
för våra utbildningar är att man får
designa och producera färdiga chip.
Vi är ett av få universitet i världen
som kan erbjuda detta.

PROGRAMINFO
ORT: Linköping

FILIP KLINTENSTEDT,
UTVECKLARE PÅ
SECTRA

- Jag tröttnade på programmering och ville ha något
bredare, så jag sökte mig till
inriktningen i medicinsk teknik. Förutom datakurser läste
jag rena medicinkurser, som
anatomi. Programmeringen
blev mycket mer tillämpad,
ett verktyg för att lösa
medicinska problem, och mitt
intresse för programmering
återuppväcktes.

FÖRKUNSKAPSKRAV:
Grundläggande behörighet
samt områdesbehörighet 9
(matematik E, fysik B och kemi
A). Områdesbehörighet A9
(fysik 2, kemi 1, matematik 4)
EXAMEN: Civilingenjör, 300 hp
och Teknologie master, 120 hp
STUDIESTART: Hösttermin
KONTAKT:
Siv Söderlund
013-28 28 36
siv.soderlund@liu.se
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”IT-PROGRAMMET
ÄR ETT SOCIALT
SÄTT ATT STUDERA
DATA PÅ”
- ERIK KARLSTRÖM

Civilingenjör Informationsteknologi
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi kretsar kring olika sätt att bearbeta och överföra information, från data- och kommunikationsteknik till projektstyrning och muntliga presentationer.
Erik Karlström är en IT-student som
redan i gymnasiet provade på olika
IT-kurser och fick mersmak. Att han
skulle läsa vidare rådde det inga
tvivel om, frågan var bara var. Linköping är en bra bit från Eriks hemort
Jokkmokk, men närheten mellan
universitetet och studentområdet
med bostäder, pub och kompisar blev
avgörande.

Studentlivet lockade

- Jag tittade på Luleå, Umeå, Linköping, KTH och Chalmers, säger Erik.
Till slut var det studentlivet som
avgjorde. När jag sedan fick möjlighet
att besöka Linköping blev jag övertygad och sökte.

Konstant utveckling

Informationsteknologi är ett område
som har utvecklats konstant de senaste 20 åren och ständigt appliceras
i nya sammanhang. Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi
startades som ett svar på industrins
behov och kombinerar den tekniska
kompetensen med förmågan att kommunicera sina resultat.
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Problembaserat lärande

- Centralt för programmet är PBL,
problembaserat lärande. Problemen
är inte definierade i förväg utan man
träffas i grupp och spånar kring vad
som ska lösas och hur gruppen ska
jobba vidare med detta, säger Erik.
Det är ett socialt sätt att studera data
på. Alla problem är verklighetsanknutna och gruppens medlemmar är
ansvariga för att arbetet går framåt.
Vi söker själva efter informationen
som gör att vi kan lösa problemet,
säger Erik. Och eftersom alla har undersökt lite olika aspekter får vi lära
varandra vad vi kommit fram till.

Många projekt

IT-programmet är den enda civilingenjörsutbildningen i Sverige där
man läser enligt PBL-metoden. Stora
delar av utbildningen genomförs i
enlighet med PBL och man har en hel
projekttermin där kunskaperna inom
ett flertal områden, inklusive etik och
kommunikation, kombineras för att
lösa ett tekniskt problem i grupp.
- Det har lärt mig att ta människor
och driva en grupp framåt, säger

Erik. Och det är kul att se hur mycket
snabbare det går att dra igång ett
projekt nu än tidigare.

Välja fritt

Programmet har många profiler att
välja mellan, vilka kombineras med
valda kurser inom ekonomi, marknadsföring eller ledarskap.
- Det kändes tryggt att jag kunde
börja läsa och först tre år senare bestämma mig för vad jag ville bli, säger
Erik. Till slut blev det inriktningen
där jag ser på hur man kan få företag
att bli effektivare genom bra informationssystem.

Vänner och engagemang

Projektkunskaperna var en stor
hjälp när Erik valde att engagera sig i
sektionen, först i studienämnden och
sedan i festeriet och styrelsen.
- Det var lätt och roligt att engagera
sig, säger Erik. Och man får väldigt
mycket tillbaka, framför allt alla
vänner man skaffar sig, inte bara
från den egna klassen utan från hela
universitetet.

NAHID SHAHMEHRI,
PROFESSOR I DATALOGI
OCH ANSVARIG FÖR
PROJEKTTERMINEN

- Tanken bakom projektterminen är att återskapa en verklig situation, ett verkligt problem, som studenterna får lösa. Problemet är
inte väldefinierat - en viktig del är att kunna
sätta upp gränser och välja fokus. Det är upp
till studenterna att själva ta reda på vad de
behöver för att lösa uppgiften. Problemen
måste lösas i en tvärvetenskaplig grupp. Det
är så nära verkligheten man kan komma och
något som gör IT-programmet unikt.

PROGRAMINFO
ORT: Linköping
ANDREAS ANDERLJUNG,
BUSINESS INTELLIGENCEKONSULT PÅ SIGMA

- Att lösa problem, det kan alla ingenjörer, punkt slut!
Men att göra det framgångsrikt, genom att samarbeta
med andra, är något som kräver övning och åter
övning. Det tycker jag att IT-programmet svarar upp till,
och det gav ett mervärde för mig i min examen.
- Det jag tar med mig från IT-programmet är förmågan
att samarbeta med problemlösning i tvärfunktionella
grupper, en analytisk metodik samt förmågan att
se både detalj och helhet i IT-lösningar. Detta är och
kommer att vara värdefullt i mitt arbetsliv.

FÖRKUNSKAPSKRAV:
Grundläggande behörighet
samt områdesbehörighet 9
(matematik E, fysik B och kemi A).
Områdesbehörighet A9 (fysik 2,
kemi 1, matematik 4)
EXAMEN: Civilingenjör, 300 hp och
Teknologie master, 120 hp
STUDIESTART: Hösttermin
KONTAKT:
Siv Söderlund
013-28 28 36
siv.soderlund@liu.se
11

Civilingenjör Medieteknik
Medieteknikområdet handlar om att producera och använda media och
medieinnehåll. Det kan vara olika typer av rörlig eller tryckt media för information,
spel, visualisering, interaktion och sociala medier. Våra tidigare studenter gör i
dag allt från specialeffekter i Hollywoodfilmer till virtuella möbler för IKEA.

Albin Bergström läser andra året på
Medieteknik och valde programmet
mycket på grund av blandningen av
teknik och eget skapande.
- Jag tycker om teknik och naturvetenskap samt att vara kreativ, och
jag fick uppfattningen att Medieteknik verkade innehålla båda dessa
element, säger Albin. Än så länge
har utbildningen levt upp till mina
förväntningar på den punkten.

En vanlig dag på MT

- Schemat varierar mycket från dag
till dag, men en ”medeldag” kan innehålla en eller två föreläsningar, någon
lektion där det finns möjlighet att
ställa frågor till lärare och kanske ett
labbtillfälle i programmering. Det är
ganska vanligt att det uppstår håltimmar under dagen. Då kan man leta
upp något mysigt ställe på campus
och sätta sig ett par stycken för att
plugga. När dagen är slut kanske man
sitter kvar på campus och pluggar
eller går hem och hittar på något kul
med studiekamraterna.

Tillämpade kunskaper

Det bästa med utbildningen är att
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man får tillfälle att vara kreativ och
använda alla de kunskaper som man
förvärvar. Ibland när man studerar
kan man tänka ”När kommer jag att
ha nytta av det här?”. En av de saker
som jag hittills har tyckt är bra med
Medieteknik är att man får användning av allt man lär sig och kan til�lämpa sina kunskaper. Under första
året har vi bland annat programmerat
hemsidor. Några i klassen vann pris
för bästa visuella effekt i tävlingen Cawards med en animerad kortfilm.

Studier kombinerat med fritid

ge den mycket tid. Det bör man vara
beredd på, säger Albin. Att studera i
grupp är otroligt givande, vilket du
som vill läsa den här utbildningen
nog kommer att få höra från flera
håll.
- Ett sista tips kan vara att om du inte
har haft någon tidigare kontakt med
programmering så finns det en förberedande sommarkurs som man kan
läsa för att bekanta sig lite med ämnet. En liknande kurs finns även för
matte. Det är inget man måste läsa
men det skadar ju självklart inte och
kan underlätta vid terminsstarten.

- Det finns massor av olika föreningar
som man kan engagera sig i. Personligen är jag aktiv i studentorkestern
LiTHe Blås, en smått galen blåsorkester som spelar allt från marschmusik
till storbandsjazz, säger Albin. Jag
spelar saxofon och vi uppträder på en
del studentevenemang, anordnar fester för både andra studenter och oss
själva och sprider en skön stämning
på campus!

Tips till dig som vill börja MT

- Matten tar ganska mycket tid för de
flesta och man måste även se till att

ALBIN BERGSTRÖM

NINA SEBRING,
KONSULT PÅ
IT-BYRÅN GAIA

- Mina uppdrag som konsult är att verka som
projektledare och systemutvecklare. Jag har
lett projekt inom t.ex. BI (Business Intelligence)
och informationsvisualisering. Jag har varit
med och utvecklat appar och avancerade siter
som integrerar mot exempelvis affärssystem.
- Arbetet är väldigt skiftande! Ena veckan
gräver man ner sig i hur pantmaskiner fungerar och nästa vecka nördar man in sig på hur
sportbutiker planerar sitt sortiment. Vi fokuserar mycket på användbarhet. Det känns bra
när jag pratar med en användare och inser att
vi lyckats göra hens jobbsituation lite lättare.

PROGRAMINFO
ORT: Norrköping
FÖRKUNSKAPSKRAV: Grundläggande
behörighet samt områdesbehörighet
9 (matematik E, fysik B och kemi A).
Områdesbehörighet A9 (fysik 2,
kemi 1, matematik 4)
EXAMEN: Civilingenjör, 300 hp och
Teknologie master, 120 hp
STUDIESTART: Hösttermin
KONTAKT:
Robert Nordman
013-36 30 39
robert.nordman@liu.se

- Just nu arbetar jag halvtid och är föräldraledig andra halvan. Jag uppskattar att kunna
ha en fot i varje värld. Åren på MT gjorde mig till
en bra problemlösare. En klyscha, men sant.
Utbildningen lärde mig att se på problem ur
olika synvinklar, att hitta det viktigaste informationsmängden och att se fallgropar. Det
hjälper mig när jag pratar med kunder, coachar
medarbetare och sätter upp projektmål. Den
kompetensen kom inte med en enskild kurs.
– Som projektledare har jag nytta av teorierna
kring gruppdynamik och som utvecklare kommer visualiserings- och programmeringskurserna till nytta.

- Verkliga tekniska tillämpningar kommer in tidigt på MT som inspirerande
exempel i grundkurser i matematik, fysik och programmering. Genom att
ge bredden tidigt i utbildningen kommer vi längre och kan jobba på en
bredare front även mot slutet.

STEFAN GUSTAVSON,
LEKTOR INOM DATORGRAFIK

- Som lärare på MT får jag hålla kurser som anknyter till rykande aktuell
forskning. Jag känner mig privilegierad som får undervisa MT-studenter.
De är smarta, tänker själva och inspirerar oss som lärare och forskare.
Under de drygt tio år som programmet har funnits har många andra program tagit efter, men MT är fortfarande en föregångare vad gäller anknytningen till tillämpningar och aktuell forskning.
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”ATT FÅ JOBBA
I PROJEKT ÄR
EN AV HÖJDPUNKTERNA”
- NIKLAS
GRANKVIST

Civilingenjör Mjukvaruteknik
Civilingenjörsprogrammet i mjukvaruteknik är ett nytt datavetenskapligt
program skapat för att möta efterfrågan på skickliga mjukvaruingenjörer med
spetskompetens inom en bransch i ständig förändring.

Niklas Grankvist är 22 år och ska
börja andra året på mjukvaruteknikprogrammet. Den största anledningen till att han valde Mjukvaruteknik
var att han ville läsa det nyaste inom
en bransch som är i konstant rörelse
framåt.

dersam över hur arbetsmarknaden
skulle se ut efter att jag gått klart min
utbildning. Genom att läsa mjukvaruteknik behöver jag inte oroa mig
på den punkten då dataindustrin
är i ett ständigt växande behov av
ingenjörer.

Förväntningar innan starten

Givande utbildning

- Innan jag började hade jag faktiskt
inga studiesociala förväntningar,
säger Niklas. Jag visste dock inte
hur jag skulle komma in i min nya
klass. Detta visade sig inte vara några
problem alls, jag har fått jättemånga
nya vänner som jag uppskattar
väldigt mycket. Studiemässigt hade
jag förväntat mig att det skulle vara
svårt, givande och lärorikt. Utbildningen har definitivt levt upp till
dessa tre punkter. Redan under första
året kommer det kurser som är lite
knepiga att sätta sig in i men det är
fantastiskt när man till slut förstår
och ser sammankopplingen mellan de
olika kurserna man läser.

Goda förutsättningar

- Innan jag hade bestämt vilket
program jag skulle gå var jag lite fun-
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- Det finns väldigt många olika saker
som gör att utbildningen känns
givande, säger Niklas. Att få jobba
i projekt är en av höjdpunkterna då
man får chansen att jobba med det
som man själv är intresserad av. Det
ger en även möjligheten att vidareutveckla idéer som man själv har kommit på. Labbarna är upplagda så att
man får en uppgiftsbeskrivning över
vad man ska göra och sedan finns det
labbtillfällen där man har möjlighet
att få hjälp. Det är ett bra sätt att lära
sig på, då man får testa sina teoretiska kunskaper i praktiken.

Projektarbete centralt

Mjukvaruutveckling sker idag nästan
uteslutande i små grupper med
lättrörliga metoder. Det handlar
om projekt i cross-functional teams

med integration mellan rollerna där
gruppen gör allt: designar, utvecklar,
testar och tar emot feedback från
kunden. Det är typiskt för mindre
och nystartade företag men även
för ledande företag som Google, och
studenterna behöver vänja sig vid att
agera med den typen av bredd.
Därför är projektarbeten centrala på
utbildningen. I stort sett varje termin
finns det en större projektkurs som
väver samman de teoretiska kunskaperna och speglar de arbetssätt som
används inom industrin.

Efter utbildningen

- Om 10 år hoppas jag befinna mig
mig ute i näringslivet i en position
som projektledare eller konsult,
säger Niklas. Där får jag stor möjlighet att träffa nya människor och lösa
problem. Jag vill stöta på utmaningar
som lär mig nya saker om mig själv
och hjälpa mig att utvecklas som
person.

FREDRIK HEINTZ,
DOCENT I DATAVETENSKAP
- Det händer otroligt mycket inom mjukvaruområdet. Många av dagens jobb existerade inte för tio år sedan. Tänk på att
iPhone kom 2007, och Android ännu senare. I dag jobbar många med apputveckling. Utvecklingen kommer att fortsätta i
allt snabbare takt. Utmaningen blir att se
till att våra ingenjörer ändå får med sig de
kunskaper de behöver i sitt yrkesliv.
- Utbildningen är därför utformad för
att ge en bred bas inom datavetenskap
och en djup förståelse för mjukvara och
utvecklingsmetodik. Dessutom får studenterna en stabil grund i Computational
thinking, som är ett sätt att analysera och
förstå problem i termer av beräkningsprocesser och data, vilket gör det möjligt att
lösa stora och komplexa problem snabbt
och noggrant.

PROGRAMINFO
ORT: Linköping
ANDERS IVARSSON,
AGILE COACH PÅ SPOTIFY

- Vi har miljontals användare, hanterar stora datamängder och har realtidskrav på våra system. Våra
utvecklare står inför stora tekniska utmaningar och
det krävs väldigt mycket av dem. Vi letar ständigt
efter skickliga mjukvaruingenjörer som kan hitta
smarta lösningar. Jag tror att det nya civilingenjörsprogrammet i mjukvaruteknik kommer att ge de
kunskaper som vi behöver.

FÖRKUNSKAPSKRAV: Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 9 (matematik E, fysik B
och kemi A). Områdesbehörighet
A9 (fysik 2, kemi 1, matematik 4)
EXAMEN: Civilingenjör, 300 hp och
Teknologie master, 120 hp
STUDIESTART: Hösttermin
KONTAKT:
Siv Söderlund
013-28 28 36
siv.soderlund@liu.se
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SOFIA KLASSON

Högskoleingenjör Datateknik
Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik är en treårig utbildning med tonvikt
på praktiska kunskaper, tillämpning av den senaste tekniken och möjligheter att
specialisera sig inom sitt intresseområde.

Sofia Klasson läser till dataingenjör
och hade aldrig programmerat innan
hon påbörjade sina universitetsstudier. Det utgjorde inget hinder och intresset för IT har bara blivit starkare.

Många praktiska moment

- En högskoleingenjörs arbetsuppgifter är mer praktiska än en civilingenjörs, säger Sofia. Civilingenjörerna
får lära sig mer teori och djup medan,
högskoleingenjörsprogrammen är
mera ”hands-on”, man får lära sig hur
man gör snarare än bakgrunden till
hur saker funkar.

Kortare utbildning kändes rätt
- Högskoleingenjörsprogrammen är
också kortare än civilingenjörsprogrammen, något som lockade mig.
Jag har ett datorintresse och förstår
att IT är en framtidsbransch med
stora möjligheter och pengar, säger
Sofia. När jag skulle välja utbildning
kändes det treåriga högskoleingenjörsprogrammet helt rätt för mig.
Skulle jag ändra mig finns möjligheten att läsa vidare två år till en
masterexamen.
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Lär sig snabbt

- Det var tufft i början, säger Sofia.
Men efter första kursen hade jag
kommit in i tempot och låg på samma
nivå som mina klasskamrater. Under
laborationerna lärde jag mig snabbt
att programmera. I början fanns ”alla
andra kan men inte jag”-känslan,
men så är det absolut inte, och när
man väl börjar hjälpa varandra så
inser man hur mycket man kan tillsammans.

Egna projekt

- Programmet är uppbyggt för att
man ska lära sig saker i en naturlig
följd. Ett bra exempel är Pintoslabbarna, säger Sofia. Pintosprojektet
går ut på att bygga ett operativsystem genom att i varje labb bygga
en liten del i taget tills operativsystemet är klart. Ett annat större
projekt handlar om att konstruera
inbyggda system. Studenterna väljer
att konstruera exempelvis en nummerpresentatör eller en läspenna.
Inom projektet programmeras en
microcontroller som kopplas ihop
med resten av komponenterna till

en färdig produkt. Projektet går hela
vägen från assemblerprogrammering
till virning av hårdvaran och ger en
helhetsbild.
- DI-programmet bygger mycket på
eget ansvar och har många lite större
projekt. I de flesta projekten får vi en
kravspecifikation från en fiktiv kund
som vi ska uppfylla när projektet
avslutas. Jag gjorde bland annat ett
textbaserat spel på det sättet.

Frihet under ansvar

- Schemat är fritt men du måste
plugga utanför lektionerna för att
klara kurserna, säger Sofia. Och man
kan engagera sig mer. Jag har gjort
mycket i sektionen, bland annat har
jag varit fadderist och startat tjejföreningen Tingeling. Som tjej ges
man över lag stora möjligheter, jag
har redan fått testa på att sommarjobba i branschen med att programmera plug-ins till Ida Infront, ett av
alla IT-bolag här i Linköping.

MICHAEL JOSEFSSON,
LEKTOR INOM DATATEKNIK
- Datateknik ger dig kunskaper i hela
spektrat av datorteknik, alltifrån
ettor och nollor i digitalteknik till hur
en processor fungerar och en dator
är sammankopplad. Datateknik vid
Linköpings universitet är en av få
utbildningar i Sverige som lär ut
mikroprogrammering, vilket är vitalt vid
utveckling av processorer.

PROGRAMINFO
ORT: Linköping
FÖRKUNSKAPSKRAV:
Grundläggande behörighet
samt områdesbehörighet 8
(matematik D, fysik B och kemi A).
Områdesbehörighet A8 (fysik 2,
kemi 1, matematik 3C)
EXAMEN: Högskoleingenjör och
Teknologie kandidat, 180 hp
STUDIESTART: Hösttermin
KONTAKT:
Siv Söderlund
013-28 28 36
siv.soderlund@liu.se

BOJAN ALILOVIC,
VERIFICATION
ENGINEER PÅ
ERICSSON

- Min ingenjörsutbildning inom datateknik har
gett mig en bred kunskap, främst genom att
man under utbildningen blandat teori med
praktiska kunskaper.
- Jag fick en bred kunskap inom programmering i C/C++ och Java, samt hårdvarukunskaper.
Kurser inom området IP Networks, distribuerade
system samt telekommunikation har varit en
väldigt bra grund för mitt yrke.
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”VI LÄSER INTE
EN MASSA
TEORI UTAN
HÅLLER OSS TILL
DEN SENASTE
TEKNIKEN”
- MARCUS
BENDTSEN

Kandidatprogrammet Innovativ programmering
Innovativ programmering är programmet för dig som vill börja programmera
direkt och fokuserar från start på programvaruutveckling. Utbildningen kretsar
kring studentprojekt och efter examen har du en färdig portfolio att visa upp för
arbetsgivare.
Marcus Bendtsen läser andra året på
Innovativ programmering och driver
sedan tidigare ett företag inom ITbranschen.
- Jag lärde mig programmera på egen
hand och det kommer man långt
med. På IP-programmet lär man sig
moment inom programvaruutveckling som är väldigt viktiga, säger
Marcus.

Praktiska erfarenheter

- IP-programmet är skapat för att ge
programmerare praktiska erfarenheter, snarare än mycket teori. Vi
har massor med praktiska moment
och kommer snabbt i kontakt med
tillämpningar, säger Marcus. IPprogrammet är mer i tiden än andra
utbildningar. Vi läser inte en massa
teori utan håller oss till den allra senaste tekniken. Vi applicerar den och
utvecklar ifrån den.
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Eget ansvar

- En vanlig vecka har vi nästan inga
lektioner alls, bara ett par timmar
teori, säger Marcus. Den tid som är
kvar får man själv planera till att jobba med de projekt som är igång. En
av de största lärdomarna för mig har
varit att planera min egen tid och ta
ansvar för studierna. En lucka i schemat lär man sig snabbt att planera in
till projektarbeten eller liknande.

Arbetar i grupp

- Den praktiska vinkeln öppnar för
nya tankesätt. Mycket av erfarenheten från IP ligger i arbetssättet, tycker
Marcus. Att komma med väldigt hög
kompetens är inte lika viktigt som
att ha rätt attityd och vara positivt
inställd till att arbeta i grupp. Innan
jag började på IP-programmet programmerade jag helst på egen hand.
Nu när jag lärt mig att koda i grupp
föredrar jag det och jobbar ofta med
parprogrammering.

Parprogrammering

- Parprogrammering innebär att två
personer jobbar med samma kod,
samtidigt. Man arbetar inte lika
snabbt som om man jobbar själv men
kvaliteten på koden ökar markant,
säger Marcus

Frihet i utbildningen

- Det finns mycket frihet i att programmera och lära sig. Det bästa med
IP-programmet är att det inte är ett
nio till fem-jobb som jag sett många
kamrater fastna i, säger Marcus.
Stundtals kan det vara jobbigt även
här, som när det finns en obligatorisk
kurs som inte är inom ens huvudintresse, men det är ett nödvändigt ont.
Fast att bara ha tre till fyra schemalagda moment i veckan innebär inte
att resten är ledig tid. Ser man till
att hålla disciplinen har man många
möjligheter att utforma sin vardag
själv.

JOHAN ÅBERG,
LEKTOR I DATALOGI

- IP-programmet utstrålar agil
metodik. Metoderna utgår från
att programutveckling är en
i högsta grad social process.
Projekten har korta iterationer
med stor kundkontakt för att
avspegla verkligheten. Unikt för
programmet är att studenterna
har egna lokaler som är speciellt
utformade för arbetssättet och
den agila metodiken.

PROGRAMINFO
ORT: Linköping
FÖRKUNSKAPSKRAV:
Grundläggande behörighet
samt områdesbehörighet
8 (matematik D, fysik B och
kemi A) Dispans för fysik
A, fysik B och matematik D.
Områdesbehörighet A8 (fysik 2,
kemi 1, matematik 3C). Dispens
för fysik 2, fysik 1 och kemi 1.
EXAMEN: Kandidat, 180 hp
STUDIESTART: Hösttermin
KONTAKT:
Siv Söderlund
013-28 28 36
siv.soderlund@liu.se

ÅKE BENGTSSON, IT-KONSULT
PÅ FÖRETAGET KNOWIT MED
INRIKTNING PÅ SÄKERHET

- När jag jobbar inhouse är det oftast som för vilken
utvecklare som helst - dagen börjar med projektmöten
och fortsätter med de uppgifter man tagit på sig. Ute hos
kunder varierar det från dag till dag. Vi stöttar dem i allt
de behöver hjälp med för stunden, från installation och
konfiguration till utveckling och säkerhetsgranskning.
- IP är en väldigt praktisk utbildning, man får testa en
mängd olika programmeringsspråk och projektformar.
Den ger ett perfekt djup och en bredd inom systemutveckling, vilket har varit till stor nytta för mig i arbetslivet.
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PATRICK DOHERTY

Forskning
inom data

Ju fler datorer som byggs in i allt från bilar och kylskåp till tidningssidor och
mjukisdjur, desto mer tvärvetenskaplig blir den datavetenskapliga forskningen.
Här är ett axplock från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.
För 150 år sedan var det som nu
kallas dataforskning ren teoretisk
matematik. I dag utgör grundforskningen fortfarande en stor del men
datorn som verktyg och delobjekt i
forskningen har tagit över.

Brett forskningsområde
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Den datavetenskapliga forskningen
vid Linköpings universitet spänner över ett brett område, från rena
algoritmer för optimering av nätverk, operativsystem eller grafik till
systemintegration, elektronik och
medicinsk teknik. Bland annat har
Linköpings universitet varit med och
utvecklat Intels nya processor med
80 kärnor.
- Vi är banbrytande inom höghastighets- och lågeffektkretsar, säger Atila
Alvandpour. De lösningar och tekniker som vi varit med och utvecklat
finns i dag i alla processorer, kameror
och kretsar. Snabb och energisnål
elektronik är mycket eftertraktad
inom många branscher.
- Vi utvecklar bland annat tekniker

för smartphones där processorn
måste vara kraftfull men batteriet ska
hålla länge, säger Atila Alvandpour.
Ännu större krav på strömsnålhet
finns inom området medicinsk teknik. Ska man ha något som kontrollerar en funktion i kroppen får inte
batteriet ta slut, särskilt som man
behöver operera personen för att byta
ut det.

Grön IT

Vi behöver också utveckla energisnåla och effektiva algoritmer eftersom
våra samhälls- och miljöresurser är
begränsade. Simin Nadjm-Tehrani
forskar på inbyggda system och hur
vi, med hjälp av algoritmer i systemen, kan hantera sådana begränsningar.
- I dag är 98 procent av alla beräkningssystem inbyggda, berättar
Simin Nadjm-Tehrani. Det gäller att
utifrån begränsade resurser i exempelvis bandbredd och batterilivslängd
hantera eventuella problem som kan
leda till haverier. Vi är i dag relativt

sårbara och beroende av att elproduktion, telekommunikation och IT ska
fungera. Att utveckla smarta elnät
som kan anpassa förbrukningen efter
väderförhållanden, hur många som
finns i hushållet och söka alternativa
strömkällor, kan vara ett sätt. Allteftersom systemen korskopplas blir det
viktigare att tjänstekvaliteten, som
snabbhet, användbarhet och säkerhet
bibehålls. Det här är frågor som vi
samarbetar om internationellt.
- Forskning om energieffektivitet har
också gjort att vi för fem år sedan
skapade kurser i grön IT här på
Linköpings universitet. År 2013 var
vi ett av fem universitet utanför USA
som undervisade om grön IT och det
är ett område i konstant utveckling.
Våra examensarbetare inom området
skriver rapporter som publiceras som
konferensbidrag på internationella
konferenser, säger Simin NadjmTehrani.

ANDERS YNNERMAN

SIMIN NADJM-TEHRANI

Samarbete i luften

Här forskas det intensivt inom
effektsnål trådlös kommunikation.
Kraftfulla och effektiva processorer möjliggör även bättre artificiell
intelligens, eller AI. Patrick Doherty
forskar på kunskapsrepresentation,
ett sätt att få AI-agenter att resonera
på ett intelligent sätt.
- Ett bra exempel är UAV:er, obemannade flygande farkoster. De studerar
omgivningen nedanför sig och drar
slutsatser kring den, berättar Patrick
Doherty. Vid Linköpings universitet
pågår mycket forskning kring AI och
självständiga fordon, framför allt för
bruk inom räddningstjänsten och
försvaret.
- Vi forskar på att låta AI-styrda fordon samarbeta i så kallade
multiagentsystem där många robotar
jobbar tillsammans för att uppnå mål
på ett effektivt sätt. Ett slags social
organisation för maskiner, säger Patrick Doherty. I ett multiagentsystem
kan fordonen dela upp jobbet mellan
sig och på så sätt till exempel söka
igenom ett skogsområde snabbare än
om alla jobbar var för sig.

Kommunikation i nätverk

För att data eller information ska
kunna samlas in, måste den först
upptäckas. Fredrik Gustafsson
forskar om just detta i området
sensorinformation.
– Man kan förklara det genom att
säga att man har ett nätverk av noder,

sensorer. Sensorerna kan övervaka
mark, luft eller maskiner och detektera avvikelser. Fredrik Gustafsson
beskriver hur de har utvecklat olika
typer av övervakningssystem för att
komma tillrätta med brottslighet i
Kenya, som rån eller tjuvjakt.
- Kenya är beroende av sin turism och
utvecklingen i landet har lett till att
man tappat ungefär 200 000 turister
det senaste året. Det motsvarar 13
procent av landets BNP!

App som motverkar tjuvjakt

- Vi har utvecklat en applikation till
smartphones, med en mjukvara som
kan detektera skottljud och spåra
skyttens geografiska position. Det är
inte bara för att skydda turister. Ett
stort användningsområde handlar om
tjuvjakt, att skydda utrotningshotade
djur som exempelvis noshörningar.
Vi hoppas kunna börja använda applikationen redan i höst, säger Fredrik
Gustafsson.

Virtuella obduktioner

- Linköpings universitet har länge
varit framstående i sin forskning
inom visuell informationsteknik,
säger Anders Ynnerman. I mer än
tio år har vi varit i världsfronten
inom områden som datorgrafik,
informationsvisualisering,
vetenskaplig visualisering och
även många andra aspekter av
visualisering.
Forskningen har mynnat ut i bland

annat realistiska fysikaliska effekter
i filmer och datorspel och många
medicinska applikationer.
- Tack vare att vi lyckats hitta sätt att
hantera väldigt stora mängder data
inom medicinsk visualisering och få
den att bli mer interaktiv har vi gjort
att, exempelvis, en virtuell obduktion
är fullt möjlig, säger Anders
Ynnerman.

Visualiseringscenter

Campus Norrköping har länge varit
ett centrum inom visualisering och
sedan 2010 finns här Visualiseringscenter C, ett av Europas ledande
visualiseringscenter som lockar
många forskare och projekt från hela
världen.

Kort rundtur i enormt område

Forskningen inom IT-området är
enormt bred och detta axplock är
enbart ett fåtal av de möjligheter som
finns. Linköpings universitet har alltid strävat efter att jobba tvärvetenskapligt och så gott som all forskning
inom data kan användas inom många
områden.
Vill man forska inom datavetenskap
eller IT så är Tekniska högskolan, vid
Linköpings universitet ett gångbart
namn internationellt. Våra grundutbildningar ger dig förutsättningarna
som krävs.
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Ett universitet
- två städer
Linköpings universitet finns i tvillingstäderna Linköping
och Norrköping, på koncentrerade studentcampus i varje
stad med universitetslokaler omgivna av studentbostäder.
Att resa från campus till campus tar 45 minuter och är
gratis med universitetets campusbuss.
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ARVID SÖDERSTRÖM

MAX ÖSTLUND

Studentliv
Studier och studentliv går hand i hand. Hårda tentor blandas med fester och
evenemang. Men bakom varje lyckad tillställning står ett gäng hårt arbetande
festerister.
Max Östlund läser datateknik och
är festerist i datatekniksektionens
festeri D-group.
- Det är mycket jobb men jäkligt kul,
säger Max.
- För att förbereda inför våra arrangemang har vi möten en gång i veckan,
säger Arvid Söderström, även han
från D-group. Dessutom har vi gyckelträning där vi tränar på de sånger vi
skrivit till våra gyckelframträdanden.

Överblick och nya kontakter

- Jag uppskattar överblicken man
får över studentlivet, säger Max. När
man ser vad som sker bakom kulisserna förstår man hur allting utanför
studierna går runt. Det är också lite
tävling mellan festerierna om att

ordna den bästa festen men samtidigt
hjälper vi alltid varandra.

Kombination med studier

För att hinna med engagemanget behöver man planera sin tid väl. Det ger
samtidigt mycket för den personliga
utvecklingen.
- Man lär sig att utnyttja hålen i
schemat till att plugga, säger Max.
Man lär sig att prioritera; om jag inte
var festerist hade jag gjort en massa
onödigt hemma, som att se på TV.
- Ja, studierna går bra trots att det går
mycket tid till festeriet, säger Arvid.
Jag har fått lära mig att läsa mer
effektivt. Samtidigt ger festeristlivet
inspiration att klara av studierna,
särskilt när det är lite tungt.

Stora arrangemang

Med sina engagerade medlemmar
klarar festerierna av att ordna riktiga
dunderprojekt, som DömD, D-sektionens öppna mästerskap i dart,
en tre dagar lång tillställning med
fester, darttävling och en riktigt stor
sittning.
- Det kommer mycket folk till DömD
från andra universitet, säger Max
Östlund.
- Varje dag kommer omkring 1 200
personer, säger Arvid. Vi fyller tre
dansgolv och fem-sex barer. Att arrangera DömD är ett bra sätt lära
sig att ta ansvar och klara av stora
projekt.
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MER INFO
Mer information hittar du här:

www.liu.se/utbildning
Vi ses i augusti!
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