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Studentvärlden kallas det, och ja, det är verkligen en helt ny 
värld! En massa roliga, konstiga, spännande och utmanande 
företeelser väntar och därmed också en hel del nya ord! För att du 
ska hänga med redan från början följer här en liten ordlista som 
nog ska hjälpa dig att förstå.

Alumn: En utexaminerad student. 

Campus: Skolområdet. LiU har fyra 
campus, ett i Norrköping, två i Lin-
köping och ett i Stockholm. Campus 
Valla är det största och den plats där 
M-sektionen håller till.

EMMA: M-sektionens tjejförening.

Ex-jobb: Examensjobb. Gör du i slutet 
av ditt sista år på utbildningen.

FestMaskineriet: Förkortat FM, är 
M-sektionens festeri.

Hp: Förkortningen för högskolepoäng. 
Varje termin läser du 30 hp.

Kår: En studentorganisation som sam-
ordnar och för studenters talan. Som 
ingenjör kan du bli medlem i teknolo-
gernas kår, LinTek.

LiU: Förkortningen för Linköpings 
universitet.

Maskinare: Smeknamnet för alla som 
går på Maskinteknologsektionen, oav-
sett om du läser M, DPU eller EMM.

Masterexamen: Den examen du får 
utifrån vilken masterprofil du valt i 
slutet av din utbildning. Läs mer om de 
olika masterprofilerna under respektive 
program.

MPiRE: M-sektionens phadderi som 
anordnar ett fantastiskt Nolle-P när du 
kommer hit!

M-sektionen: Förkortningen för Ma-
skinteknologsektionen som de tre pro-
grammen M, DPU och EMM tillhör.

Nolle-P: Två riktigt intensiva veckor då 
nya studenter välkomnas till LiU och 
är enligt många de roligaste veckorna 
under hela studietiden!

Overall: Används ofta vid student-
fester och andra upptåg. Varje sektion 
har sin egen färg och på M-sektionen 
är overallen röd med gula, orange eller 
gröna detaljer, beroende på program.

Phadder: En snäll äldre student som 
tar hand om dig den första tiden på 
LiU.

Studentliv: Allt som händer och ar-
rangeras av studenter, för studenter, 
som inte har med själva plugget att 
göra! Linköpings universitet har ett 
av Sveriges största och bredaste stu-
dentliv!

Styret: Är Maskinteknologsektionens 
styrelse. De leder sektionen, för sektio-
nens talan och bevakar medlemmarnas 
intressen, allt för att ge dig bästa möj-
liga studietid!

Tenta-P: Är de perioder då tentor 
skrivs. Det finns fyra tentaperioder 
varje läsår, samt fyra omtentaperioder 
där en ny chans ges!
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”Vi kan inte lösa våra problem med samma tankegång som när vi skapade dem”. Så uttryckte 
sig Albert Einstein i början på 1900-talet och tänk så rätt han hade redan då. Som civilingenjör 
i Maskinteknik, Design och Produktutveckling eller Energi-Miljö-Management från Linköpings 
universitet får du en eftertraktad utbildning med ovärderlig kunskap och erfarenhet, just för 
att hitta lösningar på problem med nya tankesätt. Exempelvis står mänskligheten inför en rad 
utmaningar som vår generation måste lösa. Med en växande befolkning, en ökad konsumtion 
och ett starkt beroende av fossila bränslen krävs det ingenjörer med nya tankesätt. Vill du bli 
en del av lösningen? Då är ett av våra program något för dig!

VÄLKOMMEN TILL GEMENSKAPEN

Hög kvalitet
Utbildning med hög kvalitet tillsammans med 
Sveriges absolut bästa studentliv gjorde Linkö-
pings universitet till det självklara valet för mig. 
Att Linköping sen blev utsedd till årets student-
stad 2016, bekräftade bara hur rätt jag valde. Jag 
heter Amund Lindgren, är 22 år gammal och är 
nu inne på mitt tredje år på Maskinteknik. Vid 
sidan av studierna är jag ordförande för maskin-
teknologsektionen som består av de program du 
kan läsa om i denna katalog; M, DPU och EMM. 
Totalt är vi över 1 200 studenter och jag, tillsam-
mans med många andra engagerade studenter 
inom sektionen, jobbar för att göra studietiden 
här i Linköping så bra som möjligt. 

Engagemang och gemenskap
Är man sugen på att engagera sig och göra roliga 
saker utanför studierna är möjligheterna oänd-
liga. Själv har jag sprungit LiU-loppet, gått kurser 
hos börsgruppen och engagerat mig inom sektio-

nen. Viktigt att nämna är alla roliga fester som 
finns på universitetet och om det inte räcker med 
att gå på festerna, varför inte bli festerist så får du 
själv vara med och arrangera festerna? Som sagt, 
här finns allt och jag lovar att du aldrig behöver 
vara uttråkad. Möjligheterna till utlandsstudier är 
också stora. Linköpings universitet har samarbete 
med hundratals universitet runtom i världen, allt 
från Kanada i väst till Singapore i öst. Jag åker 
själv till Frankrike till hösten, vilket ska bli otro-
ligt spännande!

Så återigen, en kvalitativ utbildning i Sveriges 
bästa studentstad som efter fem år gör dig redo 
att anta de utmaningar som mänskligheten står 
inför. Låter det som något för dig? Studera vid nå-
got av våra program!

Amund Lindgren
Student på M
Ordförande Maskinteknologsektionen4



Tre civilingenjörsprogram
De tre programmen Design och Produktut-
veckling, Maskinteknik, och Energi – Miljö 
– Management bildar tillsammans Maskin-tekno-
logsektionen. Tillsammans utgör programmen en 
av universitetets största sektioner med sina dryga 
1 000 studenter. Trots sin storlek och sina tre olika 
program är gemenskap något som verkligen präg-
lar sektionen.

Engagemang
Sektionen arbetar för att studenterna på pro-
grammen kan få en bra utbildning och en så rolig 
och givande studietid som möjligt. Inom sektio-
nen finns många engagerade studenter som till-
sammans jobbar för detta. M-styret är sektionens 
styrelse, de leder sektionen, för sektionens talan 
och bevakar medlemmars intressen. FestMaski-
neriet ser till att det finns häftiga fester och roliga 
aktiviteter att gå på under året och MPiRE gör allt 

för att nya studenter ska få bästa möjliga start på 
sitt nya liv i Linköping. Sektionen har även en tjej-
förening, EMMA, som jobbar lite extra för att alla 
tjejer ska trivas. Förutom detta finns det många 
fler saker som du som student kan engagera dig 
i, både inom och utanför sektionen. Ett engage-
mang som kommer att ge dig roliga erfarenheter 
och många nya vänner! Du kan läsa mer om vad 
som händer på sektionen på sidan 18.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet
M-sektionen är en del av tekniska fakulteten 
vid LiU. Sektionerna arbetar tillsammans med 
LinTek, Linköpings Teknologers Studentkår, för 
att ständigt förbättra kvaliteten på de tekniska 
utbildningarna. Stora gemensamma fester, mäng-
der av företagsevent och andra sociala aktiviteter 
arrangeras ständigt för att stärka banden mellan 
sektionerna.

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN 
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Är du intresserad av de klassiska tekniska ämnena men har även en kreativ 
ådra? Vill du kunna se helheten i ett industriföretags arbete? Vill du vara 
bryggan mellan konstruktörer, designers och ekonomer? Då ska du välja 
civilingenjörsprogrammet Design och Produktutveckling.

DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING

Design och Produktutveckling, även kallat DPU, 
har funnits sedan 2007 och liknar den klassiska 
Maskinteknik-utbildningen men har en lite 
annorlunda infallsvinkel. Samtidigt som du får 
den breda utbildningen med grundläggande kun-
skaper i matematik, fysik, teknik och ekonomi får 
du även en bra helhetssyn på hur ett företag tän-
ker om produktutveckling. Allt eftersom utbild-
ningen fortgår ser du fler dimensioner av hur en 
bra produkt tas fram och får förståelse för hur 
komplex en produktutvecklingsprocess kan vara. I 
slutändan har du fått alla pusselbitar på plats och 
kan se helheten.
 
Problembaserat lärande
I de allra flesta kurser baseras lärandet på före-
läsningar med efterföljande lektioner och i vissa 
fall praktiska laborationer. På DPU tillämpas 
problembaserat lärande i hög utsträckning; i 
många kurser får du tillämpa dina kunskaper 
praktiskt i spännande och lärorika projekt. Ofta 

har projekten en direkt koppling till företag, både 
i Linköping och på andra orter i Sverige, vilket 
ökar förståelsen för ämnet och känslan av rele-
vans. Redan första terminen får du prova på hur 
det är att utveckla en produkt, från idé till färdig 
prototyp. Ofta har du tillgång till material och 
verktyg som ger dig möjlighet att realisera din idé 
och testa din produkt.
 
Det bästa av tre världar
Parallellt med projekten läser du klassiska 
ingenjörsämnen som matematik, mekanik, ter-
modynamik, maskinelement, reglerteknik och 
hållfasthetslära. Du läser också kurser i företags-
ekonomi vilket breddar din syn på produkters 
värde och ger dig förståelse för hur ekonomen 
resonerar. Dessutom får du övning i hur en indu-
stridesigner tänker och lär dig grundläggande 
skissteknik, färglära och CAD. Därutöver läser du 
kurser inom andra områden, till exempel miljö-
teknik och projektledning.

Att skapa och se något konkret 
växa fram ur sitt arbete är roligt 
och tankeväckande på ett helt 
nytt sätt.
 
Design och produktutveckling 
vid Linköpings universitet är 
en bred utbildning som ger dig 
alla de grunder du behöver i ditt 
framtida yrkesliv, samtidigt som 
du får använda och utveckla din 
kreativa ådra.
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Masterprofiler och personlig touch
Till årskurs fyra får du välja vilken masterprofil 
du vill ha och valmöjligheter finns mellan kon-
struktion, management samt produktutveckling 
och teknisk design. Inom varje masterprofil finns 
ett antal obligatoriska kurser. Dessutom har du 
möjlighet att påverka din utbildning genom ett 
stort antal valbara kurser, både inom din mas-
terprofil och inom helt andra områden. Ett annat 
sätt att sätta din egen prägel på din utbildning är 
att studera utomlands. Studenter vid M-sektio-
nens tre program har stor möjlighet att studera 
en termin eller ett helt år vid något av de många 
partneruniversiteten, både inom och utanför 
Europa. Läs mer om utlandsstudier på sidan 14.
 
Kandidat- och examensarbete
I slutet av årskurs 3 läser alla en större projekt-
kurs. Med hjälp av denna kurs har du möjlighet 
att ta ut en kandidatexamen innan du påbörjar 
din master. Utbildningen avslutas med att du 

under vårterminen i årskurs 5 gör ett examensar-
bete inom din masterprofil. Där får du möjlighet 
att använda alla de kunskaper som du fått under 
din tid på utbildningen. Läs mer om examensjobb 
på sidan 16.
 
Välkommen till oss!
Design och Produktutveckling vid Linköpings 
universitet är en bred utbildning som ger dig alla 
de grunder du behöver i ditt framtida yrkesliv, 
samtidigt som du får använda och utveckla din 
kreativa ådra. Att skapa och se något konkret växa 
fram ur sitt arbete är roligt och tankeväckande på 
ett helt nytt sätt. Vill du bli en civilingenjör med 
bred teknisk kompetens med chans till roliga och 
spännande yrken? Då är du välkommen till civil-
ingenjörsprogrammet Design och Produktutveck-
ling i Linköping!
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Har du ett intresse för miljö- och energifrågor och strävar efter att bidra i 
arbetet med dessa? Vill du kunna kombinera detta med en civilingenjörs 
tekniska bredd och kompetens? Då ska du välja civilingenjörsprogrammet 
Energi – Miljö – Management vid Linköpings universitet!

ENERGI – MILJÖ – MANAGEMENT 

Tre delar som bildar en enhet; Energi – Miljö – 
Management, även kallat EMM. Programmet 
som startades 2009 är det yngsta av de tre pro-
grammen på M-sektionen. Det är i allra högsta 
grad en aktuell och betydelsefull utbildning då 
miljö- och energifrågor blir allt viktigare för all 
världens industrier och företag. Välutbildade 
personer behövs för detta område och där kan 
du, tack vare kombinationen med management, 
verkligen spela en huvudroll i utvecklingen. Av 
managementdelen får du verktyg för att kunna 
framföra och använda dina kunskaper på dina 
framtida arbetsplatser. Dessutom får du en bred 
kännedom om klassiska ingenjörsämnen såsom 
elektronik, termodynamik, kemi och matematik.  
Allt detta gör att du vid examen är en civilingenjör 
med god kännedom om de viktigaste problemen 
vi har idag, samtidigt som du har en bred grund 
att stå på.

Klassiska ämnen men ny infallsvinkel
På EMM läser du vanligtvis kurser med föreläs-
ningar och efterföljande lektioner. I många kurser 
ingår även laborationer och projekt. Energi- och 
miljöfrågeställningarna finns med som ett paral-
lellt spår genom hela utbildningen, även i de 
kurser som kanske inte uppenbart har med dessa 
områden att göra. Även managementtänket 
genomsyrar de flesta kurser.
 
Viktiga ämnen
Då utbildningen fortskrider blir kurserna inom 
energi och miljö allt större och management allt 
viktigare. Du får lära dig hur det egentligen står 
till med vår jord, var energin vi använder kommer 
ifrån och vart den tar vägen, samt hur man ska 
bära sig åt för att optimera företags energianvänd-
ning. Du lär dig hur världen ser ut i stort, vilka 
problem och vilka ekonomiska och fysikaliska 

Som student på EMM-program-
met är miljöaspekten hela tiden 
närvarande, du arbetar nära 
forskningen i olika projekt och 
laborationer, och utformningen 
av programmet drivs hela tiden 
av verklighetens utveckling.
 
Managementtänket genomsyrar 
de flesta kurser, allt för att du på 
ett professionellt sätt ska lära 
dig att framföra dina idéer!
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faktorer som är anledningen till dessa. I slutet av 
tredje året kommer managementaspekten verkli-
gen i fokus då ett större projektarbete genomförs. 
Efter detta projekt har du möjlighet att ta ut en 
kandidatexamen.
 
Skräddarsy din utbildning
Till år fyra och fem får du välja en av två master-
profiler; energiprofil eller miljöprofil. Då får du 
också möjlighet att göra din utbildning till just 
den du vill ha, med hjälp av ett stort antal valbara 
kurser. Kurser inom management läses parallellt 
genom hela utbildningen. Du kan även tillbringa 
en eller flera terminer vid ett annat universitet 
någonstans i världen då Linköpings universitet 
har ett stort antal partneruniversitet. Läs mer 
om utlandsstudier på sidan 14. Sista terminen i 
årskurs fem går åt till det stora examensarbetet. 
Efter examen är tänkbara yrken miljöansvarig på 

företag eller som projektledare inom t ex energi-
effektivisering, men beroende på kursval och 
inriktning kan du även hamna någon helt annan-
stans.
 
Bli den med koll!
Energi- och miljöfrågor är komplexa ämnen som 
berör alla, vilket gör det hela väldigt intressant. På 
EMM får du delarna för att förstå helheten på ett 
djupare plan vilket gör din närvaro och dina åsik-
ter mycket värdefulla på arbetsmarknaden. Dina 
kunskaper inom energi, miljö och management, 
tillsammans med din civilingenjörsexamen gör att 
du blir den som kan vända företagens problem till 
något positivt. Låter det intressant? Sök Energi – 
Miljö – Management vid Linköpings universitet!
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Är du ute efter en stabil och bred grund att stå på? Vill du veta mycket om 
tekniska ämnen men ändå behålla dina valmöjligheter? Då ska du välja 
Maskinteknik vid Linköpings universitet!

MASKINTEKNIK

Maskinteknik, förkortat M, har funnits sedan 
1969 och är ett av de program som startades då 
högskolan i Linköping grundades. I och med att 
programmet har funnits och utvecklats under 
längre tid gör det M till en väletablerad utbild-
ning som alla ute i näringslivet känner till. Det är 
dessutom en utbildning som har motsvarigheter 
över hela världen vilket gör de internationella 
möjligheterna oändliga. Efter examen är valmöj-
ligheterna för en civilingenjör inom Maskinteknik 
otroligt stora, både ifråga om arbetsort och ar-
betsuppgifter.
 
Bredd som passar alla
En av de största fördelarna med M är dess bredd. 
Under utbildningen kommer du in på många 
skilda områden som tillsammans bygger upp en 
helhet. Du får också gå ner på djupet i de klassiska 
ingenjörsämnena och utveckla en förståelse för 
hur världen fungerar. Bredden gör också att ut-
bildningen passar väldigt många olika personer.

Bra grund
De första åren läser du bland annat matematik, 
fysik, ett flertal kurser inom mekanik och andra 
ingenjörsrelaterade ämnen. Dessa kunskaper 
har du sedan med dig när du i högre årskurser 
fördjupar dig inom din masterprofil. Du får också 
kännedom om till exempel produktutveckling, 
ekonomi och programmering.
 
Fördelen med att tidigt i utbildningen komma in 
i många olika ämnen är att du kan hitta områden 
som du aldrig tänkt på men som visar sig vara 
väldigt intressanta. Du får helt enkelt en överblick 
över stora delar av det tekniska ingenjörsområdet. 
Föreläsningar och lektioner där kunniga och kom-
petenta lärare ger dig grunderna i ämnet varvas 
med laborationer där du får se och känna på den 
praktiska tillämpningen. Detta gör att du bygger 
upp en förståelse som du sedan har med dig under 
resten av utbildningen och i din framtida yrkes-
karriär. I vissa kurser ingår också projektarbeten 

Det är ingen hemlighet att du 
kan bli nästan vad som helst 
efter en examen här!
 
Tack vare programmets bredd 
och internationella etablering 
blir du som civilingenjör inom 
maskinteknik eftertraktad över 
hela världen.
 
Maskinteknik är en av Sveriges 
absolut bredaste och mest 
etablerade utbildningar.
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där du får använda dina kunskaper på ett helt 
nytt sätt – genom att lösa större problem.
 
Bygg din egen utbildning
I slutet av årskurs tre får du välja en masterprofil 
som intresserar dig. På M finns många valmöjlig-
heter för att alla ska kunna hitta sin nisch, bland 
annat inom flygteknik, produktutveckling, tek-
nisk mekanik, logistik och reglerteknik. Med hjälp 
av valbara kurser kan du sedan bygga ihop din 
egen unika kombination av kunskap och kompe-
tens. På detta sätt får du både den breda grunden 
att stå på, samtidigt som du får fördjupa dig i de 
ämnen som intresserar dig mest. På M, precis som 
de andra två programmen på M-sektionen, har du 
även stor möjlighet att studera en tid utomlands, 
något som utnyttjas av många och uppskattas 
mycket av både studenter och senare av arbetsgi-
vare. Det är en spännande utmaning och ett bra 
bevis på att du vågat ta klivet ut i världen. Läs mer 
om utlandsstudier på sidan 14.

Maskinteknik – bara för bilintresserade killar?
Absolut inte! Maskinteknik är ett ämne som pas-
sar alla med intresse för teknik och naturveten-
skap. Oavsett om din dröm är att vara den som 
bestämmer hur konstruktionen ska se ut, den som 
räknar och gör så att konstruktionen håller, eller 
om du vill vara den som har övergripande koll på 
hela produktionen kan du få den kompetens du 
behöver här på Maskinteknikprogrammet vid 
Linköpings universitet. Det är ingen hemlighet att 
du kan bli nästan vad som helst efter en examen 
här!
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INTERVJUER MED STUDERANDE

Hur var de första veckorna i Linköping?
Intensiva, superroliga och matlådekonsume-
rande. I och med att mottagningen och
studierna startar på en gång så blir det fullt upp, 
men detta gör också så att det känns
som man känt sin klass hela sitt liv efter en 
vecka.

Varför valde du M?
Efter gymnasiet började jag arbeta i industrin 
och även fast jag, när jag gick ut, var helt
inställd på att läsa något helt annat än en tek-
nisk utbildning, så förstod jag under mitt
uppehåll att teknik nog var min grej. Jag läste 
därför om vilka program LiU har som stämde 
överens med det jag sökte och klickade väldigt 
snabbt med M.

Vad är det bästa med M-sektionen?
Det bästa med M-sektionen för mig som inte är 
aktiv i sektionen är alla roliga och intressanta
aktiviteter som de anordnar. Det kan vara allt-
ifrån prova på dans, tv-spelsturnering och
lunchföreläsningar.

Maria Eriksson, M åk 3
Ålder: 25
Hemort: Östhammar

 
Hur var de första veckorna i Linköping?
De första veckorna på Linköping universitet var 
otroligt händelserika och bland det roligaste jag 
varit med om i hela mitt liv. Jag lärde känna så 
många nya människor, personer som jag idag är 
säker på att jag kommer umgås med resten av li-
vet. Det var väldigt mycket roligt som hände hela 
tiden så kom ihåg att göra massor av matlådor 
innan mottagningen så att du har att äta under 
de veckorna! 

Hur tycker du studentlivet är i Linköping?
Fantastiskt och fullspäckat. Det finns alltid 
något att hitta på under kvällar och helger inom 
sektionen och tillsammans med andra sektioner. 
Det absolut bästa med studentlivet här är det 
fantastiska samarbetet mellan de olika sektio-
nerna som bidrar till att man får träffa studenter 
från alla möjliga program. 

Varför valde du EMM?
EMM är en utbildning som är unik för Tek-
niska högskolan vid Linköpings universitet. 
Jag har alltid varit väldigt medveten gällande 
miljöfrågor och samhället samtidigt som jag 
redan i lågstadiet ville bli civilingenjör. Enligt 
mig har programmet den bästa kombinationen 
och dessutom ingår management-delen som jag 
tror att jag kommer ha otroligt mycket nytta av i 
framtiden. 

Elin Hymnelius, EMM åk 1
Ålder: 21
Hemort: Stockholm

Varför valde du att plugga i Linköping?
Jag var och besökte skolan en gång och kände 
direkt av gemenskapen som fanns. Det kändes 
som en bra stad att bo i och studentlivet verkade 
vara maximalt. Allt detta har jag även fått be-
kräftat nu när jag börjat plugga här.

Hur tycker du studentlivet är i Linköping?
Det är ganska unikt då man istället för att hänga 
på nationer har gemensamma kårhus där stora 
evenemang hålls med artister och andra roliga 
upptåg. Man lär helt enkelt känna folk från alla 
utbildningar och det finns alltid något att göra. 
Jag stortrivs med Linköpings studentliv.

Varför ska man välja just ditt program?
Eftersom du får en inblick i tre världar, kon-
struktörens, designerns och ekonomens. Du får 
även lära dig att arbeta i projektform redan från 
början och har då alltså en bra bas att stå på 
inför arbetslivet.

Rebecka Rosenqvist, DPU åk 3
Ålder: 22 år
Hemort: Borlänge
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Varför valde du att plugga i Linköping?
Ville inte plugga i Göteborg, jag älskar att resa 
och kände att Linköping var tillräckligt
nära och samtidigt tillräckligt långt bort. Min 
vän som pluggar här sa att det var en
jättefin studentstad. Så jag körde på det.

Varför ska man välja just ditt program?
Gillar du att konstruera och hitta lösningar till 
problem folk inte ens visste fanns, sök
Maskin/DPU/EMM. Fysik och matematik blan-
das tillsammans med programmering och
ekonomi för att ge en alla kunskaper som krävs 
för att bli en innovativ och nyfiken
ingenjör. Teknologiskt kunnande, wohoo!

Största utmaningen du varit med om hittills?
Personliga utmaningar, som att konstant utveck-
las som människa, tänka på vad man äter och 
hålla igång gym. Man faller snabbt in i plugg-
mode så det är inte något problem
även fast jag varit borta från skolan i tre år.

Jonas Raa, M åk 1
Ålder: 22
Hemort: Göteborg

Varför ska man välja just ditt program?
Kombinationen av Energi-Miljö-Management 
ger en bred bas inom allt från beräkning till 
miljöledning och innovation. Vill du jobba med 
lösningar som gör samhället mer hållbart men 
vet inte riktigt hur? I så fall är EMM den per-
fekta starten enligt mig!

Vad är det bästa med M-sektionen?
Gemenskapen och engagemanget! Tänk att det 
finns så många studenter som är redo att lägga 
all sin tid på att se till att alla mår bra och har 
roligt. Jag har aldrig trivts bättre än här!

Största utmaningen du varit med om hittills?
Oj, vad svårt. Tror det var i tvåan när jag var med 
i festeriet och skulle kombinera det med att klara 
alla kurser. Det var inte lätt, men gick vägen och 
är min klart roligaste tid sedan flytten hit!

Christian Fickler, EMM åk 4
Ålder: 25
Hemort: Täby

Hur var de första veckorna i Linköping?
Grymt roliga! Det var mycket att göra efter-
som studierna började direkt i samband med 
nollningen, men de veckorna gjorde så mycket 
för sammanhållningen i klassen. Sen var det bra 
att tempot var högt från allra första början så att 
man snabbt kom in i studentlivet. Varje dag var 
spännande och det var så mycket nya intryck, 
samt nya människor. Det är några veckor som, 
nu i efterhand, ligger mig mycket varmt om 
hjärtat.

Varför valde du DPU?
Hade väldigt tidigt bestämt mig för att plugga 
till civilingenjör och ville plugga något där man 
kunde tillämpa mycket kreativitet samt vara 
med och skapa nya saker. Allt som DPU hade 
tilltalade mig då oerhört, så valet föll på det. Hit-
tills har jag inte ångrat en sekund!
 
Vad är det bästa med M-sektionen?
Gemenskapen! Man har så stor möjlighet att 
engagera sig och syssla med utskott och alla möj-
liga saker. Det är jättehärligt att ha en egen klass 
som man blir riktigt tajt med efter nollningen 
men sen är möjligheten att träffa andra inom 
sektionen oändliga med tanke på alla student-
föreningar och utskott som finns.

Raymond Xue, DPU åk 2
Ålder: 22 år
Hemort: Göteborg
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PLUGGA UTOMLANDS?
På Maskinteknologsektionen har du stora möjligheter att läsa en tid 
utomlands. Sektionens Internationella Utskott informerar om utlandsstudier:

Det är inte konstigt om du har svårt att sova de 
första nätterna i det nya landet. Nya miljöer, 
bekantskaper, upplevelser och intryck far omkring 
i tankarna dygnet runt, samtidigt som du längtar 
hem till din trygga gamla lägenhet, vännerna i 
Sverige, köttbullar och kexchoklad. Ingen pratar 
svenska, du går vilse i staden och får anstränga 
dig rejält för att hänga med på föreläsningar och 
lektioner. Men efter ett par veckor händer något 
märkligt. Du lär dig hitta till mataffärer och 
lektionssalar, språket börjar flyta och du hänger 
med nya vänner. Innan du vet ordet av sitter du på 
flyget hem och undrar vart tiden tog vägen. Med 
dig i bagaget har du en mängd nya erfarenheter 
och minnen, du har skaffat dig kontakter i hela 
världen och vänner för livet.
 
Stor valmöjlighet
Låter det som något för dig? I så fall kan du ta 
ett steg i rätt riktning genom att läsa någon av 
M-sektionens tre utbildningar. Inom ramen för 
civilingenjörsprogrammen vid Linköpings univer-
sitet kan du åka nästan vart som helst. Under ditt 
tredje, fjärde eller femte år kan du välja mellan ett 
stort antal universitet världen över, och utbudet 
växer hela tiden. Vill du upptäcka USA, surfa i 
Singapore eller träna upp din tyska? Valet är ditt.

Bra merit
Utlandsstudier ser dessutom bra ut på ditt CV och 
kan ge ett försprång när du sedan ska söka jobb. 
Många företag ser det som en stor fördel om den 
sökande har erfarenhet av andra kulturer och 
behärskar fler språk än svenska och engelska. Att 
ha gjort en termin eller två utomlands visar även 
att du satsat på din utbildning och inte backar för 
utmaningar.

Internationella utskottet
På M-sektionen finns ett internationellt utskott, 
vars uppgift är att informera och hjälpa de som är 
intresserade av utlandsstudier med ansökan och 
tips inför resan. Mer information om utlandsstu-
dier inom M-sektionen hittar du på maskintek-
nologsektionen.se och utskottet nås på adressen 
intu@maskinteknologsektionen.se. Alla frågor är 
välkomna!
 
Är du sugen på att studera utomlands? Ta chan-
sen, du kommer inte att ångra dig!
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Varför valde du att läsa utomlands?
För mig var det chansen att lära känna en ny 
plats, nytt språk, nya människor och samtidigt 
få nya kunskaper och perspektiv till min examen 
som lockade.

Största skillnaden mellan studierna i Brasilien och 
i Linköping?
En master i Brasilien är betydligt mer forsk-

ningsinriktat och ses som en ingång till vidare 
doktorandstudier medan jag uppfattar att LiU 
har tätare kontakt med industrin och försöker 
förbereda dig för att börja arbeta direkt som 
civilingenjör. Å andra sidan kombineras brasi-
lianska ingenjörsstudier på heltid med en obliga-
torisk praktik som kan vara upp till 30 timmar 
kontorstid i veckan.

Hur skiljer sig studentlivet?
Studentlivet är faktiskt ganska lika. På båda 
platser finns studentorganisationer för olika 
sporter, kultur eller intresseområden kopplade 
till studierna. Större fester ordnas av de olika 
studentföreningarna. På torsdagarna spelar 
några studenter samba och där brukar det bli ett 
populärt häng efter skolan.

Varför valde du att läsa utomlands?
För mig var det en självklarhet att göra utbytes-
studier. En femårig utbildning är en lång tid på 
en och samma plats, då är det bättre att ta en tid 
någon annanstans för att utforska vad som finns, 
och samtidigt upptäcka vad Sverige och Linkö-
ping hade som man tagit för givet.

Största skillnaden mellan studierna i Taiwan och i 
Linköping?
Största skillnaden är hur tiden spenderas, den 
schemalagda tiden för kurser är låg. Istället gör 
man projekt för ett laboratorium, där man job-
bar många långa timmar. 

Vad gör du på fritiden?
Under veckodagar finns ingen fritid. På helgerna 
åker jag ofta in till storstaden Taipei för att träffa 
kompisar jag känner från Linköping, svenskar 
och taiwaneser. På lov blir det ofta resor. I 
Taiwan finns mycket att se, och jag har lyckats ta 
mig till Hongkong, Macau och Malaysia också. 

Varför valde du att läsa utomlands?
Jag såg det som en spännande och framför allt 
utmanande att studera utomlands. Att få testa 
att leva i ett annat land, möta nya kulturer och 
människor lockade enormt mycket. Jag såg det 
också som ett perfekt tillfälle att utveckla mina 
språkkunskaper. 

Vad gör du på fritiden?
Madrid är en helt fantastisk stad att bo i. Det är 
en levande storstad med otroligt många mysiga 
områden med caféer och barer i vartenda hörn. 
Mycket av min fritid har därför spenderats något 
av alla dessa mysiga hak. Många av mina lediga 
helger har jag också passat på att resa runt i 
Spanien och njutit av allt spanskt.

Varför ska man läsa ett år utomlands?
Man lär sig otroligt mycket om sig själv och 
ställs inför nya utmaningar varje dag. Att få 
träffa så många människor från hela världen är 
häftigt och få ta del av varandras kulturer.

INTERVJUER MED UTLANDSSTUDENTER
Alexandra Andersson, EMM 
åk 4
Brasilien, São Paulo
Universidade Federal do ABC

Joakim Lindholm, DPU åk 4 
Taiwan, Taoyuan
Yuan Ze University

Sigrid Ingelhag, M åk 4
Spanien, Madrid
Universidad Carlos III de 
Madrid
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Hur fick ni ert exjobb?
Vi ansökte genom Toyotas hemsida där de själva 
lägger upp sina exjobb. Därefter fick vi komma 
på intervju och efter att de valt bland sina 
kandidater blev vi erbjudna möjligheten.

Vad gör ni på ert exjobb?
Vi utvecklar låglyftande truckars förmåga att 
ta sig in och ut ur pallar från sidor där det är 
pallbrädor i vägen, något som dessa truckar 
inte är konstruerade för i dagsläget, men som 
marknaden ser ett behov av. Arbetet berör 
produktutvecklingsprocessen från idé- och 
konceptgenerering till byggnation och test av 
fullskalig prototyp.

Hur ser en vanlig dag ut för er?
Den har varierat beroende på vilken fas av 
arbetet vi befunnit oss i. Just nu arbetar vi med 
att modellera våra koncept i 3D-CAD och skapa 
ritningar för tillverkning av våra prototyper. 
Samtidigt hanterar vi kontakten med personal 
för tillverkning på företaget och även externa 
leverantörer. Tidigare har vi befunnit oss i en 
konceptgenereringsfas, där vi fritt har fått skissa 
på idéer, bygga enklare prototyper och montera 
dem på truckar för att testa dem.

Får ni bra stöd av skolan/företaget?
Universitetet har hjälpt oss vid flera tillfällen. 
Allt från att tillhandahålla relevant litteratur 
i början av exjobbet, till att hjälpa oss 

installera programvaror vi har behövt på 
universitetets datorer, men även fungerat som 
stöd vid rapportskrivning och den allmänna 
exjobbsprocessen. På Toyota har vi haft stor 
nytta av våra handledare, som ställt upp med 
både tid och resurser för att vi ska kunna 
genomföra vårt exjobb. Vi har även kompetenta 
kollegor som gärna hjälper till. Något som vi har 
tagit tillvara på under exjobbet är möjligheten 
att fråga våra kollegor om tips och råd, det har 
hjälpt oss att fatta rätt beslut!

Hur trivs ni?
Toyota har en företagskultur som många andra 
företag har försökt efterlikna och det är lätt 
att förstå varför. Utveckling, konstruktion och 
produktion är samlat under samma tak, vilket 
har underlättat genomförandet av vårt exjobb. 
Vi har även haft stor frihet att föra vårt arbete 
i den riktning vi själva väljer, vilket har gjort 
arbetet varierande och väldigt kul!

Vad händer efter ert exjobb?
Båda har blivit antagna till Scania Engineer 
Program, en 10-månaders traineetjänst med fast 
anställning från första dagen. Markus kommer 
att tillhöra avdelningen Cab Interior i Södertälje 
och Mikael kommer att tillhöra Cab Assembly i 
Oskarshamn, det vill säga interiörkonstruktion 
respektive montering av Scanias hytter.

EXAMENSARBETE
Examensarbete, eller exjobb som det även kallas, är det avslutande 
momentet för alla civilingenjörsstudenter. Då gör du ett större utvecklande 
och undersökande projekt, där frågeställningen är väldigt fri och något du 
kan välja efter eget intresse. Ofta gör du projektet ute på ett företag eller 
kanske tillsammans med en forskningsgrupp på universitetet. Här nedan får 
du höra om exjobb av två studenter på M-sektionen. 

Mikael Jonasson, DPU
Masterinriktning: Maskin-
teknik
Toyota Material Handling, 
Mjölby

Markus Karlsson, DPU
Masterinriktning: Produkt-
utveckling
Toyota Material Handling, 
Mjölby
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ALUMNINTERVJU
Vad händer egentligen efter fem år på Maskinteknologsektionen? Eftersom 
utbildningen är både djup och bred erbjuder livet efter studierna stora 
möjligheter. Här berättar Linnea Lundberg, alumn från EMM 2015, om sina 
erfarenheter. 
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Linnea Lundberg är uppväxt på en mindre ort utanför Göteborg, med 
mamma, pappa och två syskon. Efter gymnasiet var jag aupair i Nya Zee-
land i ett år, det var i den storslagna naturen där som jag insåg att jag ville 
utbilda mig inom miljö. Jag tycker om att vara i naturen, resa, bada, surfa, 
dyka och lära känna nya människor.

Vad gör du idag?
Sedan i september 2015 arbetar jag som projektingenjör på förvaltningen 
Kretslopp och vatten i Göteborgs stad. Arbetet innebär att jag skall planera för 
en miljömässigt god hantering av dricksvatten, avloppsvatten och regnvatten 
vid byggnation av nya områden i Göteborg. Det finns många utmaningar i att utveckla och förnya 
ett så stort och viktigt system i en befintlig stad. En av de största utmaningarna vi arbetar med är 
att säkra staden för översvämning både från vattendrag och skyfall. Det är roligt att få vara en del i 
stadsutvecklingen och att arbeta med vatten och miljö som jag drömt om.

Varför valde du LiU? Varför EMM?

Den främsta anledningen till att jag valde att studera på LiU var att jag ville läsa EMM. Jag tittade på 
flera andra städer och utbildningar men fastnade för EMM. Jag attraherades av blandningen mellan 
de traditionella ingenjörskurserna och fokus på energi och miljö redan tidigt i utbildningen. För mig 
var det en viktig motivering att jag redan från det första året fick läsa mer tillämpade kurser. Jag ville 
också studera i en medelstor stad och på en ort med mycket studentliv.

Uppfyllde utbildningen dina förväntningar?
Jag hade egentligen bara förväntningar på själva utbildningen men en studietid erbjuder så mycket 
mer! Jag är jätteglad för min tid på LiU; för alla fantastiska människor jag har lärt känna, möjlighe-
ten att studera utomlands, alla föreningar och engagemang vid sidan av skolan men självklart även 
alla intressanta kurser som har gett inspiration att fortsätta engagera mig.

Vad var ditt mål när du började studera? Ändrades det under resans gång?
Innan jag började studera visste jag inte exakt vad jag ville arbeta med, bara att det skulle inkludera 
miljö och vattenfrågor. Jag ville studera en utbildning som gav mig bästa möjliga förutsättningar 
att hantera dessa komplexa frågor. Exakt vad jag ville göra förändrades efter varje kurs som gav ny 
inspiration men grundtanken om att förbättra miljön fanns alltid kvar.

Vad skulle du vilja ge för råd till dem som funderar på att börja plugga vid LIU?
Det är en fantastiskt rolig stad att plugga i. Välj ett ämne som engagerar dig och kör hårt! 



DET HÄR HÄNDER PÅ M-SEKTIONEN!

Styret
M-sektionens styrelse, kallad M-styret består av 
13 förtroendevalda sektionsmedlemmar som med 
olika ansvarsområden leder sektionen. De har 
hand om t ex sektionens ekonomi, kontakt med 
näringslivet och marknadsföring mot nya studen-
ter. En viktig del av styrets arbete är att utvärdera 
och förbättra kurserna som studenterna på de tre 
programmen läser.
 
MPiRE
Sektionens allsmäktiga phadderi återvänder varje 
höst för att du som ny student ska få den absolut 
bästa starten på din studietid. De två första veck-
orna kallas Nolle-P och finns för att du som ny 
ska komma in i studentlivet och gemenskapen. I 
Nolle-P blandas studier med mängder av andra 
aktiviteter. Du lär känna dina klasskamrater och 
får en mycket utvecklande start som du alltid 
kommer att minnas med ett leende på läpparna.
 
FestMaskineriet
Sektionens festeri FestMaskineriet, går oftast un-
derförkortningen FM. Festeriet med 12 medlem-
mar från M-sektionen ser till att du kan ha riktigt 
roligt under hela året. De arrangerar bland annat 
lek- och grillkvällar under Nolle-P, Hemliga ÄvM-
tyret och en stor ölfestival på våren. Där emellan 
hinns också Le Mans med, norra Europas största 
trampbilstävling.
 
M-verkstan
På universitetet finns M-verkstan, en förening och 
verkstad tillgänglig för alla studenter och anställ-
da på LiU. Även om den är öppen för alla är den 
extra populär bland M-sektionens studenter och 
har tidigare varit kopplad till sektionen. Hit kan 
du gå för att låna verktyg för att laga cykeln eller 
för att förverkliga en idé du haft länge.
 

Kårallen
Kårallen är det stora kårhuset på Campus Valla, 
vilket fyller många funktioner. Här hittar du kår-
service, studentkårerna och de flesta sektioners 
kontorsrum. Här finns även en matsal där du kan 
köpa dagens lunch, en bokhandel med kurslitte-
ratur och det populära studentfiket Baljan. Varje 
torsdag- och fredagseftermiddag förvandlas fiket 
till en stor studentpub och det är också på Kåral-
len du upplever de största festerna.

EMMA
M-sektionens tjejförening, EMMA, jobbar för en 
stark gemenskap mellan sektionens alla kvinnliga 
teknologer genom att arrangera middagar, studie-
besök med mera. De flesta av aktiviteterna är till 
för föreningens medlemmar, men ibland är även 
killarna välkomna. EMMA ser också till att sek-
tionens studenter kan köpa en fin overall. En röd 
för killarna medan tjejerna har en röd och en gul 
halva. Dagen innan Nolle-P börjar bjuder EMMA 
in alla nya tjejer på en fika där de får möjlighet att 
träffa andra nyintagna studenter och fråga äldre 
studenter allt de kan tänkas vilja veta.
 
LinTek
Till kåren LinTek hör samtliga tekniska program 
på Linköpings universitet. De bedriver ett stort 
och viktigt arbete runt det som rör studenternas 
arbetsmiljö. De jobbar med kvaliteten på kurser, 
säkerställer att lokalerna är gott skick, jobbar mot 
diskriminering och mycket mer. LinTek anordnar 
även stora fester, mängder av företagsevent och 
andra aktiviteter för sina medlemmar. De förtro-
endevalda i LinTek är alla studenter som valt att 
jobba för ett bättre universitet. Här har du som 
student stor möjlighet att påverka. Genom att bli 
medlem i LinTek stödjer du deras arbete och ta del 
av deras utbud av aktiviteter.

På M-sektionen är det många olika aktiviteter som sker vid sidan av 
studierna. De som gör detta möjligt är studenter på sektionen som 
engagerar sig i studentföreningar för att studentlivet ska bli så bra och 
roligt som möjligt! För att förstå lite mer vad de gör kommer här nedan några 
beskrivningar! 
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Att börja studera på universitet kan vara en av de största omställningarna 
i livet. Samtidigt som du känner ruset av den nyvunna friheten är det inte 
konstigt om du också känner en viss oro. Men lugn, vi har satt ihop en liten 
guide åt dig med smarta tips!

ATT STUDERA PÅ 
TEKNISKA HÖGSKOLAN

Läsåret
På högskolan är ett läsår uppdelat i två terminer 
och varje termin är i sin tur uppdelad i två perio-
der. I slutet av varje period ligger en tentaperiod, 
cirka en till två veckor lång. Vid fyra tillfällen un-
der året ligger dessutom omtentaperioder där du 
får chansen att göra om en tenta om du skulle ha 
misslyckats första gången. Hur många tentor du 
har åt gången varierar, men oftast handlar det om 
en till tre stycken.

Undervisningsformer
Kursernas upplägg kan se olika ut, men i de allra 
flesta varvas föreläsningar och teori med lektioner 
där du får uppgifter att göra. I många kurser ingår 
också laborationer. I kurser där ett projektarbete 
ingår är det oftast självständigt arbete med inbo-
kade handledarmöten och en avslutande redovis-
ning som gäller. Schemat ser aldrig likadant ut 
från en dag till en annan. Kvällspass förekommer, 
ofta i samband med laborationer.

Vägledning
Det är inte alltid lätt att veta vad man vill och hur 
man ska gå tillväga, därför finns det en mängd 
olika personer man kan prata med. Studievägle-
dare är anställda av universitetet för att hjälpa dig 
med kursval och frågor om din utbildning. Om 
du skulle må dåligt finns Studenthälsan att gå till. 
De kan hjälpa dig både vid fysiska besvär och psy-
kiska problem, exempelvis om du känner stress 
över studierna.

Bostad
I Linköping kan du vara säker på att få en bostad, 
även om det kan bli provisoriskt precis i början. 

Det finns många olika sätt att bo på, egen etta, 
större kollektiv, eller studentkorridor med gemen-
samt kök och allrum är vanligt. Ett hett tips är att 
ställa dig i bostadsköer redan idag! Du hittar en 
bra länk på sidan 22.

Kom på besök!
Tycker du att någon av våra tre utbildningar låter 
intressanta? Då kan du få komma hit och besöka 
oss! Under en dag kan du få skugga en student, 
det vill säga följa med en student under en dag på 
universitetet med allt vad det innebär. För tjejer 
anordnas även tjejdagar då du och ett gäng andra 
tjejer under två dagar får besöka campus. Infor-
mation ges om våra utbildningar och du får även 
vara med på en hel del roliga aktiviteter. Gå in på 
LiU:s hemsida eller hör med studievägledaren på 
din skola om du är intresserad av att besöka oss!

Staden Linköping 
Linköping brukar kallas Sveriges största små-
stad – allt du behöver finns här men du slipper 
den stress och trängsel som förknippas med 
storstäder. Staden är en mix av gammal historia, 
högteknologi, natur, en uppskattad stadskärna 
och modernitet. Här finns allt från idrotts- och 
friluftsaktiviteter till ett brett nöjesliv. Den gemyt-
lighet och lugna atmosfär som finns här gör det 
lätt att trivas i Linköping!
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Studievägledare
Karin Björsten
013 - 28 10 04 
karin.bjorsten@liu.se

Maskinteknologsektionen
styret@maskinteknologsektionen.se
maskinteknologsektionen.se

Adress
Linköpings universitet
Tekniska högskolan, TFK
581 83 LINKÖPING 

15 april
Sista anmälningsdag till höstens kurser och 
program.

Tips!
Ställ dig i bostadskö redan nu. Det är kostnadsfritt 
och ökar dina chanser att få en egen bostad till 
terminsstarten. 

Kom ihåg!
Sök CSN, bostadsbidrag, skaffa hemförsäkring 
och bli medlem i LinTek och M-sektionen.

Kontakt Kom ihåg!
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