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Civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik och elektroteknik (Y) och Teknisk fysik och 
elektroteknik – internationell (Yi) saknar motstycke i Sverige.

Välkommen till  
Teknisk fysik och elektroteknik

Det lilla ordet ”och” i programnamnen har 
stor betydelse: kombinationen av två klas-
siska områden ger dig en bred och stark 
ämnesmässig bas. Lägg därtill en gedigen 
matematisk grund – den mest gedigna 
bland alla utbildningar i teknisk fysik eller 
elektroteknik – där du får förståelse för 
hur matematiken kan användas för att lösa 
avancerade tekniska problem. Då har du 
förutsättningar att ta dig an svåra och vik-
tiga utmaningar.

På de här utbildningarna studerar du så 
vitt skilda saker som kvantdatorer, finan-
siella beslut och industriella energisystem. 
Du kan utveckla en sensor som mäter blo-
dets syremättnad eller en applikation som 
hittar vägar i satellitbilder. Är du intresse-
rad av elektronik kan du få utforma en 
komplett VLSI-krets, en av få kurser i värl-
den som låter dig göra detta! Genom att 
medvetet koppla dessa och många andra 
kurser till vår starka forskning kan vi 
erbjuda det senaste inom många kun-
skapsområden. 

Du lär dig arbeta systematiskt i grupp och 
får perspektiv på teknikens roll i samhället, 
ekonomi och entreprenörskap. Språkstu-
dier och utlandsår ingår automatiskt på Yi, 
men även på Y kan du skaffa dig ytterligare 
erfarenhet och kompetens genom att läsa 
delar av utbildningen utomlands. 

Den här broschyren har tagits fram i sam-
arbete mellan studenter och anställda, och 
det är så vi arbetar: tillsammans. Jag 
hoppas att vi ska inspirerar dig med utval-
da berättelser och bilder så att du söker till 
någon av de utmanande och utvecklande 
Y-utbildningarna som finns på LiU. 

Välkommen till två fantastiska program! Håkan Örman
Universitetslektor i medicinsk teknik 
Ordförande i programnämnden för 
elektroteknik, fysik och matematik
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För att kunna leda utvecklingen i teknikens framkant 
och ta hand om det som är riktigt svårt, krävs avance-
rad kunskap. Vågar du anta utmaningen? I så fall är du 
välkommen till en av de mest krävande civilingenjörsut-
bildningarna i Sverige.

Är du redo för avancerad matematik och fysik? Dröm-
mer du om en internationell karriär? Då är det dags att 
tänka utanför gränserna och våga studera på ett främ-
mande språk. Dags för en riktigt utmanande utbildning!

ÅR
 1

Gemensamma kurser
Matematisk grundkurs 
Linjär algebra 
Ingenjörsprojekt

Digitalteknik  
Envariabelanalys 
Flervariabelanalys

Oscillationer och mekaniska vågor 
Optik – teori och tillämpning 

Endast för Y
Programmering - abstraktion och modellering

Endast för Yi
Teknisk kommunikation på tyska/franska/spanska/
kinesiska/japanska 
Introduktionskurs i Matlab

ÅR
 2

Gemensamma kurser
Vektoranalys 
Elektronik och mätteknik 
Komplex analys

Mekanik 
Optimeringslära 
Datorteknik

Elektromagnetism

Endast för Y
Beräkningsmatematik
Introduktionskurs i Matlab 
Sannolikhetslära

Endast för Yi
Teknisk kommunikation på tyska/franska/spanska/
kinesiska/japanska  
Transformteori

ÅR
 3

Endast för Y
Statistisk teori
Fourieranalys
Programmering och datastrukturer 
Termodynamik och statistisk mekanik
Signaler och system 
Modern fysik
Reglerteknik
Kandidatprojekt

Endast för Yi
Tredje läsåret utomlands med kurser ur 
värduniversitets utbud

ÅR
 4

–5

Gemensamma masterprofiler och examensarbete
Elektronik 
Finansiell matematik
Kommunikation
Medicinsk teknik
Mekatronik 
Signal- och bildbehandling

Styr- och informationssystem
System-on-chip
Teknisk fysik – material- och nanofysik
Teknisk fysik – teori, modellering och visualisering
Teknisk matematik
Examensarbete

Förkunskapskrav för Y
Grundläggande behörighet samt Områdes behörighet 
9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E) eller Områdesbehö-
righet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4) 

Förkunskapskrav för Yi
Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 9 
(Fysik B, Kemi A, Matematik E) eller Områdesbehörighet A9 
(Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4), samt C-språk, kurs B eller 
steg 3 för respektive språk (franska, spanska, tyska, ja-
panska eller kinesiska (mandarin). Alternativ för japanska/
mandarin: Asienkunskap 60 hp

Matematik

Programmering

Masterprofil

Människa,
teknik

och samhälle,
ekonomi

Fysik

Elektroteknik

Y
300 hp

Matematik

Programmering
Fackspråk

Masterprofil

Människa,teknik
och samhälle,

ekonomi Fysik

Elektroteknik

Yi
300 hp

CIVILINGENJÖR I TEKNISK FYSIK 
OCH ELEKTROTEKNIK internationell

CIVILINGENJÖR I TEKNISK FYSIK  
OCH ELEKTROTEKNIK

ÖVERSIK
T
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Att studera på universitetet
När du börjar på LiU är mycket nytt. Många nya människor och många nya intryck. Antag-
ligen är studieupplägget också annorlunda jämfört med gymnasiet. Under de första veck-
orna arrangeras nollning samtidigt som studierna börjar. Allt för att du ska komma in i 
studentlivet så fort som möjligt. 

Under de första veckorna börjar du paral-
lellt med roliga aktiviteter att läsa en 
grundläggande kurs i matematik. Tempot 
är högre än på gymnasiet men det finns 
mycket hjälp att få från lärare, handledare 
och äldre studenter. Att börja med en kurs 
under nollningen gör att du kommer in i 
studierna direkt och får en bra bild över 
hur studieupplägget ser ut. När de två för-
sta veckorna är över har du säkert många 
nya vänner i klassen och det är nu det bör-
jar på riktigt. 

Studieupplägg
En termin är uppdelad i två läsperioder 
som båda avslutas med en tentaperiod. 
Under läsperioden läser man vanligtvis tre 
kurser samtidigt och undervisningen 
består av föreläsningar, laborationer, lek-
tioner och handledningstillfällen. Vissa 
kurser avslutas med en tenta, som då ligger 
i tentaperioden, medan andra avslutas 
med en examinationslabb eller en inläm-
ningsuppgift.

Undervisning

Klasserna på Y består av 25-30 personer 
och hela årskursen kan vara ca 100 perso-
ner. Föreläsningarna kan rymma mellan 
150-200 studenter eftersom man samläser 
med andra utbildningsprogram. Där går 
föreläsaren igenom teorin som ingår i kur-
sen och visar exempel och tillämpningar. I 
undervisningen ingår också många lärar-
ledda lektioner. Det är tillfällen för att lösa 
uppgifter på egen hand med möjlighet att 
få stöd från lärare. 
Som en del av mottagningen erbjuds under 
den första terminen extra hjälp från en 
handledare och en mentor i två av matema-
tikkurserna. Det är studenter från äldre års-
kurser som under schemalagd tid kan svara 
på frågor och hjälpa till med uppgifter.

Examination
Tentaperioden är en till två veckor lång och 
då är ingen undervisning schemalagd. Det 
finns alltså tid att repetera kursen innan 
det är dags att skriva tentan! Tentorna är 
oftast fyra eller fem timmar långa och är 
något som många är nervösa inför, men 
det är lugnt, man lär sig efter ett tag hur 
man själv förbereder sig på bäst sätt. 

TERMER FRÅN HÖGSKOLAN

LiTH: Förkortning för Tekniska hög-
skolan vid Linköpings universitet.
LinTek: Linköpings Teknologers 
Studentkår.
Alumn: Tidigare student. 
Nolle-P: De inledande veckorna med 
mottagningsaktiviteter.
Fadder: Äldre student på program-
met som hjälper dig under Nolle-P.
Grunken: Den matematiska grund-
kurs som inleds de första veckorna.
Tenta-P: Undervisningsfri period 
där tentor skrivs.
Kravall: Krav på overall, traditions-
enlig fest vid universitetet där alla 
bär overall.
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”Nollningen fick mig att känna 
att jag skulle trivas i Linköping.”
– Evelina Stenvall

Det är med andra ord långa dagar som 
består av lika mycket matematisk grund-
kurs som rent nöje. Vänskapsbanden knyts 
oerhört fort och det är inte ovanligt att en 
fem dagar gammal relation känns som ett 
halvår gammal. Syftet är att du ska komma 
in i studierna, staden, universitetet och 
studentlivet. Och det kommer du att göra.

Mottagningen
Mottagningen arrangeras av hela universi-
tetet och omfattar mer än de första två 
veckorna. Under hela den första terminen 
finns extra stöd i undervisningen och 
arrangemang för de nya studenterna. På 
tekniska högskolan arvoderas äldre stu-
denter som valts ut för rollen som klassfö-
reståndare. Det finns en för varje klass och 
de ska stötta och se till att det fungerar bra 
i de nya klasserna. Klassföreståndarna 
finns med under mottagningen men även 
under den första läsperioden. Kalasmot-
tagningen i september är en fest för hela 
universitetet där alla hälsas välkomna offi-
ciellt. Ofta spelar någon känd artist på 
Kalasmottagningen. 

Nollning och mottagning
Din utbildning inleds med den välkända nollningen. Glöm bort alla former av pennalistisk 
gymnasienollning. Under två veckor svetsas klassen samman genom allt från aktiviteter, 
tävlingar och mattelektioner till stadsorientering, fester och sittningar! 

Minne för livet

Nollningen är något man aldrig glömmer 
och beskrivs ofta som extremt rolig och ett 
perfekt sätt att börja sina studier med!

Gemenskap
Du kommer lära känna många nya 
människor och tillsammans kommer ni 
uppleva mycket roliga saker. I din nya klass 
finns personer från hela landet, och alla är 
i samma situation. Många är nyinflyttade, 
många är nervösa och många vill lära kän-
na nya människor. Tillsammans med hjälp 
från äldre studenter, faddrar och klassföre-
ståndare finns alla förutsättningar för att 
det här är början på något riktigt bra!

Läs mer om mottagningen och nollningen 
på www.lintek.liu.se/gemenskap/student-
liv/nolle-p/.

SVERIGES BÄSTA VÄLKOMNANDE 
FÖR NYA STUDENTER, AV 
STUDENTER

Nollningen arrangeras av LinTek i 
samarbete med universitetet och 
sektionerna vid Tekniska högsko-
lan. Nollningen har arrangerats 
årligen sedan 1970. Varje år deltar 
omkring 2500 nya och gamla 
studenter i den två veckor långa 
festen. 

Mottagningen har flera gånger blivit 
utsedd till Sveriges bästa och om-
sätter årligen 3-4 miljoner kronor.
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Nu drar det igång och du får vara beredd på ett klart högre tempo och en högre nivå än på gym-
nasiet. Det kan ta ett tag att vänja sig men med rätt inställning och bra planering så kommer du 
in i det. Det första året lägger grunden, inte minst den matematiska, som de andra åren vilar på. 

Årskurs 1

UPPDELNING I ÄMNESOMRÅDEN ÅR 1:

Matematik
Elektroteknik

Fysik

Fackspråk

Programmering

Yi
Årskurs 1

Matematik

Elektroteknik

Fysik

Programmering

Y
Årskurs 1

För att du ska komma in i studentlivet på 
ett så bra sätt som möjligt börjar en mate-
matisk grundkurs redan under nollningen. 
Samtidigt som du lär känna din nya klass 
lär du dig hur studier går till på högskolan.

Matematik
För att bygga upp en bra grund läser du 
mycket matematik under det första året. I 
kurserna Envariabel- och Flervariabelana-
lys bygger du vidare på matematiken från 
gymnasiet. Du lär dig teorin grundligt och 
får träna på att tänka analytiskt. I kursen 
Linjär algebra lär du dig tänka i tre dimen-
sioner och fler därtill. Du behandlar vekto-
rer och matriser, kraftfulla verktyg när det 
handlar om att lösa fysikaliska problem. 
Styrkan med matematiken är att komplice-
rade problem ofta kan förklaras enklare 
med rätt matematik. 

Digitalteknik

Du kommer inte bara att läsa matematik 
första året. Digitalteknik lär dig genom 
labbar och lektioner hur man hanterar 
bland annat vippor, adderare och minnen 
för att på bästa sätt skapa det digitala sys-
tem man är ute efter. 

Projekt 
Redan under första året får du lära dig att 
arbeta på ett ingenjörsmässigt sätt. I 
Ingenjörsprojekt jobbar ni i grupp för att 
lösa ett problem enligt en beprövad pro-
jektmall. Problemet kan vara att hålla vat-
tennivån jämn i en läckande vattentank 
eller att få en robot att följa en linje.

Fysik
I de två kurserna i fysik som läses under 
våren i kursen Vågfysik förklaras gymna-
siefysikens begrepp mycket mer ingående 

och du kommer att få en större och vidare 
förståelse för hur och varför olika fenomen 
uppkommer.

Programmering
Att förstå programmeringskod och att 
kunna skriva egen är väldigt viktigt som 
ingenjör. Programmering, abstraktion och 
modellering lär dig hur man delar upp 
komplexa modeller i olika abstraktionsni-
våer. Det är en viktig teknik för att få effek-
tiva och lättöverskådliga program.

Språk
På den tid som Y läser programmering 
läser Yi valt fackspråk där du lär dig fack-
termer, ekonomi, fysik och matematik, 
genom olika typer av moment. Att tänka på 
är att du förväntas ha goda förkunskaper i 
språket när du börjar.
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Frida Sundberg

Frida är 25 år och kommer ursprungligen från Avesta. 
Hon läste upp sina betyg på komvux och kom till Lin-
köping efter ett tekniskt basår.

Varför valde du Y?
–  Y kändes modern och näringslivsanpassad. Sen blev det 

Linköping eftersom det är bra studentliv här. 

Hur upplevde du nollningen?
–  Innan jag kom hit var jag skeptisk och tänkte att jag 

bara skulle vara med på några av aktiviteterna. När jag 
väl var här tyckte jag att det var väldigt roligt och jag var 
med på allt. Jag umgås fortfarande med de jag lärde 
känna under Nolle-P, även de utanför min egen klass.

Några kloka ord?
–  Många tjejer är fördomsfulla när det gäller den här 

typen av utbildningar. På Y är det väldigt bra samman-
hållning och det finns många sociala och drivna 
människor, både tjejer och killar. 

Sören Ljunggren

Sören är en glad 20-åring från Linköping. Han lever 
studentlivet fullt ut, men har fortfarande nära till 
mamma, pappa och gamla kompisar.

Varför ska man välja Y?
–  Y är en väldigt bra och rolig utbildning. Den är krävan-

de men alla kurser känns relevanta.

Vad vill du jobba med i framtiden?
–  Det skiftar varje vecka. Jag upptäcker hela tiden nya 

saker som är intressanta. Masterprofilerna känns väl-
digt breda och jag har inte bestämt mig än.

ÅRSK
URS 1
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∇× E = −∂B

∂t
Under det andra året blir kurserna mer avancerade. 
Kraven på att du ska klara mer själv ökar men paradoxalt 
nog kommer du att få mer tid över.

Årskurs 2

Matematik

Elektroteknik

Fysik

Programmering

Y
Årskurs 2

Matematik

Elektroteknik

Fysik

Fackspråk

Yi
Årskurs 2

UPPDELNING I ÄMNESOMRÅDEN ÅR 2:

Andra året är känt för att det är då studen-
terna börjar engagera sig mer i studentli-
vet. I Linköping finns det väldigt mycket 
att engagera sig i, oavsett om du är intres-
serad av politik, kultur, idrott eller sek-
tions- och nationsliv.

Matematik
Komplex analys är, liksom alla matematik-
kurser i ettan, en oerhört nyttig och grund-
läggande kurs som du kommer ha stor nyt-
ta av, inte minst i treans kurser 
Fourieranalys samt Signaler och system. I 
tvåan får du även läsa mer tillämpade 
matematikkurser som Sannolikhetslära, 
Optimeringslära och Tekniska beräkning-
ar. Sannolikhetsläran förklarar bland 
annat normalfördelning (och en mängd 

andra fördelningar), hur händelser beror 
av varandra samt gammal hederlig kort-
lekssannolikhet. Optimeringslära är ett 
brett område med en oerhörd mängd till-
lämpningar inom sektorer som finans, 
transport, produktion mm. Det handlar 
om att finna bästa möjliga lösning till ett 
problem, till exempel det så kallade han-
delsresandeproblemet. 

Elektroteknik
I tvåan läser du mer av fysik- och elektro-
teknikkurser. Kursen Elektronik och mät-
teknik börjar grundläggande men bygger 
snabbt vidare och ger dig bred kunskap om 
hur man analyserar och bygger elektriska 
nät och filter.

Fysik

Två kurser i mekanik tar upp alla de klas-
siska mekaniska frågeställningarna. Här 
används Newtons lagar väldigt ofta. Både 
statisk och dynamisk mekanik behandlas. 
Tvåans sista kurs är Elektromagnetism. 
Det är en svår och avancerad kurs som tar 
upp elektriska och magnetiska fält, hur de 
uppkommer och vilken inverkan de har. 
Här kommer kunskaperna från Vektorana-
lys som du läser tidigare under året till stor 
nytta. Du kommer bli väl bekant med värl-
dens vackraste ekvationer, som Maxwells 
ekvationer kallas. 
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Victor Bergelin 

Victor är en driven och ambitiös kille från Stockholm. 
Han valde Y för att det är en av de bästa ingenjörsut-
bildningarna. Utanför studierna är Victor engagerad i 
Y6, Y-sektionens festeri, som anordnar fester för 
hela universitetet. 

Varför valde du Y?
–  Jag har ett stort teknikintresse och Y är den bästa 

utbildningen inom teknikområdet. 

Vad hade du för förväntningar på Y-programmet?
–  Jag hade hört att utbildningen är svår och jag
lockades av utmaningen. Kurserna inom matematik, 
fysik och programmering kändes som en bra utmaning. 
Nu när jag är här trivs jag jättebra. 

Vad tar du med dig från Y ut i arbetslivet? 
–  Jag tar med mig allt jag har lärt mig. Jag har utvecklat 

min problemlösningsförmåga och mitt analytiska tänk-
ande. Det är det jag tror att företagen vill ha. Den här 
utbildningen kommer se bra ut på mitt CV och ge mig 
bra förutsättningar i arbetslivet.

Evelina Stenvall

Evelina är 22 år och kommer från Skellefteå. Hon val-
de Linköping för staden och studentlivet.

Varför ska man välja Y?
–  För att det är en bred och utmanande utbildning. Tyck-

er man att matematik är kul är det givet att man ska 
söka! Jag trivs bra och rekommenderar Y till andra!

Hur är studentlivet i Linköping?
–  Jag trivs jättebra. Jag blev positivt överraskad när jag 

såg att så många studenter engagerar sig för utbild-
ningen och för varandra. Studentlivet är underbart och 
förgyller min tillvaro. 

Vad gör du om 10 år?
–  Jag har familj och ett jobb som jag trivs med. Jag är 

intresserad av inriktningen Finansiell matematik. Valet 
av Y känns helt rätt!

ÅRSK
URS 2
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Det fina med Y är att man inför varje år kan se tillbaka på det man gjort dittills som grun-
dläggande och använda sina kunskaper i roliga tillämpningar. För studenter på Yi är ett år 
vid ett utländskt lärosäte obligatoriskt och de flesta åker under det tredje året. Läs mer 
om utlandsstudier längre bak!

Årskurs 3

Matematik

Elektroteknik

Fysik

Valfritt

Kandidatarbete

Programmering

Y
Årskurs 3

Programmering

Valfritt

Fysik

Elektroteknik

Yi
Årskurs 3

UPPDELNING I ÄMNESOMRÅDEN ÅR 3:

I årskurs 3 ska du bygga klart den solida 
kunskapsgrund som sen byggs på med mer 
avancerade kurser i masterprofilerna. 

Matematik
I kursen Fourieranalys lär du dig all mate-
matik bakom hur man beskriver och bear-
betar signaler på till synes magiska sätt, 
kunskap som används inom dagens IT, TV 
och WLAN-system.

Fysik
I kursen Termodynamik och statistisk 
mekanik lär du dig hur man genom att 
använda statistik på det som händer på 
atomnivå kan beskriva och förstå vad som 
händer i t ex förbränningsmotorer och 
energisystem. Modern fysik tar upp nitton-
hundratalets fysik, det vill säga allt från 
Einsteins relativitetsteori till kvantmekanik. 

Programmering

Programmering och datastrukturer är en 
programmeringskurs i språket C++. Som 
en fortsättning på tidigare kurs får du lära 
dig mer om objektorienterad programme-
ring. 

Elektroteknik
I kurserna Signaler och system och Regler-
teknik får du tillämpa matematiken från 
Fourieranalysen i signabehandling och 
intelligenta system. Du lär dig att tyda sig-
naler från ingående frekvenser och att reg-
lera instabila system. 

Valfria kurser

Under våren får du välja att läsa ytterligare 
en kurs inom modern fysik eller kursen 
Signaler, information och kommunikation. 
Den senare behandlar representation och 
överföring av information. 

Kandidatprojekt
I slutet av året genomför du ett Kandidat-
projekt, vilket är en projektkurs där du till-
sammans med fem kamrater löser en avan-
cerad uppgift. Det kan t ex vara att bygga 
en robot som tar sig fram i en okänd laby-
rint. Ofta avslutas kursen med en tävling 
mellan projektgrupperna. Här får du 
användning av kunskaper från många av 
de tidigare kurserna.
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Nikolaus West

Nikolaus testade på ekonomistudier men insåg att 
han var lite nördigare än så. Han ville ha mer mate-
matik och hamnade slutligen på Y-programmet i Lin-
köping. 

Nikolaus har varit engagerad i flera studentföreningar 
och är i år ordförande i 720, Linköpings universitets 
skidförening. Nästa år ska Nikolaus läsa på Stanford i 
USA, ett utbyte som han ser fram emot mycket. 

Varför valde du Y? 
–  Jag ville läsa teknisk fysik och ville bo i en studentstad. 

Linköpings universitet håller väldigt bra kvalitet och 
har gott rykte om hårda ingenjörsutbildningar. Linkö-
ping är Sveriges bästa studentstad.

Var det lätt att få boende?
–  Jag hade inte så mycket köpoäng men såg en annons på 

anslagstavlan på liu.se. Jag och två andra gick ihop och 
startade ett kollektiv.

Vad vill du jobba med i framtiden? 
–  Jag är intresserad av datorseende och bildomvandling. 

Det skulle vara kul att starta ett eget teknikföretag. Jag 
ska under ett års utbytesstudier vid Stanford läsa en del 
masterkurser inom datorseende. 

Emma Ring

Emma är 23 år och kommer från Norrköping. På friti-
den spelar hon i LAO, Linköpings Akademiska Orkester.

Hur upplevde du nolllningen?
–  Nollningen var jättebra. Alla aktiviteter gjorde att man 

lärde känna både sin nya klass och faddrar från äldre 
årskurser, något som bidrar till en stark gemenskap. 
Man får välja själv vilka aktiviteter man vill vara med 
på. Jag var med på allt eftersom det var roligt.

Vilken är den största skillnaden från gymnasiet?
–  Här på universitetet måste man jobba mer för att klara 

av studierna. Man måste själv ta ansvar för att klara 
saker, men man sysslar också mer med det man gillar. 
Man ska också klara av att bo själv och hinna med saker 
hemma.  

ÅRSK
URS 3
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Många program hävdar att de är breda, 
men det är få som har så många som 11 oli-
ka specialiseringar att välja mellan. Här 
finns allt från elektronik och bilmotorer till 
värdepappershandel och magnetkameror. 
Den gemensamma nämnaren är den avan-
cerade teknik som används. Där behövs 
någon som kan hantera komplicerade sys-
tem och mycket matematik – en Y:are.

Bred grund
Under de tre första åren läser du ämnen 
som som ger dig en väldigt stark teoretisk 
bas. Med den matematik, fysik och elektro-
teknik som du har läst kan du beskriva 
många fenomen och rörelser. 

Y och Yi har upplägg där du inte behöver välja inriktning direkt. Det är först inför år fyra 
som du bestämmer vad du vill fördjupa dig inom. Programmen är utformade på detta sätt 
för att du ska kunna välja inriktning utifrån de kurser du läst de första tre åren.

Information om masterprofiler

Inriktningar med djup

Under det fjärde och femte året får du 
inrikta dig mot det ämne du är intresserad 
av och gå på djupet inom den teknik som 
används där. I alla masterprofiler ingår 
minst en CDIO-projektkurs där ni arbetar 
ingenjörsmässigt med att utveckla något 
som ni är intresserade av. I tidigare projekt 
har autonoma helikoptrar med GPS-styr-
ning utvecklats och borddatorer med mul-
ti-touch-skärmar tagits fram. 

Den senaste tekniken
Under programmets gång blir de fråge-
ställningar du ställs inför allt mer kom-
plexa, och rätta svar får ge vika för välgrun-
dade avvägningar. När du är klar med din 
utbildning är du i teknikens framkant och 
har goda förutsättningar att vara med och 
utveckla den i arbetslivet.

CDIO, ETT NYTT SÄTT ATT 
UTBILDA INGENJÖRER

CDIO är ett ramverk för ingenjörs-
utbildningar som tagits fram i ett 
samarbete mellan Linköpings uni-
versitet, MIT, KTH och Chalmers. 

CDIO står för Concieve - Design 
- Implement - Operate och repre-
senterar utvecklingsprocessen 
för tekniska produkter. Målet är att 
studenterna redan under utbild-
ningen ska bli insatta i ingenjörsyr-
ket och de metoder som används i 
arbetslivet.

På Y- och Yi-programmen ges tre 
kurser inom CDIO-konceptet, Ingen-
jörsprojekt i år 1, kandidatarbetet i 
år 3 och en projektkurs under år 5. 

Synsättet har nu spritt sig till över 
100 lärosäten över hela världen. Läs 
mer på www.cdio.org.
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Valbara masterprofiler
Elektronik
Olika elektroniklösningar förekommer 
nästan överallt idag. Ett exempel är stan-
darden Bluetooth som bland annat 
används för att slå av spisen i intelligenta 
hem. I profilen lär du dig utveckling, kon-
struktion och VLSI-implementering av 
elektroniksystem för bland annat telekom-
munikation och signalbehandling.

Finansiell matematik
Inledningen av profilen är gemensam med 
profilen Teknisk matematik, men här kan 
du sedan inrikta dig mot t.ex. finansiell 
optimering och riskhantering.

Kommunikation
Kunskaper om kommunikationssystem 
behövs för tillämningar som Internet, 
mobiltelefoni och GPS-navigering. Du kan 
fördjupa dig inom såväl tele- som data-
kommunikation och studera bland annat 
effektiv komprimering och överföring av 
ljud och bilder.

Medicinsk teknik
Mycket av den senaste tekniken inom hälsa 
och sjukvård kräver kunskaper som du skaf-
far dig i den här profilen. Med kunskaper 
inom anatomi, fysiologi och signalbehand-
ling kan du vara med och utveckla livräd-
dande teknik. Bildanalys, neuroteknik och 
smarta kläder är några områden.

Mekatronik
Här kombineras kunskaper i mekanik, 
elektronik, datalogi och reglerteknik och 
används sedan inom exempelvis fordons-
system och flygteknik. Bara i en bil kont-
rolleras allt från ABS-bromsar och klima-
tanläggning till motorn av olika 
styrsystem.

Signal- och bildbehandling
Du studerar metoder för att ta fram infor-
mation ur signaler och bilder inom t.ex. 
datorseende och medicinska system. Inom 
datorseende används bilder från satelliter, 
mikroskop och kameror för att få informa-
tion om till exempel miljöpåverkan, ställa 
diagnos på en patient eller bestämma hur 
en robot ska manövrera.

Styr- och informationssystem
Centrala områden är reglerteknik och sig-
nalbehandling. Du lär dig utveckla mate-
matiska modeller av industriella system 
och använda dessa för att styra, reglera 
eller övervaka system.

System-on-chip
Har du någonsin undrat hur allting får 
plats på ett datorchip? Profilen ger kun-
skap i elektronik, systemkonstruktion och 
datorarkitektur för att bygga stora elektro-
niksystem på ett chip.

Teknisk fysik 
– material- och nanofysik
Praktiskt taget alla industrigrenars utveck-
ling baseras på framtagning av nya materi-
al med förbättrade eller helt nya egenska-
per. Du får kunskaper om materiens inre 
egenskaper via kurser i bland annat nanot-
eknologi och materiefysik.

Teknisk fysik  
– teori, modellering och visualisering
Genom att modellera och simulera kom-
plexa processer kan du  utforska spännan-
de områden inom teoretisk fysik såsom 
kvantmekanik, relativitetsteori och kvant-
datorer.

Teknisk matematik
Profilen ger dig stora möjligheter till ytter-
ligare fördjupning i matematik. Du kan 
t.ex. specialisera dig inom optimeringslära, 
matematisk statistik eller reglerteori.

Bland civilingenjörer i Teknisk fysik 
hade de från Linköpings universitet 
högst etableringsgrad på arbetsmark-
naden, dvs. störst sannolikhet att ha 
jobb ett år efter examen.

Linköpings universitet ligger i topp 
bland samtliga svenska lärosäten 
avseende etableringsgrad för civilin-
genjörer och högskoleingenjörer.

Källa: Högskoleverket, Rapport 2011:16 R, 2011
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Erik Uhrberg – Finansiell matematik

Erik är 24 år och kommer från Linköping.  
Han började Y 2008 och har läst masterpro-
filen Finansiell matematik.

Var det svårt att komma in  
i studierna i början?  
–  Det är bra här i Linköping att det är mycket 

lektioner. Man får möjlighet att lära känna sin 
lektionsledare vilket gör att man vågar fråga 
och kan få ett bättre utbyte. På Y jobbar man 
tätt med projekt och labbar vilket gör att man 
lär känna sina klasskamrater fort. Nollningen 
hjälper också till.

Varför valde du Finansiell matematik?
–  Jag gillar matematik och ville inrikta mig mot 

ett område där jag kunde tillämpa mina kun-
skaper inom området. Det handlar om pro-
blemlösning på hög nivå där mycket står på 
spel.

Vad gör du om 10 år?
–  Skapar modeller för olika instrument på 

finansmarknaden. Kanske på en hedgefond 
eller bank.

Emma Persson  
– Material- och nanofysik

Emma är 23 år och kommer från Svedala i Skåne. 
Intresset av fysik ledde henne till Y och vidare till 
masterprofilen Material- och nanofysik.

Varför valde du din masterprofil?
–  Jag har alltid varit intresserad av fysik och ville lära 

mig mer så det kändes självklart.

Vad vill du jobba med efter Y?
–  Jag vill arbeta med forskning och utveckling på ett 

mindre företag, gärna inriktat mot halvledarfysik! 
Möjligtvis vill jag doktorera innan jag börjar arbeta.

Vad tar du med dig från utbildningen?
–  Utöver allt jag lärt mig i kurser kommer jag ta med 

mig kunskapen att planera och prioritera aktiviteter 
för att få allt att gå ihop. Jag tar med mig erfarenhet-
er från grupparbeten och projekt. Jag har uppskattat 
den kontakt jag har haft med utbytesstudenter i vis-
sa kurser!

Per Boström  
– Signal- och bildbehandling

Per är 24 år och valde Y-programmet eftersom det är 
en bred utbildning med mycket matematik. Per läser 
masterprofilen Signal- och bildbehandling.

Var det svårt att hitta boende?
–  Jag hade inga problem med att få boende. Jag hade 

stått i kö och fick ett korridorsrum direkt.

Vad gör du om 10 år? 
–  Då jobbar jag kanske i en projektgrupp som utvecklar 

det senaste inom medicinsk teknik. Det är ett område 
som verkar intressant. 

Varför valde du din masterprofil?
–  Jag tyckte att signalkurserna i trean var roliga. Det är 

roligt att få testa teorin praktiskt, något som jag får 
göra nu. Elektronikprojektet var en av de roligaste kur-
serna som vi har läst.

Vad tar du med dig från utbildningen? 
–  Vänner för livet och problemlösningsförmåga. Effektivt 

tänkande.

ÅR
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Tina Kallio

Tina är i Schweiz och gör sitt exjobb på CERN i 
Genève där världens största partikelfysiklaboratori-
um finns. På CERN samarbetar många europeiska 
länder med ledande forskning inom bland annat 
högenergifysik. Tina jobbar med material som 
används för att ge högre vakuum i partikel-accelera-
torer. 

Tina är inne på sista året på Y internationell med inrikt-
ning spanska och har valt att gå masterprofilen Material- 
och nanofysik. Det var intresset för fysik som gjorde att 
hon sökte Yi och det har drivit henne genom utbildning-
en. Att hon valde Material- och nanofysik berodde på att 
kurserna lät intressanta och att det är ett nytt område 
inom forskningen – något för framtiden.

Ett år i Chile
Eftersom Tina går Y internationell tillbringade hon sitt 
tredje år i Chile.
–  Det var både roligt och lärorikt. Jag hade med mig en 

bra grund från Linköping och märkte att Y och Yi är 
väldigt kraftfulla utbildningar. 

Studentliv 
Att läsa på universitet innebär dock mer än bara plugg. 
Under sin studietid har Tina engagerat sig i Y-sektio-
nens festeri och styrelse. Det är givande att göra något 
utanför studierna och man lär sig väldigt mycket av det 
också!
–  Nu när jag är i slutet av utbildningen är det spännan-

de att se vilken spridning det är på de färdiga Y-in-
genjörerna. Alla börjar på samma bana, men man 
kan bli vad som helst! 

CERN
Nu exjobbar Tina på CERN i Schweiz, något som är rik-
tigt spännande. 
–  Jag skulle rekommendera alla att studera utomlands 

och se nya saker. Passa på, välj det du vill göra, chansen 
finns där!

Karl Granström

Karl gjorde sitt exjobb 2007-2008 på ACFR i Sydney i 
Australien. Efter exjobbet var Karl intresserad av att 
fortsätta forska och började direkt efter examen som 
doktorand på avdelningen Reglerteknik på ISY (Insti-
tutionen för systemteknik). Nu jobbar Karl på Uni-
vetsity of Conneticut.

ACFR står för Australian Centre for Field Robotics, och är 
ett stort forskningscentra som tillhör University of Syd-
ney. På ACFR forskar man om alla typer av robotar – såväl 
luftburna och landgående som undervattensrobotar.

Hur tänkte du inför exjobbet?
–  När det var dags för mig att göra exjobb var jag sugen 

på att göra det utomlands. Jag pratade med en av pro-
fessorerna på ISY, och fick via honom kontakt med 
ACFR i Sydney, Australien. 

Vad gick ditt exjobb ut på?
–  Jag jobbade med så kallad platsigenkänning i stadsmil-

jö, vilket innebär att jag försökte skapa en funktion som 
möjliggjorde att en landgående robot kan känna igen 
platser som den har besökt tidigare. 

Hur var det att göra exjobbet utomlands?
–  Det var verkligen en kul utmaning att göra exjobb i 

Sydney, och jag skulle absolut rekommendera andra att 
göra detsamma. Exjobbet jag gjorde var väldigt forsk-
ningsnära, och det kändes spännande att få utveckla 
något helt nytt. När jag var klar vidareutvecklade jag 
arbetet och skrev ett forskningspapper som presentera-
des på en stor internationell robotikkonferens i Kobe i 
Japan. 

Vad har du gjort efter ditt exjobb?
–  När jag var klar med exjobbet var jag väldigt sugen på 

att fortsätta forska, och därför började jag direkt arbeta 
som doktorand på Reglerteknik på ISY. Det exjobb jag 
gjorde gav mig en flygande start på doktorandstudier-
na, och erfarenheterna och kontakterna jag skaffade 
under tiden i Sydney har kommit till stor användning. 

–  Idag (när den här intervjun görs) är det nästan på 
dagen exakt fem år sedan jag åkte ner till Sydney för att 
exjobba, och det är på dagen exakt två veckor till min 
disputation. Att jag skulle vara doktor lite drygt fem år 
senare hade jag aldrig trott när jag först fick tanken att 
exjobba utomlands.

ALUM
N
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Examensarbetet inleds med att utforma 
och avgränsa en problemformulering, och 
därefter ta fram och tillgodogöra sig den 
litteratur, i form av böcker och artiklar, 
som behövs för att lösa uppgiften. Sedan 
ska du välja och tillämpa lämpliga lös-
ningsmetoder samt sammanfatta och tolka 
resultaten i relation till problemformule-
ringen. Arbetet ska utvärderas och presen-
teras både muntligt och i en skriftlig rap-
port. Utöver detta ska du läsa och granska 
en annan students examensarbete.

Arbetsformer
Examensarbetet utför du antingen indivi-
duellt eller i samarbete med en annan stu-
dent, och det kan göras på ett företag, vid 
någon forskningsanläggning (t ex CERN) 
eller vid något universitet, såväl i Sverige 
som utomlands. Du har en examinator och 
en handledare från Linköpings universitet 
som har ämnesmässig kompetens för exa-
mensarbetet. Om du gör examensarbetet 
utanför lärosätet har du också en extern 
handledare.

Din utbildning avslutas med ett examensarbete som omfattar 30 hp (en termin). Syftet 
med examensarbetet är att visa att du klarar av att lösa en avancerad teknisk uppgift 
genom att tillämpa de kunskaper du skaffat dig under utbildningen.

Examensarbete

Exempel på examensarbete

Daniel Karlsson läste masterprofilen Styr- 
och informationssystem och gjorde sitt 
exjobb i samarbete med högtalartillverka-
ren Actiwave. Tillsammans med en kurs-
kamrat tog han fram algoritmer för att fil-
trera bort övertoner, så att högtalaren 
spelar upp precis det man skickar in till 
den. 
 – Vi lyckades bra och Actiwave har ansökt 
om patent på metoden, så nu kan jag titu-
lera mig uppfinnare. Det är en spännande 
tanke att det jag har varit med att ta fram 
snart kanske finns i varje högtalare världen 
över.

JESPERS EXAMENSARBETE  
– RÄDDA LIV MED NY TEKNIK

Jag gjorde mitt examensarbete på 
ett nystartat företag i Linköping 
som har tagit fram en produkt för 
att mäta och synliggöra vardags-
motion. Mitt projekt handlade om 
att vidareutveckla produkten med 
hjälp av avancerade signalalgorit-
mer så att den även skulle kunna 
mäta stress. 

Genom att mäta stressen skulle 
man sedan utveckla en produkt 
som kan hjälpa människor att leva 
ett bättre och stressfriare liv – med 
en minskad risk för hjärtinfarkt och 
stroke som följd.

– Jesper Molin
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Vid Tekniska högskolan bedrivs forskning i 
toppklass inom alla de områden du som Y/
Yi-student kan inrikta dig mot via valet av 
masterprofil. 

Olika forskningsområden
Det här utrymmet räcker bara till att ge 
några korta glimtar av all den spännande 
forskning som bedrivs. Ett mycket starkt 
område är materialfysik där målet är att 
förstå egenskaperna hos olika material ner 
i minsta detalj. Det görs med både teoretis-
ka beräkningar och avancerade experi-
ment. Syftena med forskningen är bland 
annat att kunna skapa nya material med 
helt nya egenskaper såsom styrka, led-
ningsförmåga, vikt, m.m. Ett annat
framgångsrikt forskningsområde är elek-
tronik för t. ex användning i kommunika-
tionssystem där målet är att skapa kretsar 
som är snabbare och klarar av ännu mer 
avancerade signalbehandlingsoperationer 
men samtidigt ha lägre effektförbrukning. 

Området reglerteknik, vilket kort sagt 
handlar om att styra olika typer av system, 

En stor fördel med att studera vid ett stort lärosäte som Tekniska högskolan vid 
Linköpings universitet är att du kommer i kontakt med kvalificerade forskningsmiljöer där 
kunskapsfronten ständigt flyttas framåt. 

Där nya kunskaper kommer till

är också ett starkt forskningsområde i Lin-
köping. Där studeras bland annat hur man 
på bästa sätt kombinerar information från 
olika källor, så kallad sensor fusion, för att 
skapa säkerhetssystem för fordon. Dator-
seende och bildanalys har länge varit ett 
framgångsrikt forskningsområde, och de 
metoder som utvecklas har central betydel-
se vid exempelvis analys av bilder i medi-
cinska sammanhang. 

Vid Linköpings universitet finns ett natio-
nellt centrum för forskning och utbildning 
i medicinsk teknik. Här finns även en av 
landets största forskargrupper inom opti-
meringslära. Där utvecklar de metoder för 
att hitta optimala lösningar när det exem-
pelvis handlar om att använda energi och 
resurser på bästa möjliga sätt.

Spin-off-företag
Förutom de vetenskapliga resultaten har 
forskningen vid Tekniska högskolan även 
resulterat i många framgångsrika 
spin-off-företag.

FORSKARE SOM UNDERVISAR

I många kurser kommer du att ha 
lärare som själva är aktiva forskare 
och som kan knyta ihop de kurser 
du läser med aktuell forskning. Du 
får tillgång till moderna och välut-
rustade labbmiljöer där du genom-
för projekt och laborationer.

Karriär inom forskning
Efter avslutad utbildning finns det 
möjlighet att fortsätta karriären 
som doktorand. Då handlar det om 
att ta vid där utbildningen slutar 
–vid teknikens framkant!
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På både Y och Yi finns det möjlighet att 
förlägga en del av din studietid utomlands.

Obligatoriskt på Yi
För dig som läser Yi är det obligatoriskt att 
läsa tredje året utomlands. Har du franska 
som fackspråk har du möjlighet att åka till 
Frankrike eller Schweiz. Läser man tyska 
finns det studieplatser vid universitet i 
Schweiz, Tyskland och Österrike att välja 
mellan. De som har spanska som tillvals-
språk kan åka till Spanien eller något syda-
merikanskt land och läser du japanska 
eller mandarin reser du ett år till Japan 
respektive Kina.

Studier på engelska
Även för studenter på Y går det att söka till 
universitet utomlands. Det finns ett stort 
utbud av universitet som bedriver under-
visning på engelska både inom och utanför 
Europa. Ta chansen att läsa en termin i 
Prag eller i Singapore. Eller ett år på Stan-
ford i Kalifornien, som vi har avtal med!

Att studera utomlands ger mer än bara kunskaper som mäts i betyg. 
Fler och fler studenter väljer idag att tillbringa en del av sin studietid vid ett utländskt lärosäte. 

Att plugga utomlands

Erfaranheter

Utlandsåret är något riktigt roligt men 
samtidigt en stor utmaning. Goda språk-
kunskaper är viktiga, inte minst eftersom 
arbetsmarknaden idag är väldigt interna-
tionell. En utlandsvistelse under studie-
åren är dock mycket mer än bara fördjupa-
de språkkunskaper. Man knyter många nya 
kontakter, lär känna en ny kultur, får mass-
vis med erfarenheter och kan få vänner för 
livet. Oftast mognar och utvecklas man en 
hel del som person under en utlandsvistel-
se. Det går att välja mellan att läsa en ter-
min eller ett läsår utomlands.

Merit
Sammanfattningsvis är utlandsåret en fan-
tastisk erfarenhet, en fin merit och kanske 
en liten språngbräda för den som vill arbe-
ta internationellt efter examen. Även för de 
som söker jobb i Sverige är en väl genom-
förd studievistelse i utlandet något som 
uppskattas av arbetsgivare.

OLOF I ARGENTINA SOFIA I FRANKRIKE

UTLANDSSTUDIER

Avtalsuniversitet: Tekniska hög-
skolan vid Linköpings universitet 
har avtal med över 350 univer-
sitet i mer än 50 länder runt om i 
världen. 

Antal utresande: Varje år åker 
ca 220 personer från tekniska 
högskolan på utlandsstudier. 

Y internationell: På Yi är det 
obligatoriskt att läsa ett läsår (60 
hp) i det aktuella språkområdet, 
varav 30 hp ska kunna tillgodo-
räknas inom programmet och 
minst 30 hp ska vara utförda på 
inriktningsspråket. De inriktning-
ar som finns är japanska, kinesis-
ka, tyska, franska och spanska.
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Pär Gunnars Risberg 
– Grundare och VD Actiwave AB

Pär är 30 år och tog examen från Y-programmet 2007. 
Idag är han VD på Actiwave, ett företag han startade 
som exjobb. Efter examen blev Actiwave formellt ett 
bolag och de har idag 15 anställda och dotterbolag i 
Danmark och USA.

Actiwave skapar tekniken som får små högtalare att låta 
som bjässar. Genom smarta algoritmer och forskning om 
hur hjärnan uppfattar ljud har de utvecklat ny teknik som 
kan komma att användas i allt fler högtalare i framtiden.

Hur är det att starta företag efter Y? 
–  Y är absolut ett bra val för de som vill starta teknikbolag. 

Hjälp med företagande kan man bl.a. få från affärsplans-
tävlingen Venture Cup och universitetets innovationskon-
tor InnovationskontorEtt. Jag tycker att de andra områ-
dena har varit enklare än det man är van med från Y.

Vad har du tagit med dig från utbildningen ut i 
arbetslivet?
–  Bred teknisk förståelse och förmåga att hantera en hög 

arbetsbelastning med många bollar i luften.

Tips till intresserade
–  Boka in ett förutsättningslöst möte med Innovations-

kontorEtt. De kan hjälpa dig att bolla idéer eller skissa 
ihop en bra affärsplan till Venture Cup. Kontakta LEAD 
Business Incubator som ägs av LiU och är riktigt proffsi-
ga på att hjälpa till att bygga bolag i tidiga faser – utan 
dem hade Actiwave nog inte funnits idag.

Erika Ödlund 
– Utvecklare på Imagine Eyes

Erika är 31 år och arbetar och bor sedan fem år i Paris. 
Företaget hon arbetar på, Imagine Eyes, tillverkar 
avancerad utrustning för näthinneavbildning, refrak-
tiv diagnostik och synforskning. 

Imagine Eyes är de första i världen att kommersialisera en 
näthinnekamera med adaptiv optik vilket gör det till en 
otroligt spännande arbetsplats.

Hur tyckte du att studietiden var?
–  Jag är mycket nöjd med min studietid. Linköping är väl-

digt bra som studentstad; de allra flesta flyttar dit för 
studierna och är därför måna om att skapa nya kontak-
ter. Jag fick många vänner under studieåren som jag 
fortfarande håller kontakten med. Studiemässigt är LiU 
mycket starka i de ämnen som intresserar mig mest, 
såsom reglerteknik och medicinsk teknik. Jag förstod 
nog inte det till fullo medan jag ännu var kvar på LiU, 
men har i efterhand med lite större insikt i forsknings-
världen insett vilka kunskapsresurser som finns där.

På vilket sätt har utbildningen varit viktig för dig?
–  Utbildningen var min språngbräda ut i världen. Jag val-

de Yi mycket tack vare den internationella prägeln, och 
jag tycker att min karriär hittills har varit signifikativ för 
det Yi står för. Bredden i Y, som givit mig chansen att 
pröva på flera olika tekniska områden och det interna-
tionella i-et som gjort att jag redan har studerat och 
arbetat i fyra olika länder.

Richard Mannerbro – Utvecklingschef på ABB

Richard tog examen från Y 2007 och är nu 
chef för lindningskopplarutveckling på ABB i 
Ludvika. Hans avdelning ansvarar för all 
nyutveckling av lindningskopplare och dess 
tillbehör inom ABB i världen.

Hur har utbildningen varit viktig för dig?
–  Utan den hade jag inte varit där jag är idag 

och jobbat med teknik som jag älskar och 
brinner för.

Hur tyckte du att studietiden var?
–  Jättebra! Om man radar upp adjektiv: intensiv, 

hektisk, intressant, rolig och mycket lärorik.

Varför ska man söka Y?
–  Är man teknikintresserad och vill jobba som 

ingenjör skall man prova Y. Med mycket flit, 
god inställning och fortsatt stor nyfikenhet 
kommer det vara en oerhört bra tid – en väl 
investerad tid.
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Linköping är en stad som har präglats av 
alla studenter. Att vara en del av studentli-
vet kan vara riktigt kul. Det finns förening-
ar inom många olika områden och de söker 
ofta nya människor som vill engagera sig.

Fester
Flera gånger om året anordnas stora fester 
på kårhusen och runt om i Linköping. Fes-
terna anordnas av studenter och innebär 
ofta någon form av tävling och en helg fylld 
av äventyr. Till vissa fester kommer stora 
artister. Tidigare har Robyn, Timbuktu, 
The Sounds och Maskinen varit på besök. 
Ibland bjuds även studenter från andra 
lärosäten in. Det betyder stor fest och det 
är alltid trevligt att utbyta erfarenheter 
med andra.

SOF – studentorkesterfestivalen   
Vartannat år arrangeras studentorkester-
festivalen SOF i Linköping, ett arrange-
mang som lockar tusentals studenter från 
hela landet och även utländska orkestrar. 
Under SOF hålls en stor kortege som pas-
serar genom stadens centrala delar och ses 
av uppskattningsvis 50 000 Linköpingsbor. 

På Linköpings universitet finns det många engagerade studenter. Det finns traditioner 
som har varit med i många år och det skapas hela tiden nya föreningar, arrangemang och 
annat roligt. Att hitta något att syssla med vid sidan av dina studier är inte svårt. 

Studentliv

Träning

I utkanten av Campus Valla ligger Linkö-
pings största motions- och friskvårdsan-
läggning, Campushallen. Där kan du gym-
pa i olika former, träna styrka och spela 
innebandy, fotboll och volleyboll. Det 
erbjuds många pass och arrangeras även 
turneringar i lagsporter. För dig som trä-
nar på högre nivå finns LiU Elitidrott. De 
erbjuder personlig tränare och tränings-
grupp kombinerat med dina studier för dig 
som är aktiv inom orientering och löpning.

Föreningar
Det finns många studentföreningar och 
verksamheter att engagera sig i utanför 
studierna. Ett axplock är studentorkestern 
LiTHe Blås, skidföreningen 720, filmför-
eningen Kårrullen, fotoföreningen Linslu-
sen, Linköpings Studentspex samt univer-
sitetets ljud-, ljus- och Djförening Forte! 

IDROTTSFÖRENINGAR

Är du träningsintresserad finns det 
många möjligheter på Linköpings 
universitet. Det finns idrottsför-
eningar inom olika sporter med 
olika krav på förkunskaper och 
ambitionsnivå. Några exempel är 
hockeylaget HKL Make Believes, 
orienteringsföreningen LiTHe Vilse 
och LiU AIF.
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Bostad
För många är studentboendet det första egna boendet. Men var inte rädd, det finns mån-
ga företag och olika studentbostäder i Linköping. Det finns korridorer, mindre lägenheter 
och kompislägenheter på flera områden i staden. 

I Linköping finns studenter från hela lan-
det och det finns många studentbostäder. 
De största områdena med studentbostäder 
är Ryd, Valla, Flamman, Lambohov, Skäg-
getorp, Colonia, Irrblosset, T1 och Fjärilen. 
För att få bostad är det bra att ställa sig i kö 
hos de företag som har studentbostäder. 
Några av dessa är Studentbostäder, Gra-
flunds och ByggVesta. För att ställa dig i kö 
besöker du deras hemsidor och registrerar 
dig. 

Bostadspoolen
Bostadspoolen är ett samarbete mellan 
Linköpings universitet, studentkårerna 
och Linköpings kommun. Bostadspoolen 
är en bostadsförmedling där huvudsakli-
gen privata värdar annonserar att de har 
rum, lägenheter eller annat boende att 
hyra ut till studenter. Där finns också en 
rumskompisförmedling där du kan hitta 
andra studenter att dela lägenhet med.

Nödboende
Om du inte har fått tag i någon bostad när 
du börjar i Linköping kan Bostadspoolen 
erbjuda ett nödboende under några nätter. 
Vanligen behöver man inte använda nöd-
boendet speciellt många nätter eftersom 
det är mycket lättare att hitta boende när 
man väl är på plats i Linköping. 

Olika boendeformer

Om några av dina kompisar ska flytta till 
Linköping kan ni leta efter en lägenhet att 
dela och flytta ihop tillsammans. Om inte 
det så kommer du garanterat att träffa nya 
kompisar i en korridor. Korridorerna i Lin-
köping består av åtta lägenheter med egen 
dusch och toalett samt gemensamt kök och 
allrum. Många flyttar ihop med sina nya 
kompisar i klassen eller andra som de har 
lärt känna när de väl har kommit hit. Du 
kommer säkert hitta en bostad som passar 
dig!

Valfrihet
Självklart kan du som student bo var som 
helst i Linköping. Det går utmärkt att leta 
bostäder hos andra företag och i andra 
områden. Med cykel och lokaltrafik går det 
lätt att ta sig till och från universitetet.

HITTA BOSTAD I LINKÖPING

Studentbostäder i Linköping
013-20 86 60 
www.studentbostader.se

ByggVesta
013-25 45 60 
www.byggvesta.se

Studenternas bostadspool
013-28 28 84 
bostad.karservice.se/bostadspoolen

Stångåstaden
013-20 85 00 
www.stangastaden.se

Victoria Park
013-23 25 70 
www.victoriapark.se

Willhem
013-327 03 00 
www.willhem.se
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Som student på Y, Yi och µ kan du kost-
nadsfritt bli medlem i Y-sektionen och ta 
del av alla dess arrangemang. Sektionen 
styrs av en styrelse som består av studenter 
från Y-, Yi- och µ-programmet. De har 
hand om sektionens ekonomi och är ansva-
riga för en rad olika utskott. Alla utskott 
syns nedan. 

Verksamhet
Sektionens verksamhet är i stor utsträck-
ning till för att medlemmarna ska ha kul, 
men den bedriver också en väldigt viktig 
verksamhet, nämligen studiebevakning. 
Genom Y-sektionens studiebevakning får 
examinatorer och lärare feedback och kri-
tik från studenter, både under och efter 
kurserna. Det är viktigt att hålla en hög 
nivå på undervisningen och det är väldigt 
bra att man som student kan påverka sin 
utbildning.

Y-sektionen är en förening för studenter på civilingenjörsutbildningarna Teknisk fysik 
och elektroteknik (Y), Teknisk fysik och elektroteknik internationell (Yi) samt Medicinsk 
teknik (µ). Sektionen startade år 1971 och har i dag omkring 650 medlemmar.

Y-sektionen

Sektionsrum och bil

Sektionen tillhandahåller ett sektionsrum i 
kårhuset Kårallen där man kan slappna av 
i sköna soffor, spela kort eller fika. Det 
finns även en sektionsbil som alla medlem-
mar kan hyra när man ska flytta eller åka 
och handla för att fylla på studentkylen.

Engagera dig
Det kan vara roligt att ha något att göra vid 
sidan av studierna. Att engagera sig i ett 
utskott på sektionen är ett väldigt bra sätt 
att lära känna nya människor. På Y-sektio-
nen finns det utskott inom flera områden, 
och om du inte hittar ett utskott som håller 
på med det du vill göra kan du starta ett 
nytt! 

VSR – Valla Saucer Rennen
Valla Saucer Rennen är en tredagarsfest 
och norra Europas största pulkatävling. 
Varje år roar sig ca 2000 studenter från 
Linköping tillsammans med gästande lag 
från Chalmers och Uppsala universitet. 
Kårhuset fylls av partysugna studenter och 
det festas långt in på småtimmarna. VSR 
anordnas av Y-sektionens festeri, Y6.

LINKÖPING

Y-
SEKTIONEN

UTSKOTT SOM FINNS PÅ 
Y-SEKTIONEN

• Studienämnden
• Aktivitetsutskottet 
• Alumniutskottet 
• Pubutskottet
• Näringslivsutskottet
• Marknadsföringsutskottet 
• Webbgruppen 
• Internationella utskottet
• Informationsutskottet
• Y6 (festeri)
• YF (fadderi)
• Yvette (damförening)
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Damföreningen Yvette
Yvette är en damförening för alla som läser något av Y-sektionens program Y, Yi eller µ. 
Föreningen finns till för att stärka och förbättra gemenskapen bland tjejerna genom att 
anordna olika arrangemang under året.

Yvette styrs av ett gäng glada tjejer från 
blandade årskurser på Y, Yi och μ. De 
arrangerar flera olika aktiviteter, några 
enbart för tjejer men även några aktiviteter 
för både killar och tjejer. 

Dagen innan uppropet brukar Yvette 
anordna en fikastund för de nya tjejerna. 
Här ska alla kunna ställa frågor om saker 
man undrar över och det blir även ett bra 
tillfälle att lära känna varandra lite bättre.

Under vårterminen anordnas vinter/vår-
middagen som brukar vara mycket upp-
skattad. Där får tjejerna möjlighet att träf-
fas över årskursgränserna, äta god mat och 
njuta av riktigt bra underhållning. Senare 
under våren anordnar Yvette Stilettracet 
tillsammans med andra damföreningar på 
universitetets. Det är en stor stafett-tävling 
där olika lag springer i klackar genom en 
hinderbana. Här deltar både tjejer och kil-
lar från alla utbildningar inom tekniska 
högskolan

AKTIVITETER SOM YVETTE ANORDNAR UNDER ÅRET

• Fika för alla nya tjejer

• Pysselkväll

• Musselmiddag

• Inspirationsföreläsningar

• Programmeringskvällar

• Overallsinvigning

• Strumpbandskväll

• Ölprovning

• Vår/vintermiddagen

• Stilettracet

• Spakväll

• Damsittning
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Linköpings universitet 
581 83 Linköping
Tel. 013–28 10 00 
www.liu.se

www.liu.se/tekniskfysik 
www.liu.se/tekniskfysiki 
www.ysektionen.se


