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Framtidens stad –
där hållbarhet och teknisk
utveckling går hand i hand
Vad kommer att finnas i framtidens städer och vad kommer
försvinna? För att göra våra städer redo för framtiden behöver
vi hitta hållbara lösningar för bland annat vattenförsörjning,
transporter, energi och beteendemönster. Under våren 2019
inledde KTH ett forskningssamarbete med MIT, ett av världens
högst rankade universitet, kring stadsplanering och stadsutveckling. Genom olika metoder och med hjälp av exempelvis
AI och Big Data ska de söka svar på de utmaningar en växande
stad står inför. Tanken är att samarbetet ska hjälpa oss att hitta
nya vägar och metoder för att utveckla den smarta staden.
Senseable Stockholm Lab är ett nytt samarbete mellan KTH, Massachusetts
Institute of Technology (MIT) och Stockholms stad med stöd från Stockholms
Handelskammare och Newsec. Labbet lanserades 12:e april 2019.

Läs mer: https://www.senseablestockholm.org/sv/
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KTH Flemingsberg
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KTH Södertälje
KTH Solna

Välkommen
till KTH
Om teknik kan ge oss nya smarta lösningar kan den
också göra världen till en bättre och mer hållbar
plats. Därför behöver vi fler kreativa problemlösare
som hittar nya vägar framåt. Eftersom det mesta
i vår vardag på ett eller annat sätt är kopplat till
teknik kan du vara helt säker på att det finns en
utbildning på KTH som matchar just dina intressen.
I den här katalogen möter du studenter, lärare,
forskare och före detta KTH-studenter med passion
för teknik, data, stadsutveckling och hållbarhet.
Variationen är stor men en sak har de alla
gemensamt – de har hittat sin egen väg på KTH.

Kollektivtrafiken
Till KTH Campus kan du
resa med tunnelbana,
Roslagsbanan eller buss.

Restauranglabbet

Open Lab
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KTH Kista

AlbaNova
Center för fysik, astronomi
och bioteknik – drivs
gemensamt av KTH och SU.
Vetenskapens hus

Kungliga Djurgården

KTH-hallen
Idrottshall med gym,
gruppträning, badminton
och mycket annat.
KTH Live-In Lab
Här sitter
KTH:s rektor

Kårhuset Nymble
Tekniska Högskolans
Studentkår (THS) bildades
1902 och är Sveriges äldsta
och största teknologkår.

Här finns Sveriges
snabbaste superdator: Beskow.
KTH Biblioteket

KTH Entré
KTH Innovation

Borggården
Invigdes 1917

KTH:S CAMPUS

KTH:s campus

fem campus, ett av främst fyra?
kvar från förra året - ändras?

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus; KTH Campus,
KTH Flemingsberg, KTH Kista, KTH Solna och KTH Södertälje. KTH Solna är
ett viktigt nationellt nav för forskning inom olika livsvetenskaper men dina
studier kommer att koncentreras till främst ett av de andra fyra. Där kan du
umgås på caféer, äta på restauranger, träna, plugga i biblioteket eller
engagera dig i någon av alla kårföreningar.

KTH Campus

KTH Kista
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KTH Södertälje

KTH Flemingsberg

KTH:S CAMPUS

KTH Campus
KTH:s campus på Valhallavägen är som en småstad mitt i storstaden, en levande studentmiljö med bibliotek, caféer, restauranger
och mycket mer. Här finns flertalet av KTH:s civilingenjörsutbildningar och ett antal centrala funktioner som är gemensamma
för alla studenter. Här finns även Dans- och cirkushögskolan,
Försvarshögskolan och Operahögskolan, något som gör området
än mer levande. De senaste åren har närmare 900 studentbostäder
byggts på KTH Campus.
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KTH:S CAMPUS

KTH Flemingsberg
Flemingsberg ligger bara 20 minuter med pendeltåg från Stockholms
Centralstation. Här har KTH civilingenjörs- och högskoleingenjörs
utbildningar i medicinsk teknik samt högskoleingenjörsutbildningar i teknik
och ekonomi, datateknik och elektroteknik. Under sommaren 2016 flyttade
KTH in i en helt ny byggnad med moderna studielokaler. Mixen av utbildningar ger ett studentliv med mångfald och en levande studiemiljö. Flemingsberg är ett område med stark tillväxt där stora s atsningar görs för framtiden.
Det har byggts många studentlägenheter i området och ännu fler planeras.
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KTH:S CAMPUS

KTH Kista
Kista är ett av världens starkaste Internet and Communications
Technology (ICT)-kluster och är hem för över 1000 ICT-företag, såsom
Ericsson, IBM, Tele2, Microsoft och Intel. Alla KTH Kistas utbildningar
är inom ICT-området v
 ilket skapar en stark sammanhållning och ett
utbyte över programgränserna. Här finns en levande utbildningsmiljö
och ett livligt studentliv. Med sitt expansiva näringsliv, galleria med
shopping och nöje, bostadsområden, studentbostäder och bra kommunikationer är Kista en av Stockholms mest dynamiska stadsdelar.
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KTH:S CAMPUS

KTH Södertälje
KTH i Södertälje erbjuder utbildningar med fokus kring h
 ållbar produktion
med ämnesområden som exempelvis logistik, systemkunskap, processutveckling, optimering, kvalitetsförbättring, konstruktion och produktutveckling. Utbildningarna har stark koppling till näringslivet och studenterna
har kontinuerlig kontakt med företag såsom Scania och AstraZeneca under
sina studieår. Det leder naturligt till mycket goda förutsättningar för framtida
anställningar för våra färdiga ingenjörer. Studenter som läser i Södertälje har
mycket god chans att hyra en studentlägenhet redan från s tudiestart. Som en
del av en stor satsning har KTH nyligen flyttat till ett nybyggt campus.
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INTERVJU

Sök till KTH!
Vill du förverkliga dina drömmar? Då är en utbildning
på KTH en bra början. Prognoser och trender talar sitt
tydliga språk. Behovet av arkitekter, tekniker, ingenjörer
och lärare kommer vara stort även i framtiden
Oavsett vilken inriktning du väljer får du en bra
dörröppnare – både till den svenska och internationella
arbetsmarknaden. Som en extra bonus pluggar du i
Stockholm – Sveriges största studentstad.
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SÖK TILL KTH

Därför ska du
välja KTH
1

Utveckla morgondagens
samhälle
Vill du bidra till en hållbar
samhällsutveckling eller hjälpa
människor i vardagen? Med en
examen från KTH har du
möjlighet till meningsfulla
arbetsuppgifter där du kan
vara med att göra skillnad.

2

Stöd under studietiden
Oroa dig inte. KTH erbjuder stöd i
form av bland annat Matematikjour, studievägledning och onlineoch introduktionskurser.
Här finns även många erfarna
studenter som gärna stöttar dig
som är ny på universitetet.

3

Ett tryggt val
KTH:s utbildningar gör dig
eftertraktad på arbetsmarknaden
och du kan räkna med att få ett
välbetalt arbete med goda
karriärmöjligheter efter examen.

4

Oändliga valmöjligheter
Bredden på KTH:s utbildningar
gör att du, efter examen, kan
välja att arbeta inom många
olika områden och på en mängd
olika företag, organisationer och
myndigheter. Det kommer att
göra din karriär spännande
och varierande.
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SÖK TILL KTH

5

Lös problem på nya sätt
På KTH blir du en kreativ problemlösare och lär dig att hitta
olika lösningar snabbt – både på
egen hand och tillsammans med
andra människor. Så att du på ett
innovativt sätt kan bidra till att ta
fram framtidens läkemedel, driva
kreativa start-ups, konstruera
broar eller hitta innovativa lösningar kring klimatförändring.

6

Bo i Sveriges största
studentstad
Stockholm är Sveriges hjärta för
näringsliv och innovation. Via
samarbeten, projekt och föreläsare kommer du tidigt i kontakt
med potentiella framtida arbetsgivare. På KTH får du dessutom
ett rikt studentliv och allt som
huvudstaden har att erbjuda.

7

Få världen som din
arbetsplats
KTH är högt rankat internationellt och har samarbeten med 250
av världens bästa tekniska
universitet. Mer än hälften av de
nyexaminerade från KTH har
studerat utomlands vilket ger
stora möjligheter till en internationell karriär.
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ALUMNER BERÄTTAR

En del av förändringen
Det givna var att Sara Rahnamoon, utbildad högskoleingenjör
inom maskinteknik, skulle arbeta inom industrin. Men så blev
det inte. Istället jobbar hon på WSP som konsult inom infrastruktur och stadsutveckling.
– Så länge jag får använda mina kunskaper för att lösa problem
så spelar det ingen roll inom vilket område det är.
Sara uppskattar de val- och
utvecklingsmöjligheter hon får
på WSP. Sedan i maj har hon
rollen som gruppchef parallellt
med projekteringsledararbetet
på Stockholms stads exploateringskontor.
– Det ska byggas en del bostäder i
Stadshagen vilket innebär att vägar,
parker och ledningar i anslutning till
det behöver anpassas efter de nya
behov som uppstår. Det är något
speciellt med att få vara med och
skapa sådant som underlättar
vardagen för så många människor.
Hur tänkte du när du valde utbildning?
– Matematik har varit den röda
tråden genom alla mina utbildningsval. Jag testade att läsa ekonomi och
statistik men insåg att det var för lite
matte och att utbildningen var väldigt
teoretisk. Det var inget för mig. Jag ville
ju lösa faktiska svårigheter och vara
mer ”hands on”. Så då blev det KTH och
högskoleingenjörsutbildningen inom
maskinteknik, där fick jag använda
mina mattekunskaper för att lösa
konkreta problem.

Vad har du gjort efter examen?
– Jag läste maskinteknik men blev
rekryterad till tjänsten som projektkoordinator för Trafikförvaltningen
och började jobba med samhällsbyggande. Där jobbade jag med röda
linjens uppgradering och fick mersmak
för att arbeta med infrastruktur.
Ett år senare landade jag ett jobb på
WSP där mitt första uppdrag blev som
teknikansvarig på tunnelbanans nya
gula linje.

»Därför brinner jag för
jämställdhets- och mångfaldsfrågor och tror att
fler förebilder behövs.«
Vad har du för karriärmål
och framtidsdrömmar?
– Jag har nyligen fått en ny roll som
gruppchef så jag tycker först och
främst att det ska bli väldigt roligt att
utvecklas i den. Anledningen till att
jag vill ha en ledande position är för
att kunna bidra till förändring. På vår
avdelning är vi 40% tjejer och 25% med

namn: Sara Rahnamoon
utbildning: Maskinteknik, 180 hp
gör: Gruppchef, ansvar för infrastruktur
och stadsutveckling på WSP

utländsk härkomst, vilket är väldigt bra
i vår bransch. Men som tjej har jag känt
att jag behövt bevisa min kompetens
för att tas på allvar på ett sätt som
mina jämnåriga manliga kollegor
kanske slipper. Därför brinner jag för
jämställdhets- och mångfaldsfrågor
och tror att fler förebilder behövs.
Jag vill inte bara bevisa att det går, utan
att det går bra.
Vad från utbildningen har du tagit med dig
till ditt jobb?
– Alla ingenjörsutbildningar är väldigt
projektbaserade vilket jag haft stor
nytta av. Jag har övat mycket på att
jobba mot tidplan och i grupp, både
som ledare och teammedlem. Men det
viktigaste jag har tagit med mig från
KTH är nog förmågan att lära mig
nya saker och att prioritera.
Vad skulle du vilja säga till en blivande
KTH-student?
– Det är inte är så fyrkantigt som man
kan tro. På KTH finns alla typer. Det
enda som krävs är att du har ett intresse
för problemlösning och skapande av
något slag. En annan sak jag själv
var rädd för när jag började var att
studierna skulle ta all tid, att jag inte
skulle hinna träffa mina vänner. Men
när du tillbringar så mycket tid i skolan
lär du känna en massa nya människor.
Och det är de människorna som idag är
mina bästa vänner.
Läs mer om utbildningen
på sidan 58
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Exjobb i Japan gav
toppjobb i Silicon Valley
Karriären har varit ett äventyr som tagit Fredrik Claesson över
världshav, till globala teknikföretag och Silicon Valley där han för
närvarande arbetar på Netflix huvudkontor. Men den röda
tråden genom hans karriär stavas faktiskt lite oväntat Japan.
Att studera på KTH var någonting som
Fredrik Claesson sett fram emot ända
sedan grundskolan. Datorer och elektronik hade tidigt väckt hans intresse för
teknik och med det följde även intresset
för Japan. När möjligheten att göra exjobbet utomlands dök upp, tog Fredrik
ett sabbatsår från studierna på KTH för
att läsa japanska, vilket inte bara ledde
till ett examensarbete på NTT Research
Laboratories i Kanagawa utan även en
anställning på NTT Electronics i Tokyo
efter studierna som nu, långt senare och
långt därifrån, visat sig ha stor betydelse
för hans karriär idag.

»Alla är väldigt ambitiösa
och engagerade i hur
företaget uppfattas och
vad vi levererar«
Hur är Netflix som arbetsplats?
– En lång teknisk erfarenhet uppskattas
och de flesta har nog jobbat flera år
innan de kommer till Netflix. Alla är
väldigt ambitiösa och engagerade i hur
företaget uppfattas och vad vi levererar.
Arbetsdagarna är lite längre än hemma
i Sverige men arbetssättet passar mig
bra och tempot är högt. Alla vill göra de
rätta sakerna, skapa sådant som folk
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gillar och vara med och driva, inte bara
Netflix, utan hela branschen framåt.
Hur ser karriärmöjligheterna ut
på Netflix?
– Vi söker många olika kompetenser
och får du en tjänst här har du chansen
att utvecklas inom en mängd olika
områden. Det förväntas att du är självgående och kan ta ansvar för dina
projekt fullt ut. Du kan ta obegränsad
semester, så länge du sköter dina
projekt. På vår hemsida finns en
beskrivning över hur det är att arbeta
hos oss. Om du tycker att det verkar
passa dig kan du titta närmare på våra
jobbannonser.
Vilka råd skulle du ge den som är i början
av sin karriär?
– Det är viktigt att inte bli för bekväm
i sin roll. Nöj dig inte med det som
kommer i din väg.
Det gäller att vara på tårna och ha en
målsättning med allt du gör. Fundera
på vad du kan lära dig härnäst och leta
upp den typen av arbetsuppgifter och
projekt. Om du har ett intresse av att
söka dig utomlands så finns många
möjligheter och lärdomar att hämta och
du kan bygga fantastiska kontaktnät.
Att komma till ett krävande företag
känns alltid obekvämt i början, man

namn: Fredrik Claesson
utbildning Civilingenjör inom
Elektroteknik, 300 hp
gör: Senior Software Engineer på Netflix

måste anstränga sig hårt och det
kommer att göra dig starkare och mer
attraktiv på arbetsmarknaden.
Sluta aldrig att visa vad du går för.
De jobbigaste striderna ger också de
största segrarna.

»Det förväntas att du
är självgående och kan ta
ansvar för dina projekt
fullt ut«
Vad är roligast med ditt jobb?
– Att jag kan använda alla de kunskaper som jag fått genom åren. Jag
jobbar med integrationsutveckling och
hjälper externa elektronikpartners att
integrera Netflix i deras produkt.
Det blir ofta möten med japanska
teknikutvecklare och då kommer mina
språkkunskaper väl till användning.
Det är roligt!
Läs mer om utbildningen
på sidan 47

ALUMNER BERÄTTAR

Får hjärtan
att slå rätt

namn: Georg Pehrs
utbildning: Civilingenjör inom
Medicinsk teknik, 300 hp
gör: Klinisk specialist på Biosense Webster

Att få hjärtat i halsgropen är inget man dör av eller något som
påverkar livskvaliteten. Men om hjärtat drabbas av arytmier
såsom hjärtklappning, förmaksfladder, förmaksflimmer eller
andra typer av felaktiga rytmer så måste något göras. Georg Pehrs
är nästan dagligen inne i operationssalar och bistår hjärtkirurger
genom att måla upp hjärtat inifrån i 3D.
Hjärtat slår tack vare elektriska impulser som utgår från ett område i hjärtat
som kallas sinusknutan. Signalerna
förs snabbt vidare via ett retledningssystem till hjärtmuskelcellerna för att
skapa en enhetlig aktivering som ger en
kraftig hjärtmuskelsammandragning.
Men ibland blir det fel så de elektriska
signalerna hamnar i oordning och
hjärtats rytm störs. Någon form av
arytmi är ett faktum. Och i vissa fall
leder det till operation.
Hur botar man arytmi?
– I det system som jag arbetar med för
läkaren in ett antal katetrar i ljumsken
och följer stora kroppsvenen upp till
hjärtat. Man kan ha olika katetrar,
f yra-fem stycken, i hjärtat samtidigt
där alla har olika uppgifter. Vissa är
till för att diagnostisera, andra för att
samla in information om hur signalerna
går i hjärtat. När man hittat det område
där oordningen av signalerna skapas,
bränner man det området med ytter
ligare en kateter.
Vilken roll har du under operationen?
– Det företag jag jobbar på tillverkar
bland annat de katetrar som används
under operationen. Men också ett
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3d-system med vilket man i realtid kan
måla upp hjärtat inifrån med hjälp av
magnetfält och de elektriska strömmarna som finns i hjärtat. Kort sagt
sitter jag i operationssalen och styr det
tredimensionella, anatomiska systemet.
I realtid ser jag precis vad som händer
med en precision på en millimeter.

»Det finns så otroligt
många vägar att gå efter
en civilingenjörsexamen,
oavsett vilket program
du gått«
Min uppgift är att visa kirurgen var
någonstans i hjärtat katetrarna är
och att hjälpa till med EKG-tolkning.
Genom att titta på signalerna syns det
vilket fel det är i hjärtat och därmed
ungefär var felet sitter. Sen följer vi de
elektriska bågarna i hjärtat, på så vis
kan vi se exakt var arytmin startar och
kan bränna på rätt ställe.
Hur hamnade du i den här branschen?
– Jag har alltid tyckt att det är
spännande med kroppen, även den

medicinska sidan. Jag gick naturvetenskaplig linje med inriktning
räddningstjänst i gymnasiet och då
kom jag i kontakt med bland annat
akutsjukvård, rökdykning och fjällräddning. Men läkaryrket är inte så
tekniskt och att kunna kombinera den
medicinska sidan med den tekniska
är häftigt tycker jag. På den tekniska
sidan händer det saker hela tiden
och den medicintekniska branschen
är verkligen på väg uppåt.
Hur har utbildningen på KTH
hjälpt dig hit?
– Den har ju betytt allt. Inte minst på
det personliga planet. Jag växte som
människa, lärde mig hantera deadlines,
ta ansvar och att hantera stress. Jag
läste Medicinsk teknik och har hamnat
i den här branschen, men det finns så
otroligt många vägar att gå efter en
civilingenjörsexamen oavsett program
du gått.
Om jag ska ge ett tips till någon som
ska börja på KTH är det att hitta några
att plugga tillsammans med. Det är
alltid bra att byta tankar och idéer
med varandra och det är enormt
mycket roligare om ni är fler som
pluggar tillsammans.
Läs mer om utbildningen
på sidan 51
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SPOTIFY
Martin Sandberg, Director of Conversion
Utbildning: Informationsteknik 300 hp
Hur har din utbildning bidragit till att nå till din tjänst?
– Jag har alltid varit intresserad av datorer och Internet. Tiden på
KTH gav en bakgrundsförståelse och spjutspetskompetens inom
området och gjorde mig bra på att ingenjörsmässigt angripa olika
problem. Just nu sitter jag och bygger tillväxtmodeller för användartillväxt och där märker jag hur matematiken vi lärde oss hjälper till i komplicerade resonemang. Vissa bitar i utbildningen var
svåra men att klara av dem gav mig tillfredsställelse och självförtroende. Det är en skön känsla att veta att man klarar av det mesta
genom att applicera systematiskt tänkande och jobba tillsammans
i grupp. Ett rejält tålamod samt kaffe hjälper även till.
Har du något tips till någon som ska börja på KTH?
– I efterhand inser jag hur lite jag visste om arbetsmarknaden därute så mitt tips är att ta alla chanser att lära sig mer om det på arbetsmarknadsdagar och att testa olika valbara kurser som kan ge inspiration. Själv trodde jag innan KTH att jag nog skulle börja jobba på
något stort klassiskt industriföretag, men har istället enbart jobbat
på snabbväxande internet-startups vilket är en spännande värld
som har givit möjlighet till personlig utveckling. Att få vara utbytesstudent är något jag också kan tipsa om. Jag pluggade ett år i Frankrike och det var en härlig chans att komma ut i världen som gav
mersmak. Det har säkert bidragit till att jag nu arbetar utomlands.

KLARNA BANK
Kim Öberg, Backend-utvecklare
Utbildning: Maskinteknik 300hp
Vad är det bästa du har med dig från KTH?
– Så här några år efter examen har det blivit
väldigt tydligt att det viktigaste jag tagit med
mig är min tilltro till att allt går att lära sig.
I mångt och mycket är det ju egentligen det
du tränas i på KTH, att lära dig nya saker
och tillgodogöra dig nya verktyg för att lösa
komplexa och spännande problem. Utöver
det är det definitivt intresset för problemlösning som spelar störst roll i mitt yrkesliv.
PRICERUNNER
Andreas Sandberg, Utvecklingschef
Utbildning: Datateknik 180 hp
Vad tycker du är roligast med att arbeta
på PriceRunner?
– PriceRunner är närmast att likna en startup fast med ett väl etablerat varumärke och
en stabil affärsmodell. Vi bygger om hela
produkten från grunden och gör det med ny
teknik och ett fantastiskt team som alla
brinner för att bygga den bästa pris- och
produktjämförelsetjänsten. Jag har dessutom förmånen att arbeta med både teknikoch personalfrågor vilket passar mig perfekt
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då jag får användning för både analytiska
och sociala förmågor.
Varför skulle du rekommendera
en KTH utbildning?
– För att utbildningen ger många av de
verktyg som krävs för att lyckas i arbetslivet,
dessutom har KTH ett mycket gott rykte
vilket innebär att en examen ger dig en
god merit när det är dags för arbetslivet
som ingenjör.

Har du något tips till någon som ska
börja på KTH?
– Ja! Engagera dig i mottagningen, sektionen eller centralt på Kåren THS! Mottagningen är utformad så att nya studenter ska
lära känna varandra så fort som möjligt under mycket roliga och avslappnade former.
Det ger bästa möjliga förutsättningar för att
skaffa massa nya vänner och att ha ett gäng
kompisar att plugga med är guld värt. Ett
annat tips är att se till att göra en utbytestermin om möjligt, det är ett minne för livet.
Och sist men inte minst, ha så roligt du bara
kan, fem år går fort!

ALUMNER BERÄTTAR

SKANSKA
Sofie Jonsson, Affärsutvecklare
Utbildning: Samhällsbyggnad 300 hp
Har du något tips till någon som ska börja
på KTH?
– Det viktigaste är att våga tro på sig
själv, speciellt under de tuffa första åren när
man tragglar med saker som nästan känns
obegripliga. På något sätt går det ändå, går
det inte på första försöket är det bara att
försöka igen, och igen. Det är svårt i början,
ingen kan allt men det löser sig. Och det
viktiga är att börja plugga någonting, för
man vet ju aldrig på förhand vilka möjligheter som kan öppna sig längs vägen.

ARLA FOODS
Omar Elfar, Global Logistics Development
Manager
Utbildning: Production Engineering and
Management 120 hp
Hur utvecklade din KTH-utbildning dig?
– KTH har hjälpt mig att utveckla en internationell approach genom interaktion med
kulturer från hela världen och eftersom
KTH har direkta länkar ut i näringslivet
blir man förberedd på vad man har att
vänta sig efter examen.
Vad är det roligaste med ditt jobb?
– Jag arbetar med att öka effektiviteten och
minska kostnaden för Arlas logistiknätverk
och reser runt världen för att arbeta med internationella projekt. Det gör att jag dagligen
känner mig utmanad och det är en underbar
känsla att kunna bidra till 12 000 bönders liv
och välmående i ett positivt avseende.

H&M
Sanzida Kabir, Project Manager
Utbildning: Informationsteknik 300 hp
Vad är det bästa du har med dig från KTH?
– Mina utlandsstudier i Singapore där
jag fick uppleva en ny kultur, samt mina
breda teknikkunskaper som jag kan
tillämpa i arbetslivet.
Varför rekommenderar du andra att
söka till KTH?
– Därför att du får en utbildning av
hög kvalitet med goda chanser till ett
jobb kort därefter.
Läs mer:
www.kth.se/utbildning

EN KTH-EXAMEN GER MÖJLIGHETER
ANSTÄLLNING

LÖN

UTLANDSSTUDIER

Med en examen från KTH är
sannolikheten stor att du snabbt kommer
in på arbetsmarknaden.

Lönen är generellt hög för nyexaminerade.
Diagrammet visar grundlön och inkluderar
inte bonusar och provisioner.

Möjligheten till utlandsstudier är stor.
Majoriteten har valt att plugga en period
utomlands. Läs om utlandsstudier på sid 40.

Procent som har fått ett för studierna
relevant arbete sedan de slutförde sin
utbildning på KTH

Grundlön per månad före skatt

Procent som valt att plugga en period

97%
fått jobb

utomlands

12%

>55' kr
31%

<35' kr

55 %

har pluggat utomlands

57%

35'-55' kr

Läs mer:
www.kth.se/student/framtid

Källa: Siffrorna är från KTH:s karriäruppföljning 2018. De som har svarat tog ut examen mellan 2013-2015.
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ARBETSGIVARENS SYN PÅ EN KTH-EXAMEN

Microsoft

namn: Fredrik Wolbe
företag: Microsoft
gör: Chief of Staff/Business manager
Microsoft AB

Microsoft är idag världens största företag inom programvaruutveckling med 124 000 anställda. Fredrik Wolbe, Chief of Staff
på Microsoft har själv en examen inom Industriell Ekonomi från
KTH och berättar om en arbetsplats med oändliga möjligheter.
Hur är Microsoft som arbetsplats?
– Microsoft är en tillåtande och uppmuntrande arbetsplats. Vi brukar säga
”Arbete är inte en plats man går till utan
något man gör.” Det betyder att du til�låts jobba hur, när och varifrån du vill.
Men den stora friheten innebär också
ett stort ansvar för individen.

»De viktigaste
förmågorna hos våra
ingenjörer är att
kunna lyssna och
uppfatta kundernas
outtalade behov«
Hur värderar Microsoft en civilingenjörsexamen från KTH?
– Det är mycket värdefullt med en bra
utbildning och flera av ledningsgruppens medlemmar har en examen
från KTH. Att ha grundkompetens och
erfarenhet inom det område du ska
arbeta i är såklart nödvändigt men
de viktigaste förmågorna hos våra
ingenjörer är att kunna lyssna och
uppfatta kundernas outtalade behov,
att identifiera problem som uppdragsgivaren kanske inte själv kan se, att
vilja lära sig nya saker och att inte
fastna i tankesätt.
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Vad söker ni för kompetens?
– Generellt är det brist på utvecklare i
Sverige. Så att kunna koda är ett bra val
för en framtida karriär hos oss men vi
har ingenjörer inom samtliga områden.
Sverigekontoret är främst inriktat
på sälj, och marknadsföring, samt
tekniska specialister och support för
våra kunder. Det finns även goda
möjligheter att jobba utomlands.

»Jag har alltid haft en
tydlig plan och en
transparent dialog
med mina chefer«
I Europa görs många personalutbyten.
Huvudkontoret ligger i Seattle, USA
och min plan är att själv arbeta där
längre fram.
Hur är er arbetskultur?
– Vår arbetskultur är passionerad och
värderingsstyrd. I och med digitaliseringen och intåget utav molntjänster
kan vi se hur det vi gör är en del av att
förändra och förbättra saker. Och det är
viktigt för medarbetarna här att deras
arbete gör skillnad. Vi uppmuntras
också att engagera oss i olika typer av
samhällsfrågor utanför jobbet och har
tre arbetsdagar per år att ägna åt valfritt

volontärarbete. Själv är jag mentor i
”Mitt livs chans”, ett program som riktar
sig mot akademiker från andra länder,
vilket är väldigt givande och lärorikt.
Hur ser karriärmöjligheterna ut hos er?
– De är nästintill obegränsade och
baseras på vad du själv vill göra.
Här finns det stora möjligheter att testa
saker. Jag har haft en krokig väg och
vandrat mellan våra tre olika grenar;
teknik, sälj och marknadsföring. Men
jag har alltid haft en tydlig plan och en
transparent dialog med mina chefer,
så att de har kunnat stötta mig i mina
karriärmål från första dagen. Nu har
jag varit här i åtta år och karriärmöjligheterna är en av de främsta anledningarna till att jag stannat kvar. Men jag
tycker inte att man ska se på karriären
som ett sprinterlopp utan ett maraton.
Det är bra att vara målmedveten men
det är lika viktigt att ta tid att reflektera
och tänka långsiktigt på vad som är rätt
för just dig.
Läs mer om karriärmöjligheter:
www.microsoft.com

UTBILDNINGSKATALOG 2020/2021 | 25

Karma

namn: Sara Hoof, Ludvig Berling
företag: Karma
gör: Analyschef, Medgrundare och produktchef

Våren 2016 föddes Karma. En app som för att rädda överbliven
mat kopplar samman konsumenter med restauranger, caféer
och matbutiker. Tre år senare jobbar Karma med 2000 matleverantörer i fler än 150 städer och har runt 500 000 användare.
Varför valde ni att arbeta med
hållbarhetsfrågor?
L: Allt föddes ur det lokala problemet
att restauranger och caféer tvingades
slänga mat i slutet av dagen. Sedan dess
har vi har lärt oss mer om det globala
matsvinnet och möjligheten att påverka
på en högre nivå. Men vi är ingen välgörenhetsorganisation – vi är ett techbolag som vill hitta hållbara lösningar.
Vilka förmågor värdesätts hos en ingenjör
på Karma?
L: Att du är självgående, nyfiken och
ständigt redo för nya utmaningar. Det
här är en start-up så du måste våga
arbeta mot en hypotes som kan kastas
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omkull när som helst. Det handlar om
att ”Kill your darlings".
S: Vi är båda civilingenjörer från KTH,
jag inom Samhällsbyggnad och Ludvig
inom Design och produktframtagning.
På alla ingenjörsutbildningar lär du
dig problemlösning, processer och
målfokus. Något du har stor nytta
av på Karma.
Inom vilka områden kan man arbeta som
ingenjör på Karma?
S: Inom produktutveckling, analys
och affärsutveckling primärt men vi
jobbar visionärt med att gå in mycket
bredare i industrin och då öppnar sig
många dörrar.

Hur är Karma som arbetsplats?
S: Det är en plats där du växer i takt
med bolaget och där ingen dag är den
andra lik. Vi växer på befintliga marknader samtidigt som vi expanderar in
på nya, det ställer krav på bolaget och
på oss som jobbar här. Det är utmanande men även väldigt givande och
bidrar till en stark sammanhållning.
L: Föränderlig, rolig och fartfylld. Vi
försöker hålla koll på allt som händer
överallt. Under 2019 har vi lanserats i
både England och Frankrike och i
köket är videochatten med London och
Paris ständigt igång.
Har jobbet gett dig oväntade upplevelser?
L: Ett av de mäktigaste ögonblicken för
mig var när Barack Obama nämnde
Karma som ett bra exempel på företag
som verkar för ett hållbart samhälle.
Läs mer om karriärmöjligheter:
new.karma.life

Scania

namn: Mikael Adelsberg
företag: Scania
gör: Senior Vice President

För knappt 20 år sedan var Mikael själv student på KTH och
läste Maskinteknik. Idag har han titeln Senior Vice President
på Scania, en arbetsplats som står inför spännande utmaningar
och oändliga möjligheter i och med omställningen till en
hållbar fordonsindustri.
Hur är Scania som arbetsplats?
– Scania är en ledande tillverkare av
lastbilar och bussar med över 49 000
anställda i 110 länder, så det är ett stort
internationellt företag. Men kulturen
hos oss är samtidigt familjär. Vi tar
hand om varandra, utan konkurrens
och vassa armbågar men med en stor
ansvarskänsla för det egna arbetet och
varandras utveckling.
Hur värderar Scania en civilingenjörsexamen från KTH?
– Vi lägger ner mycket tid på att
rekrytera rätt människor och en
civilingenjörsexamen från KTH väger

tungt. Vi behöver så många olika
kompetenser att jag skulle säga att vi
kan rekrytera från så gott som samtliga
program på KTH.
Vad söker ni för kompetens?
– Inom nya discipliner, som AI eller
dataanalys, kanske inte Scania är den
första arbetsplatsen man tänker på och
där är det lite svårare för oss att hitta
vad vi söker.
När jag började här fanns det
200-300 personer som jobbade med
mjukvara, idag är de över 1000 stycken,
det vill säga en tredjedel av våra
anställda. Vårt mångfaldsarbete är

också viktigt vid rekrytering.
Mångfald tror jag har en stark
betydelse för utveckling och framgång.
Hur ser karriärmöjligheterna ut hos er?
– Här finns oändliga utvecklingsmöjligheter och eftersom vi ägs av
Volkswagen Group kan du göra karriär
på en mängd olika vis. Under min tid på
Scania har jag arbetat utomlands, haft
åtta olika tjänster och fått chansen att
läsa en MBA på Handelshögskolan.
Aldrig tidigare har det varit så
spännande att vara i fordonsindustrin
som nu. Vi genomgår stora förändringar
och som anställd på Scania är du med
och driver den förändringen. Det är inte
i framtiden utan nu som vi skapar en
hållbar fordonsindustri.
Läs mer om karriärmöjligheter:
www.scania.com
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Sveriges största
studentstad
Stockholm är inte bara en av världens vackraste
huvudstäder, det är också Sveriges största studentstad.
Ingen annan stad i Sverige erbjuder ett så stort utbud
av aktiviteter och evenemang som Stockholm.
Oavsett om du gillar kultur, shopping, träning eller
friluftsliv så har du en uppsjö av valmöjligheter.
Du har alltid nära till vatten och natur. Närmaste park
ligger ett stenkast bort och du tar dig snabbt och enkelt
till skärgård, naturreservat, svampskogar, badstränder
och skidspår. Du behöver varken bil eller körkort, en
cykel eller ett SL-kort tar dig långt.

INFLYTTADE STUDENTER BERÄTTAR

LINNÉA LENNARTSSON
Pluggar: Medieteknik, 300 hp
Från: Trollhättan

HANNA WALLNER
Pluggar: Design och produktframtagning, 300 hp
Från: Forsa

Vilka var dina största farhågor innan du flyttade till Stockholm?
– Jag brukar tänka att ”allt ordnar sig”. Väl här upptäckte jag att mina
gymnasiebetyg inte var tillräckliga, så jag kom inte in trots att jag sökte
12 olika utbildningar på KTH och gjorde högskoleprovet fem gånger.
Men så fick jag reda på att man kunde gå en bastermin och på så vis få
en garantiplats. Det blev vägen in på min drömutbildning.

Hur var det att komma ny till Stockholm?
– Det var häftigt och läskigt på samma gång. Där jag är uppvuxen går
det inga bussar och så kom jag till en stad som har öppet dygnet runt.
Men det jag var mest orolig för var att klassen bara skulle bestå av
stereotypa stockholmare. Men så blev det så klart inte.

Har du något tips till andra som funderar på att plugga i Stockholm?
– Ta kontakt med någon som inte heller är från Stockholm, på hemsidan
hittar du ”Fråga en KTH-student” där kan du få svar på det mesta. Och
kom ihåg att boende fixar sig alltid.

Har du tips till andra som funderar på att plugga i Stockholm?
– Första terminen blev jag lite stressad och hade svårt att prioritera, då
pluggade jag ihop med andra och frågade faddrarna om råd. Det var
jättebra. Mitt andra tips är att ha lite tålamod med både studierna och
Stockholm – du kommer hitta din plats.

LAKSANA BASKARAN
Pluggar: Industriell ekonomi, 300 hp
Från: Kumla

MANOLO D'ORTO
Pluggar: Datateknik, 300 hp
Från: Gränna

Vilka var dina största farhågor innan du flyttade till Stockholm?
– Det här med boende och komma in i en ny stad där jag trodde alla
redan kände varandra var läskigt. Så mitt råd till andra är att ställ er i
bostadskö ungefär nu! Var med (om du kan) i Mottagningen för att
träffa alla nya klasskamrater. För mig visade det sig att allting löser sig
trots allt. Är idag väldigt nöjd över mitt beslut att flytta hit.

Hur är det att vara student i Stockholm?
– Jag har inte engagerat mig så mycket i kåren men jag har precis flyttat
från en studentkorridor på Lappskärsberget till en studentlägenhet i
samma område. Där är gemenskapen jättebra. Många som bor där är
utbytesstudenter och att bo där är verkligen ett roligt sätt att knyta
kontakter med folk från hela världen.

Vad är den största fördelen med att studera i Stockholm?
– Närheten till allt! Näringsliv, stadsmiljöer, parker osv. Det är mycket
som händer hela tiden och det finns alltid något kul att göra.

Har du något tips till andra som funderar på att flytta till
Stockholm för att plugga?
– Lägg mycket tid på skolan i början men stressa inte upp dig. Du kan
alltid skriva en omtenta om det behövs. Och passa på att resa under lov
och lugna perioder.
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HITTA BOSTAD

Hitta bostad
Välj inte bort en spännande utbildning på KTH för att du är orolig
över att det är svårt att hitta bostad. Om du börjar leta så snart
du kan och är kreativ i ditt bostadsletande kommer du att hitta
ett boende. Kom ihåg att kollektivtrafiken gör det möjligt att
studera i en del av Stockholm och bo i en annan. Leta bostad
utanför centrala Stockholm där det finns många trevliga
områden. Se möjligheterna i dina sociala medier. Berätta för alla
att du söker bostad. Det är alltid någon som känner någon som
har ett boende till dig.

Det är en god idé att så tidigt som möjligt ställa sig i kö i olika bostadsköer.
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder,
SSSB, har flest studentbostäder i
Stockholm, men även Svenska Bostäder
är en stor aktör på marknaden.
För att stå i SSSB:s kö ska du bli
medlem hos THS. Du kan redan nu
samla upp till 90 ködagar i SSSB:s
kö, sedan pausas din plats fram
tills du blivit medlem i THS och
betalar kåravgiften.
Bostadsförmedlingen kan du ställa
dig i kö hos från det att du har fyllt 18 år
och de tar ut en årsavgift.
Hör gärna av dig till så många
bostadsbolag som möjligt för mer information om hur du ställer dig i deras
bostadsköer. De flesta har en speciell kö
för studenter. Ju fler köer du står i desto
större chans har du att hitta en bostad.

Student i Södertälje
Som student på KTH i Södertälje har
du goda chanser att få hyra en studentbostad redan från studiestart. Ställ dig i
bostadskö hos Telge Bostäder.
www.telge.se/studentbostad
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Tips för bostadssökande
Besök www.kth.se/student/studentliv/
bostad för aktuell information och bra
länkar till olika bostadsbolag.
SSSB
www.sssb.se
Bostadsförmedlingen
www.bostad.stockholm.se
Svenska Bostäder
www.svenskabostader.se
SSCO webbplats för privatannonser
www.akademiskkvart.se
Jag vill ha bostad nu
www.jagvillhabostad.nu

KTH Live-In Lab är en plattform för
studentboenden som även verkar som
laboratorium. Cirka 300 studenter bor i
lägenheterna samtidigt som metoder för
att skapa morgondagens smarta och
hållbara byggnader testas.

Att vara student
på KTH
Som Sveriges största tekniska universitet är KTH
grogrunden för en mängd världsledande innovationer,
företag och samarbeten. Hos oss får du vidga dina vyer
tillsammans med andra och lära dig av passionerade
människor som leder utvecklingen inom sina områden.
Genom att vara en plattform för studenter, forskare
och fakultet från hela världen kan KTH ge dig
möjligheten att skaffa både ett unikt kontaktnät och
vänner för livet. Välkommen till en plats som gör dig
till en del av något större.
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Exempel på typiska dagar

Läs mer om hur dagarna som student kan se ut på:
http://www.kth.se/blogs/studentbloggen
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LÄRARE BERÄTTAR

Feedback som
föder engagemang
Karin Odelius är en populär lärare. Hon gick själv sin civilingenjörsutbildning på KTH och har sedan dess disputerat
för att nu undervisa och forska på KTH. 2016 blev hon inte
bara lektor utan belönades även med studentkårens pris Årets
lärare för sina insatser som kursansvarig och examinator för
masterskursen i Polymera material: struktur och egenskaper.
Vad tycker du själv kännetecknar en
bra lärare?
– Ett stort engagemang i undervisningen, vilket oftast grundar sig i både
god ämneskunskap och god pedagogik.
Att själv vara vetgirig är viktigt för att
kunna skapa nyfikenhet hos studenterna. Och så tror jag att det är bra att
ägna sig åt forskning och undervisning
parallellt. Forskningen ger legitimitet
till undervisningen och i undervisningen väcks ofta nya tankegångar
som utvecklar forskningen.
Vilka undervisningsmetoder använder du
dig av?
– Jag jobbar med många olika lärmetoder och tänker mycket på feedback. Jag rättar studenternas inlämningsuppgifter snabbt och utförligt då
direkt återkoppling är viktigt för att de
själva ska behålla engagemanget för det
de gör. Det handlar om ömsesidig
respekt, ber jag dem lägga ner en massa
arbete och lämna in vid en specifik tidpunkt så måste jag också lägga tid och
energi på att läsa och kommentera. Det
ska vara tydligt vilka förväntningar
man har på studenterna. Det motverkar
stress och hjälper dem att prioritera.
Vad är det roligaste med ditt jobb?
– Aha-upplevelsen hos studenterna är

underbar och att få uppleva när de kan
omsätta det de lärt sig och faktiskt
använda kunskapen konkret. I de högre
årskurserna ingår ofta projekt som en del
av min undervisning. Frågeställningarna kommer ofta från forskningen och
ger studenterna möjligheten att använda
verktyg de fått i tidigare kurser. Det är
härligt att se hur de applicerar det de har
lärt sig för att lösa riktiga problem.
Hur arbetar du för att alla elever ska klara
dina kurser?
– Ett bra sätt kan vara att sätta upp delmål. Att lyckas stärker självförtroendet
och får en person att växa. Alla har
olika sätt att lära sig på och därför
försöker jag också använda olika
metoder när jag lär ut.
Hur integrerar du mångfald, hållbarhet
och jämlikhet i din undervisning?
– Idag är hållbar utveckling integrerat
i alla program och många kurser.
Intresset har ökat tydligt tillsammans
med medvetenheten hos dagens unga.
Jag undervisar bland annat på ett av
våra masterprogram där vi har en
blandad grupp av studenter. Både vad
gäller könsfördelning och kulturell
mångfald. Ungefär hälften är utbytesstudenter och det medverkar till en stor
bredd av erfarenheter vilket avspeglas i

namn: Karin Odelius
titel: Universitetslektor
undervisar i: Kemi
utmärkelse: Årets lärare 2016

diskussioner och lösningar.
Studenternas olika bakgrund
bidrar till olika perspektiv.
Varför hamnade du på KTH?
– För att jag hade, och fortfarande har,
en genuin önskan om att göra skillnad.
Främst från ett miljöperspektiv.
Jag har ett brinnande intresse för
undervisning, aktuella frågeställningar och lösningar på
komplexa problemställningar.
Varför ska man läsa på KTH?
– Vi erbjuder bredd i våra utbildningar,
fantastiska lärare och bra samarbeten
med näringsliv och samhälle bland
annat genom vår forskning. Du får
också stor variation i arbetsmöjligheter.
Ingenjörer är efterfrågade i hela världen
så det är lätt att få jobb. Många får
erbjudanden redan under utbildningens gång. Men med det sagt, vill jag
poängtera att jag tycker det är viktigt
att man tar sin examen.
Tips till den som är ny på KTH?
– Det sociala livet är stort och erbjuder
roliga aktiviteter, inte minst vid skolstart, men vänta inte med att sätta igång
och plugga. Det kan bli väldigt tungt om
man hamnar efter. Våga be om hjälp,
här finns studievägledare, lärare och
studenter som gärna hjälper till.
Läs mer om olika former av
undervisning: www.kth.se/utbildning
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TIPS FÖR ATT KLARA STUDIERNA

Så klarar du studierna!
Det kan vara svårt att få en bild av hur det är att studera på KTH. Många oroar sig
för att det ska vara svårt och särskilt matten. Men på KTH finns det många som
kan och vill hjälpa dig. På varje program finns en studievägledare som kan ge dig
stöd, det finns en mattejour, förberedande onlinekurser och faddrar som kan svara
på frågor och ge vägledning.

Matematik på KTH
Matematiken på kth ger grunden för
den problemlösning som utbildningarna innehåller och förbereder dig
på frågeställningar du kan möta i ditt
kommande yrkesliv. Det viktiga att
lära sig att hitta lösningar på problem
och svårighetsgraden varierar mellan
programmen eller vilken inriktning
du väljer.
Stöd med matematiken
Om du vill känna dig bättre förberedd
inför start så erbjuder KTH en förberedande kurs i matematik online.
Med hjälp av den har du chans att
fördjupa dina mattekunskaper och
får en första kontakt med lärare och
provupplägg.
Under introduktionsveckorna
erbjuds de flesta kursen intromatte,
en frivillig introduktionskurs som
repeterar kunskaper och färdigheter
från gymnasiet.
Och när du väl är igång så finns
hjälp att få hos KTH Matematikjour
som är öppen fyra eftermiddagar i
veckan. Där hjälper studenter, som
kommit en bit in i sin utbildning,
nyare studenter med problemlösning.
Även Mattecoach på nätet är en bra
kanal för att få hjälp. Där ger coacher,
som är utbildade i matematik och
matematikdidaktik på KTH eller på
Stockholms universitet, studenter det
stöd de behöver på distans.
Läs mer på www.mattecoach.se
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TIPS FÖR ATT KLARA STUDIERNA

Bästa tipsen för att klara studierna
•

Förbered dig innan du börjar. KTH erbjuder distanskurser i matematik, fysik
och programmering under sommaren
för dig som vill känna dig extra förberedd och fräscha upp dina kunskaper.

•

Låt studierna ta den tid de kräver.
Räkna med att föreläsningar, grupparbeten och självstudier kommer att ta
ungefär 40 timmar i veckan. Prioritera
studierna framför extrajobb eller andra
engagemang.

•

•

Sänk kraven på dig själv och fråga andra
om hjälp. Du kommer att upptäcka att
på KTH pluggar man tillsammans och
hjälper varandra.
Läs på om ämnet före föreläsningarna.
Annars är risken att du inte förstår vad
föreläsaren pratar om.

•

Se studierna som en utmaning. Det är
en hög nivå på studierna. Se det som en
rolig utmaning och bli motiverad av att
klara den höga nivån.

•

Läs på rätt sätt. Facklitteratur är inte
skönlitteratur, du behöver inte läsa allt
och inte i kronologisk ordning.
Läs sammanfattningar och lär dig ta ut
det viktiga.

•

Nyttja den hjälp KTH erbjuder. Matematikjour, handledning i programmering, stöd i vetenskapligt skrivande och
lunchseminarier i studieteknik.

•

Om du känner ett behov av att förbättra
din studieteknik kan du vända dig till
KTH:s studievägledare. De kan hjälpa
dig att hitta en studieteknik som passar
just dig.

TEKNISKA HÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Tekniska Högskolans
Studentkår – THS
Tekniska Högskolans Studentkår (THS) är Sveriges största studentkår för teknologer
och har funnits i över 100 år. Här sätts gemenskap, utveckling och glädje i främsta
rummet och det finns en uppsjö av aktiviteter för alla studenter.

THS representerar KTH:s studenter i arbetet att utveckla
KTH och säkerställa att utbildningarna håller högsta möjliga
kvalitet. Detta genom att arbeta med THS tre fokusområden;
Utbildning, Studentliv och Framtid.
Via THS anordnas allt från företagsföreläsningar,
branschkvällar, workshops inom ledarskap till cocktailpartyn, pubar och filmkvällar.
Många studenter väljer att engagera sig inom de olika
studentföreningar som finns. Du kan sysselsätta dig med allt
från att rida till att sjunga i kör, utöva dykning, fotografering
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och nätverkande. Det finns också ett flertal teatersällskap,
orkestrar och idrottsföreningar samt Sveriges största
kortege – Quarnevalen!
Under de första veckorna på KTH anordnas mottagningen för nyantagna studenter.
Här lär du känna dina kurskamrater och får goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv på KTH.
Läs mer om THS – Tekniska Högskolans
Studentkår: www.ths.kth.se

STÖD OCH SERVICE

Stöd och service
på KTH
Som student på KTH har du tillgång till rådgivning och service för att din studietid
ska bli så bra som möjligt. Det kan handla om allt från hur du hittar på campus,
till att få stöd och vägledning kring val av utbildning, eller hjälp med att utveckla
din studieteknik.
Har du frågor om val av utbildning?

KTH Entré

Studenthälsan

Om du har frågor och funderingar
kring ditt framtida val av utbildning
på kth kan du vända dig till Centrala
studie- och karriärvägledningen.
www.kth.se/studievagledning
Telefontid: Mån–tor kl. 09.30–11.30
Telefon: 08-790 67 30
E-post: info@kth.se

KTH Entré är en central mötesplats
för information, studier och event.
Här kan du som student få hjälp
med allmänna och praktiska frågor
om KTH och campus, till exempel
vägvisning och kontaktuppgifter,
registrerings- och studieintyg,
KTH-konto, passerkort samt övrig
IT support. KTH Entré erbjuder
också karriärcoachning och
lunchföreläsningar om att från att
plugga mer effektivt till att hitta rätt
jobb efter studierna. Du är också
välkommen förbi om du vill träffa
vänner, ta en fika eller bara sitta
här och plugga. Läs mer på
www.kth.se/entre

Studenthälsan är till för dig som är
student på KTH. På Studenthälsan
finns sjuksköterska, kurator och
läkare. Var och en med sin specialitet
och kännedom om studierelaterade
frågor. www.kth.se/student/studentliv

Har du frågor om behörighet
och urval?
Då kan du kontakta Antagnings
gruppen vid KTH.
Telefontid: Mån kl. 13.00–14.00,
tis–tor 10.00–11.00
Telefon: 08-790 94 40
E-post: info@kth.se

Idrott på landslagsnivå och
studier på KTH
Kombinera studier med elitidrott på KTH. KTH är ett
Riksidrottsuniversitet och kan
erbjuda dig som idrottar på landslagsnivå en god möjlighet att kombinera
din elitidrottskarriär med högre
studier. Läs mer på
www.kth.se/utbildning/studier/elitidrott

Funka
Funka tillhandahåller stöd för dig
med funktionsnedsättning. Läs mer
på www.kth.se/student/studentliv

Akademiskt resurscentrum (ARC)
Akademiskt resurscentrum ARC är
till för studenter som vill utveckla och
förbättra sina kunskaper inom bland
annat matematik, vetenskapligt
skrivande och informationssökning.
ARC erbjuder också mattestöd och
extra programmering. Mer information om aktiviteter, öppettider,
bokning och bemanning finns på
www.kth.se/arc
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STUDERA UTOMLANDS

Studera utomlands
Är utlandsstudier något som lockar dig? Att studera utomlands
är en unik chans att utan extra kostnader spetsa sitt CV, upptäcka
världen, växa som person och få vänner för livet. En tredjedel av
de studenter som har tagit examen från KTH har spenderat en
del av sin studietid utomlands.

Som student på KTH har du goda förutsättningar för utlandsstudier och
det finns en mängd olika alternativ.
Utbytesstudier, som är den vanligaste formen av utlandsstudier, innebär
att du under en eller två terminer byter
ut dina kurser på KTH mot kurser vid
ett av de fler än 200 universitet världen
över som KTH samarbetar med. Det gör
att du kan välja att plugga i en europeisk
småstad, på tropiska breddgrader eller i
en multinationell storstad. Det finns
alternativ som passar alla.
Sommarkurser är en annan möjlighet. Då studerar man utomlands några
veckor under sommaren. Ett antal
partneruniversitetet i Europa och
Asien erbjuder den möjligheten.

Ett annat alternativ för utlandsstudier
som många väljer är att göra sitt
examensarbete eller något projektarbete utomlands.
De internationella möjligheterna
varierar mellan programmen.
Information om vilka utlandsmöjligheter som erbjuds för de
program du är intresserad av finns på
respektive programs sida på
www.kth.se/utbildning. Du kan också
följa några av de KTH studenter som
studerar utomlands på:
www.kth.se/utlandsbloggen

Språk och global kompetens
Språklig och kulturell kompetens är
framgångsfaktorer i många yrken och

efterfrågas särskilt av exportindustrin
och större företag och organisationer.
En examen från KTH tillsammans
med gedigna språkoch kulturkunskaper öppnar dörrarna till en
internationell arbetsmarknad.
KTH erbjuder kurser i olika språk,
kommunikation, retorik, interkulturell
kompetens och akademiskt skrivande.
Du kan välja kurser i språk och
kommunikation om ditt program har
utrymme för valfria kurser, vilket de
flesta program har. I en del program är
språkkurser redan inkluderade.
KTH har tagit fram ett kurspaket
som i kombination med utlandsstudier
resulterar i ett certifikat för global
kompetens. Med certifikatet får du en
utvecklad förståelse för kulturella
variationer och arbetsmiljöer präglade
av kulturell och social mångfald vilket
förbättrar chansen till ett framgångsrikt internationellt arbetsliv.
Läs mer om möjligheterna på:
www.kth.se/larande/sprak

Topp 10 destinationer
för utbytesstudier.
1. Singapore
2. Frankrike
3. USA
4. Australien
5. Schweiz
6. Kina
7. Japan
8. Tyskland
9. Nederländerna
10. Spanien
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PLUGGA UTOMLANDS

ALEKS DUROWICZ
Pluggar: Industriell ekonomi, 300 hp
Utbyte: 2 månader i Kapstaden, Sydafrika, för att skriva kandidatuppsats inom Minor Field Studies (MFS) med hjälp av ett stipendium
från SIDA och i samarbete med SAVE Foundation.

Vad var det bästa med att studera utomlands?
– Alla coola saker jag fick göra och se och alla människor jag
träffade. Jag dök med hajar, hoppade fallskärm, åkte på safari,
surfade, vandrade och åt massvis med god mat. Jag fick också
lära känna många barn från kåkstäderna, då vårt projekt var att
utveckla ett mattespel till dem.
Hur tror du att din utbytestid kommer att hjälpa din karriär?
– Jag tror att arbetsgivare ser det som en merit att ha pluggat utomlands. Jag tror att man blir mer öppensinnad som människa, vilket
värderas högt, speciellt hos internationella företag. Jag tror även att
om jag vill söka jobb som är kopplade till hållbarhet och utveckling
är just MFS en perfekt merit.

Minor Field Studies
Som student kan du välja att göra ditt examensarbete i ett
utvecklingsland, så kallad Minor Field Studies. Fältstudien
utförs i ett av 150 utvecklingsländer och ska knyta an till de
globala hållbarhetsmålen. Det är en möjlighet att göra riktig
skillnad samtidigt som det ger en stor erfarenhet.
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Teknisk matematik
När civilingenjörsutbildningen inom Teknisk matematik nu
kommer till KTH väntas söktrycket bli högt. Programansvariga
ser fram emot att kunna erbjuda en helt unik utbildning med
fokus på matematik och programmering.
– Hade vi kunnat hade vi gärna gått utbildningen själva, säger
Sara Zahedi och Johan Karlander.
Varför startar Teknisk matematik just nu?
S: Arbetsmarknaden skriker efter
kompetens i matematik och
programmering, och på KTH har en
utbildning med fokus på detta saknats.
J: KTH:s datalogi- och matematikinstitutioner är högt rankade i
världen och bra lämpade för att
utbilda människor att möta
framtidens utmaningar.
Vilket programinnehåll kommer
utbildningen att ha?
S: I huvudsak matematik men också
mycket programmering. Du får även
30 valfria hp där du själv väljer
fördjupningsområde. Matematik är ett
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mycket kraftfullt verktyg som kan
besvara frågeställningar inom naturvetenskap, samhälle och teknik.
J: Du får lära dig att simulera och
analysera stora datainsamlingar och
förstå resultat. Utöver det får du lära
dig ingenjörsrollen, tillämpa din
kunskap på faktiska problem och driva
projekt. Den första studentkullen blir
dessutom liten, så hamnar du i den
kommer du bli extra omhändertagen
och få mycket stöd.
Vem riktar sig utbildningen till?
S: Du måste vara intresserad av
matematik och vilja tillämpa den
för att driva förändring eller

namn: Sara Zahedi, doktorsexamen i tillämpad
matematik och beräkningsmatematik,
Johan Karlander, doktorsexamen i matematik
aktuella som: Programansvariga för
Teknisk matematik

förbättra samhället.
J: Det är också bra om du har ett
visst intresse för datateknik men
inga förkunskaper krävs. Första
programmeringskursen är på
nybörjarnivå men blir snabbt
mer utmanande.
Vad kan man jobba med när man
tagit examen?
S: Till exempel forskning och utveckling, värdering och riskbedömning
inom försäkring och finans, framtidens
läkemedel och behandlingar, stadsplanering, resursplanering, framtidens
transporter, AI och maskininlärning.
J: Du kan få jobb i hela världen.
Kompetens i matematik och
programmering behövs överallt. Så jag
skulle tro att du får goda möjligheter att
välja bland riktigt intressanta arbeten.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/
civilingenjor/teknisk-matematik

GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Globala mål för hållbar utveckling
Som är en del av Agenda 2030 antog FN:s medlemsländer år 2015 de globala målen
för hållbar utveckling. De globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa
överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.
Den gemensamma målsättningen är att innan år 2030 avskaffa extrem fattigdom,
minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt
lösa klimatkrisen.
När vi på KTH säger att vi arbetar med hållbarhet så innebär det
att vi i utbildning, forskning och samverkan, samt i våra egna
aktiviteter, jobbar för att de globala målen ska kunna uppnås.
Som student på KTH får du både grundläggande insikter
och mer avancerad kunskap för att kunna jobba för ett
mer hållbart samhälle.

Flera av de globala målen är även integrerade i varje
utbildningsprogram. När du läser om utbildningarna, i katalogen eller på utbildningswebben, kan du också läsa om
respektive utbildnings mest centrala hållbarhetsmål under de
tre första studieåren.
Läs mer om de globala hållbarhetsmålen på:
kth.se/utbildning
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Utbildningar på KTH
ARKITEKTUTBILDNINGAR
Arkitektutbildning, 300 hp 									45
CIVILINGENJÖRSUTBILDNINGAR
Bioteknik, 300 hp 										45
Civilingenjör och lärare, 300 hp 									46
Datateknik, 300 hp 										46
Design och produktframtagning, 300 hp 								47
Elektroteknik, 300 hp 										47
Energi och miljö, 300 hp 									48
Uppdateras senare
Farkostteknik, 300 hp 										48
Industriell ekonomi, 300 hp 									49
Industriell teknik och hållbarhet, 300 hp 								49
Informationsteknik, 300 hp 									50
Maskinteknik, 300 hp 										50
Materialdesign, 300 hp 									51
Medicinsk teknik, 300 hp 									51
Medieteknik, 300 hp 										52
Samhällsbyggnad, 300 hp 									52
Teknisk fysik, 300 hp 										53
Teknisk kemi, 300 hp 										53
Teknisk matematik, 300 hp 									54
Öppen ingång, 300 hp 									54
		
HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGAR
Byggteknik och design, 180 hp 									55
Datateknik, 180 hp 										55
Datateknik, 180 hp 										56
Elektronik och datorteknik, 180 hp 								56
Elektroteknik, 180 hp 										57
Industriell teknik & produktionsunderhåll, 180 hp 							57
Kemiteknik, 180 hp 										58
Maskinteknik, 180 hp 										58
Medicinsk teknik, 180 hp 									59
Teknik och Ekonomi, 180 hp 									59
Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik årskurs 7-9, 270 hp 					60
KANDIDATUTBILDNINGAR
Fastighet och Finans, 180 hp 									60
Fastighetsutveckling med fastighetsförvaltning, 180 hp 						61
ICT Bachelor, 180 hp 										61
HÖGSKOLEUTBILDNINGAR
Byggproduktion, 120 hp 									62
BEHÖRIGHETSGIVANDE UTBILDNINGAR
Tekniskt basår och Teknisk bastermin, 60 fup/30 fup							62

Det kan ske ändringar i programbeskrivningarna, se www.kth.se/utbildning/ för senaste information.
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Arkitektutbildningen
300 hp arkitektutbildning
kth campus
Arkitektutbildningen på KTH ger dig färdigheter inom ett område som verkar mellan
konst och vetenskap. Som arkitekt utvecklar du framtidens konstruktioner och miljöer
för ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Utbildningen uppfyller EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv vilket gör att du kan jobba internationellt efter examen.
Arkitektur handlar om allt mänskligt byggande och formgivande av miljön runt omkring
oss. På Arkitektutbildningen får du djupdyka i ämnet och läsa om arkitekturens historia,
arkitekturteknik och konstnärliga ämnen. Under det fjärde och femte året jobbar du kreativt
i projekt tillsammans med andra studenter i en serie valbara studios. Utbildningen avslutas
med ett examensarbete och det finns möjligheter att göra delar av utbildningen utomlands.
Efter utbildningen kan du jobba med att utveckla allt från byggnader och interiörer till
landskap och hela städer. En viktig utmaning är att utveckla konstruktioner för ett hållbart
samhälle och använda miljövänliga material i samklang med naturen. Arbetsmarknaden för
arkitekter blir allt mer internationell och du kan jobba på arkitektkontor, i den offentliga
sektorn eller starta eget företag.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/arkitekt/arkitektutbildning

Bioteknik
300 hp civilingenjörsutbildning
kth campus
Civilingenjörsutbildningen inom Bioteknik på KTH ger dig kunskaper som kan
revolutionera områden som medicin, material, livsmedel och miljö. Kombinationen
av biologi och teknik innebär nya möjligheter att lösa utmaningar inom hälsa och
miljö samt hur vi kan använda naturens egna processer för hållbar framställning av
olika produkter.
Bioteknik är ett snabbt växande ämnesområde som kombinerar kunskap om organismer med
teknik för att använda celler på nya sätt. Det används till exempel för forskning om sjukdomar,
att skapa nya material och utveckla grödor som klarar ett förändrat klimat. Under utbildningen
lär du dig om genteknik, kemi, mikrobiologi och att lösa biotekniska utmaningar i projektform.
Efter år tre har du möjlighet att välja mellan olika masterprogram samt läsa delar av
utbildningen utomlands.
De kunskaper du får med dig ger dig spännande möjligheter i arbetslivet. Du kan jobba på företag som gör läkemedel, medicinska analyser, framställer produkter genom bioprocesser eller
utvecklar metoder för nya livsmedel och vattenrening. Många väljer att doktorera. Som civilingenjör inom bioteknik har du möjlighet att göra skillnad för människor genom att ta fram botemedel mot sjukdomsepidemier eller bidra till att det finns rent vatten och mat i utsatta områden.

Valbara masterprogram år 4-5:
• Industriell & miljöinriktad bioteknologi
• Medicinsk bioteknologi
• Makromolekylära material *
• Molekylär vetenskap och teknik **
* För att erhålla civilingenjörsexamen
inom Bioteknik ska man välja 2 av
följande kurser; BB2460 Biokatalys,
7.5 hp, BB2020 Molekylär enzymologi
7,5 hp, BB2425 Glykobioteknik, 7,5 hp
** För att erhålla civilingenjörsexamen
inom Bioteknik ska man läsa följande
kurser BB2460 Biokatalys, 7.5 hp och
BB2020 Molekylär enzymologi ,7,5 hp

Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/civilingenjor/bioteknik
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Civilingenjör och lärare
300 hp civilingenjörsutbildning och ämneslärarutbildning
kth campus och Stockholms universitet
Civilingenjör och lärare på KTH är en unik utbildning som leder till både en civilingenjörsexamen och en gymnasielärarexamen. Samhället behöver kommunikativa civilingenjörer och tekniskt kunniga lärare. Med denna utbildning blir du både och. Efter
utbildningen är du mycket eftertraktad på arbetsmarknaden, både inom näringslivet
och skolvärlden.
Utbildningen kombinerar pedagogik, kommunikation och lärande med civilingenjörens
förmåga att hämta in kunskap och lösa problem. Genom verksamhetsförlagd utbildning får
du prova på att jobba med pedagogisk verksamhet på gymnasieskola, museum eller science
center. Din lärarexamen utfärdas i matematik och i ett av ämnena fysik, kemi eller teknik,
beroende på vilken av de fyra möjliga inriktningarna du väljer.

Valbara inriktningar:
• Matematik och Fysik
• Matematik och Kemi
• Matematik och Teknik med
specialisering mot Informations- och
kommunikationsteknik
• Matematik och Teknik med
specialisering mot Energi och Miljö
Din lärarexamen utfärdas i matematik
och i ett av ämnena fysik, kemi eller
teknik, beroende av vilken inriktning
du väljer.

Utbildningen ger dig färdigheter i att planera, genomföra och utveckla utbildning inom
skola, företag och organisationer. Efterfrågan ökar på ingenjörer som kan kommunicera
teknik och naturvetenskap, och som har kunskap om lärande. Väljer du den här utbildningen ﬁnns därför många karriärmöjligheter inom exempelvis gymnasieskolan,
konsulterande ingenjörsverksamhet, utbildningsavdelningar, som forskarstuderande
eller som pedagogisk utvecklare.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/civilingenjor/civing-larare

Datateknik
300 hp civilingenjörsutbildning
kth campus
Civilingenjörsutbildningen inom Datateknik är en av KTH:s största utbildningar och
vänder sig till dig som vill vara med och påverka hur vårt framtida alltmer digitala
samhälle utvecklas. Efter examen väntar otaliga kreativa arbetsuppgifter inom snart
sagt alla branscher, från traditionell industri och centrala samhällsfunktioner till
smarta appar och sociala medier.
Utbildningen fokuserar inledningsvis på att ge alla studenter ett gediget kunnande om
algoritmer och programutveckling. Därefter har du möjlighet att fördjupa dig inom det mesta
som har med datorers användning att göra, som till exempel AI, datasäkerhet, dataanalys
och virtuella verkligheter.
Många branscher genomgår omvälvande omställningar där nya IT-system får alltmer
dominerande roller. Detta gäller idag till exempel banker, transporter, hälso- och sjukvård
samt underhållning, men många andra väntas följa efter. Behovet av kvalificerade experter är
stort och utexaminerade studenter från datateknikutbildningen har lätt att hitta intressanta
och välbetalda jobb.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/civilingenjor/datateknik
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Valbara masterprogram år 4-5:
• Datalogi
• ICT Innovation
• Inbyggda system
• Information och nätverksteknologi
• Interaktiv medieteknik
• Industriell ekonomi
• Kommunikationssystem
• Maskininlärning
• Medicinsk teknik
• Systemteknik och robotik
• Tillämpad matematik och
beräkningsmatematik
• Programvaruteknik för
distribuerade system

Design och produktframtagning
300 hp civilingenjörsutbildning
kth campus
Civilingenjörsutbildningen inom Design och produktframtagning på KTH ger dig de
verktyg som behövs för att ta fram nya produkter, från idé till färdig produkt. Du blir
en ingenjör som även har kunskaper och färdigheter inom industridesign och kan
skapa produkter för ett hållbart samhälle - allt från eldrivna lastbilar till framtidens
smarta klädesplagg.
Utbildningen kombinerar industridesign och ingenjörsvetenskap och inkluderar allt från
mekanik till materialkunskap, konstruktion och tillverkning. Varje termin görs projektarbeten, ofta tillsammans med företag, där du får vara med och ta fram innovativa produkter.
Efter de tre första åren väljer du en av nio masterutbildningar med specialiseringar inom
design, olika teknikområden och hållbarhet. Många väljer att läsa en eller flera terminer på
utländska universitet.

Valbara masterprogram år 4-5:
• Integrerad produktdesign
• Industriell produktion
• Industriell produktutveckling
• Flyg och rymdteknik
• Fordonsteknik
• Hållbar energiteknik
• Industriell ekonomi
• Marina system
• Teknisk mekanik

Studierna gör dig väl förberedd för spännande karriärmöjligheter inom exempelvis produktutveckling, design, hållbar utveckling, projektledning och produktion. Dina arbetsuppgifter
har både kreativa och praktiska inslag som ofta kräver att du kan tänka i nya banor för att se
lösningar. Du kan arbeta på stora eller små företag, som konsult eller starta eget. Vissa väljer
även att forska inom teknik och design.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/civilingenjor/design-produktframtagning

Elektroteknik
300 hp civilingenjörsutbildning
kth campus
Civilingenjörsutbildningen inom Elektroteknik på KTH är bland de högst rankade
i världen. Elektroteknik har en avgörande betydelse för framtidens näringsliv och
hållbara samhälle. Det är bland annat en förutsättning för smarta elnät och en
övergång till förnybara energikällor. Med den verktygslåda du får med dig kan du gå
in som expert nästan var som helst där det handlar om att utveckla hållbar teknik.
Elektroteknik innefattar så gott som all den teknik som använder elektricitet. Utbildningen
varvar teori med projektkurser och gör dig till en ingenjör med förmåga att utveckla avancerad
teknik för allt från medicinsk utrustning till industrirobotar. Efter år tre har du möjlighet att
välja mellan nio masterprogram och du kan läsa delar av utbildningen utomlands.

Valbara masterprogram år 4-5:
• Elektromagnetism, fusion
och rymdteknik
• Elkraftteknik
• Inbyggda system
• Information och nätverksteknologi
• Maskininlärning
• Medicinsk teknik
• Nanoteknik
• Systemteknik och robotik
• Teknisk fysik

Efter examen kan du jobba med områden som elnät, framtidens fordon, AI och smarta
hem. Som civilingenjör inom Elektroteknik är du efterfrågad i hela världen i yrkesroller som
konsult, utvecklingsingenjör eller projektledare. Du har också stora möjligheter att välja
en forskarkarriär.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/civilingenjor/elektroteknik
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Energi och miljö
300 hp civilingenjörsutbildning
kth campus
Civilingenjörsutbildningen inom Energi och miljö på KTH har ett stort fokus på hållbar
utveckling utifrån både tekniska och samhälleliga perspektiv. Du blir expert på att ta
fram innovativa lösningar för stora hållbarhetsutmaningar, exempelvis minskade
klimatförändringar, bättre energisystem och renare vatten.
Utbildningen lär dig att hitta innovativa lösningar inom energi- och miljöområdet. Tillsammans med engagerade studenter och lärare utvecklar du även färdigheter i kommunikation, etik och entreprenörskap. Under år fyra och fem lär du dig en spetskompetens inom
den masterutbildning du väljer och du har goda möjligheter till utlandsstudier.
Med en examen inom Energi och miljö kan du jobba med exempelvis smarta elnät, förnybar
energi eller återvinning av material. Du blir en viktig resurs när det gäller att hitta innovativa lösningar kring klimatförändringar och andra hållbarhetsfrågor som samhället står
inför. Sverige satsar stort på teknik för förnybar energi och internationellt investeras
miljarder kronor i företag som arbetar med miljöteknik. Det innebär många nya och
internationella karriärmöjligheter för civilingenjörer inom Energi och miljö.

Valbara masterprogram år 4-5:
• Miljöteknik och
hållbar infrastruktur
• Hållbar produktionsutveckling
• Hållbar samhällsplanering
och stadsutformning
• Kemiteknik för energi och miljö
• Elkraftteknik
• Hållbar energiteknik
• Teknik och hållbar utveckling
• Innovativ energiteknik
• Miljövänliga energisystem

Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/civilingenjor/energimiljo

Farkostteknik
300 hp civilingenjörsutbildning
kth campus
Civilingenjörsutbildningen inom Farkostteknik på KTH ger karriärmöjligheter inom
farkostteknik och många andra områden. Utbildningen gör dig redo att anta
utmaningar för framtidens transportsystem; resurseffektiva fordon för väg, vatten,
luft och rymd samt flexibla lösningar för kollektivtrafik och godstransporter.
Farkostteknikutbildningen är unik i Sverige och finns bara på KTH.
Framtidens utveckling av hållbara transporter kräver ingenjörer med förståelse för stora system
och som kan utveckla idéer i samspel med andra experter. På Farkostteknikutbildningen får du
därför en gedigen grund med matematik, fysik och mekanik i kombination med kurser inom
till exempel produktutveckling och optimering. Du har möjlighet att välja bland ett av KTH:s
största utbud av masterprogram samt läsa delar av utbildningen utomlands.
Med de kunskaper du får med dig kan du arbeta med allt ifrån beräkningsmatematik och
konceptutveckling inom alla olika fordonsslag, till forskning eller som teknisk konsult.
Farkostteknik rustar dig för att bidra till lösningar för teknik- och samhällsutvecklingens
utmaningar inom en rad olika områden.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/civilingenjor/farkostteknik
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Valbara masterprogram år 4-5:
• Flyg- och rymdteknik
• Fordonsteknik
• Hållbar energiteknik
• Industriell ekonomi
• Industriell produktutveckling
• Integrerad produktdesign
• Kärnenergiteknik
• Marina system
• Systemteknik och robotik
• Teknisk fysik
• Teknisk mekanik
• Tillämpad matematik
och beräkningsmatematik
• Datorsimuleringar inom teknik
och naturvetenskap *
• Innovativ energiteknik
• Järnvägsteknik
* Läses ett år på KTH och ett år på ett
partneruniversitet utomlands.

Industriell ekonomi
300 hp civilingenjörsutbildning
kth campus
Civilingenjörsutbildningen inom Industriell ekonomi på KTH är en utbildning inom
teknik och management som ger en eftertraktad kompetens i affärs- och verksamhetsutveckling. Den tekniska kunskap du får med dig ger dig en spets i att förstå utveckling
av hållbara innovationer. Efter examen är du väl rustad för en karriär i näringsliv och
offentlig förvaltning.

Studierna i årskurs 4 och 5 sker inom
ramen för masterprogrammet Industriell
ekonomi med fördjupning inom något av
områdena Datateknik, Energisystem och
hållbar utveckling, Produktframtagning
eller Tillämpad matematik.

Industriell ekonomi ger dig förståelse för samspelet mellan teknik, människa och marknad.
Du läser kurser inom industriell ekonomi och teknik parallellt och får djup förståelse för
samarbete och kommunikation över ämnesgränserna. Under år två väljer du teknikinriktning och under år fyra väljer du ytterligare specialisering inom ditt teknikområde.
Många studenter förlägger en del av utbildningen utomlands.
Utbildningen förbereder dig på att jobba med affärs- och verksamhetsutveckling inom teknikområdet med ett helhetsperspektiv på hur företag fungerar. Förmågan att förstå kopplingen
mellan teknik, omvärld och strategi gör att du kan jobba med att bedöma ekonomiska,
sociala och miljömässiga konsekvenser av nya tekniska lösningar. Utbildningen gör dig
mycket attraktiv på arbetsmarknaden och ger dig stora möjligheter att arbeta internationellt.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/civilingenjor/industriell-ekonomi

Industriell teknik och hållbarhet
300 hp civilingenjörsutbildning
kth campus och kth södertälje
Civilingenjörsutbildningen inom Industriell teknik och hållbarhet på KTH gör dig till
expert på hållbar produktion i industriell tillverkning. Du kan exempelvis jobba med
läkemedel, livsmedel, fordon eller batterier. Redan under studietiden kan du dra
nytta av att världsledande industri samverkar i utbildningen.
Utbildningen ger dig en helhetsförståelse för hållbara produktionssystem: människor och
teknik i produktionsflöden och processer. Du lär dig hur man utvecklar komplexa system, något
som kräver att du både kan optimera och förhandla. Du läser traditionella kurser inom teknik
och naturvetenskap och specifikt kurser inom produktion, logistik och underhåll. I dessa
integreras hållbarhetsaspekter för miljö, arbete och företag. Efter år tre har du möjlighet att
välja mellan olika masterprogram samt läsa delar av utbildningen utomlands.

Valbara masterprogram år 4-5:
• Hållbar energiteknik
• Hållbar produktionsutveckling
• Industriell ekonomi
• Industriell produktion
• Tillämpad matematik
och beräkningsmatematik

Som ingenjör kan du bidra till att lösa industrins största utmaning – att skapa hållbara lösningar
för ökad konkurrenskraft, minskad miljöpåverkan och meningsfulla arbeten i en
högteknologisk kontext. Efter examen kan du jobba som produktionstekniker, produktionsplanerare eller projektledare. Du kommer kunna spela en viktig roll i den hållbarhetsomställning som pågår i de flesta branscher, såväl i Sverige som internationellt.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/civilingenjor/industriell-teknik-hallbarhet
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Informationsteknik
300 hp civilingenjörsutbildning
kth kista
Civilingenjörsutbildningen inom Informationsteknik på KTH ger dig möjlighet att jobba
med framtidens utmaningar i nästan alla branscher, inom allt från miljöteknik till internationella IT-företag och startups. På KTH har du närhet till både framstående forskning
och mer än 1000 företag inom IT-området.
I vår omgivning och vardag hjälper uppkopplade datorer oss med allt från dagliga bestyr
till att fatta komplexa beslut. Informationsteknik är avgörande för att samhället ska
fungera och kan handla om allt från skapandet av klimatsmarta lösningar till system som
styr moderna fordon och utveckling av bättre medicinsk teknik. Du får kunskap inom
elektronik, datorer, nätverk och programvara som du tillämpar i projekt under varje
årskurs. Efter år tre har du möjlighet att välja mellan tio olika masterprogram samt läsa delar
av utbildningen utomlands.

Valbara masterprogram år 4-5:
• Datalogi
• Inbyggda system
• Industriell ekonomi
• Information och nätverksteknologi
• Interaktiv medieteknik
• Kommunikationssystem
• Maskininlärning
• Medicinsk teknik
• Programvaruteknik
för distribuerade system
• Systemteknik och robotik
• ICT Innovation

Utbildningen ger dig en bred kunskap om informationsteknik som är en av de hetaste kompetenserna på arbetsmarknaden idag. Examinerade från Informationsteknik arbetar i hela
världen inom områden som spel och nöjen, ﬁnans, fordon, traditionell IT och offentlig verksamhet. Det är vanligt att efter några år i arbetslivet gå vidare till olika typer av chefsroller.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/civilingenjor/informationsteknik

Maskinteknik
300 hp civilingenjörsutbildning
kth campus
Civilingenjörsutbildningen inom Maskinteknik på KTH är en av Sveriges bredaste
utbildningar inom maskinteknik. Du lär dig utveckla tekniska lösningar inom allt från
robotar till miljöteknik. Det är en av de civilingenjörsutbildningar som har
flest valmöjligheter, inklusive språkkurser, vilket gör att du kan skräddarsy din
utbildning efter intresse.
Maskinteknik ligger till grund för utveckling av alla möjliga sorters produkter och maskiner.
Ämnet kombinerar matematik, naturvetenskap och teknik omsatt i praktiken. Utbildningen ger
dig en stabil grund i maskinteknik med stora möjligheter att välja mellan olika teknikspår.
I årskurs två och tre kan du gå en internationell inriktning med kurser i franska, tyska eller
spanska, med utbytesterminer på partneruniversitet i Frankrike, Tyskland eller Spanien.
Inför årskurs fyra och fem väljer du mellan 12 masterprogram.
För att klara samhällets hållbarhetsutmaningar måste industrin kunna tillverka de produkter
vi behöver på hållbara sätt. Efter examen kan du skapa innovationer för ett hållbart samhälle
i Sverige och internationellt. Du kan arbeta i stora eller små företag i roller som teknisk expert,
produktutvecklare eller forskare.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/civilingenjor/maskinteknik
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Valbara masterprogram år 4-5:
• Flyg- och rymdteknik
• Fordonsteknik
• Hållbar energiteknik
• Industriell ekonomi
• Industriell produktion
• Industriell produktutveckling
• Integrerad produktdesign
• Kärnenergiteknik
• Marina system
• Tillämpad matematik
och beräkningsmatematik
• Teknisk mekanik
• Teknik och hållbar utveckling

Materialdesign
300 hp civilingenjörsutbildning
kth campus
Civilingenjörsutbildningen inom Materialdesign på KTH ger en unik bredd av
ämneskunskaper som inte finns på någon annan utbildning i Sverige. Med den
kompetens du får med dig har du möjlighet att lösa stora hållbarhetsutmaningar som
framtidens energilagring och plastfria hav. Då KTH har en världsledande position inom
forskning på materialområdet har du många internationella möjligheter efter examen.
Materialdesign innebär att skapa nya material och vidareutveckla de som redan finns.
Utbildningen ger dig en helhetssyn och nytänkande när det gäller materials egenskaper,
användningsområden och miljöpåverkan. Du har närhet till KTH:s materialforskning
då många av dina lärare är framstående forskare som brinner för sina områden. Efter
år tre har du möjlighet att välja mellan nio olika masterprogram samt läsa delar av
utbildningen utomlands.

Valbara masterprogram år 4-5:
• Hållbar energiteknik
• Industriell ekonomi
• Industriell produktion
• Kärnenergiteknik
• Makromolekylära material
• Marina system
• Nanoteknik
• Teknisk materialvetenskap
• Teknisk mekanik

Framtidens material måste vara starkare, lättare och gå att tillverka från fossilfritt eller
återvunnet material. Med en examen i Materialdesign kan du jobba med att utveckla
biobaserad plast, fossilfritt stål eller batterier gjorda av papper. Du är mycket eftertraktad i
industrier inom gruvnäring, kemi, träfiber och elektronik. Nästan hälften av studenterna
på utbildningen får jobb via sitt examensarbete.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/civilingenjor/materialdesign

Medicinsk teknik
300 hp civilingenjörsutbildning
kth flemingsberg och kth campus
Medicinsk teknik på KTH är en civilingenjörsutbildning för dig som är intresserad
av kombinationen medicin, hälsa och teknik. Utbildningen ges i samarbete med
Karolinska Institutet och ger dig expertkunskaper för en av dagens snabbast
växande branscher. Under studietiden har du närhet till KTH:s spännande
forskning inom Life Science Technology.

Valbara masterprogram år 4-5:
• Medicinsk teknik
• Idrottsteknologi
• Teknisk fysik,
inriktning Biomedicinsk fysik

Kunskap om hur teknik fungerar i samspel med människokroppen är central inom en mängd
olika branscher, och alla dessa är beroende av kunskap och idéer om hur tekniken kan utvecklas och förbättras. Utöver expertis inom medicin och teknik får du kompetens inom ledarskap,
samarbete och innovativt tänkande. Efter de tre första åren väljer du en masterinriktning inom
Medicinsk teknik, Idrottsteknologi eller Teknisk fysik med spår mot Biomedicinsk fysik.
Studierna förbereder dig på en karriär i roller som projektledare, produktutvecklare, forskare
eller konsult på ett sjukhus, företag eller forskningsinstitution. Efter examen har du stora internationella möjligheter inom allt från näringsliv till sjukvård, idrott och forskning. Eftersom det
sker stora satsningar på att effektivisera och digitalisera vården har du många spännande
karriärmöjligheter framför dig inom en av våra viktigaste samhällsfunktioner.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/civilingenjor/medicinsk-teknik
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Medieteknik
300 hp civilingenjörsutbildning
kth campus

Valbara masterprogram år 4-5:

Civilingenjörsutbildningen inom Medieteknik på KTH passar dig som på kreativa sätt
vill utforma teknik för mänsklig kommunikation. Efter utbildningen kan du driva
utveckling inom allt från film och spelupplevelser till nyhetsindustrin och framtidens
sociala medier. På KTH är Medieteknik en av de utbildningar där flest studenter blivit
entreprenörer och ett ﬂertal har startat framgångsrika internationella företag.

• Maskininlärning
Inriktningarna:
Människa-datorinteraktion design
Visuell databehandling
och kommunikation

Medieteknik är en utbildning med fokus på att utveckla nya sätt för människor att
kommunicera och interagera. Du läser kurser i hur teknik kan interagera med olika typer
av media som video och ljud. Utbildningen är kreativ och inriktar sig mot ett område som
utvecklas snabbt både i Sverige och i resten av världen. Efter år tre har du möjlighet att välja
mellan olika masterprogram samt läsa delar av utbildningen utomlands.
Som civilingenjör inom medieteknik är dina karriärmöjligheter nästan obegränsade. Allt
från kläd- och biltillverkare till företag som använder maskininlärning för medieteknik
eller erbjuder online musiktjänster behöver medieteknik för kommunikation. Det ﬁnns
även ett stort behov av ingenjörer som forskar. Typiska arbetsuppgifter kan vara att skapa
medialösningar, designa appar eller visualisera data för exempelvis klimatpåverkan.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/civilingenjor/medieteknik

Samhällsbyggnad
300 hp civilingenjörsutbildning
kth campus
Civilingenjörsutbildningen inom Samhällsbyggnad passar dig som vill leda arbetet
med att planera, bygga, utveckla och förvalta framtidens hållbara samhälle.
Utbildningen har utvecklats efter de behov som efterfrågas i samhället i nära
samarbete med branschen. De kunskaper i teknik, ekonomi, juridik och planering du
får med dig öppnar många dörrar till det spännande samhällsbyggnadsområdet.
Utbildningen fångar hela byggprocessen från idé och planering till produktion och förvaltning
av byggnader och anläggningar ur ett hållbarhetsperspektiv. Utifrån intresse väljer du inför
årskurs tre att fördjupa dig inom något av ämnesområdena fastighetsekonomi och
fastighetsjuridik, geografisk IT, miljöteknik och hållbar infrastruktur, bygg och byggprojektledning eller stads- och trafikplanering. Efter år tre har du möjlighet att välja mellan fem olika
masterprogram samt läsa delar av utbildningen utomlands.
Efter examen kan du exempelvis jobba på konsultbolag, arkitektkontor, fastighetsföretag eller
kommun. Så gott som all planering, byggande och förvaltning kräver medverkan av samhällsbyggare. Som till exempel stadsplanerare, fastighetsutvecklare, byggprojektledare, teknisk
lantmätare eller miljökonsult kan du bidra till att skapa framtidens hållbara samhälle.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/civilingenjor/samhallsbyggnad
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Valbara masterprogram år 4-5:
• Fastigheter och byggande
• Husbyggnads- och anläggningsteknik
• Hållbar samhällsplanering
och stadsutformning
• Miljöteknik och hållbar infrastruktur
• Transport och geoinformatik

Teknisk fysik
300 hp civilingenjörsutbildning
kth campus
Civilingenjörsutbildningen inom Teknisk fysik är en av de mest populära och utmanande
utbildningarna på KTH. Med ett stort inslag av fördjupande teori blir du en teknisk
problemlösare med möjlighet att driva utvecklingen inom många olika områden
världen över. Många tekniska fysiker hamnar på ledande positioner inom näringsliv
och akademi.
Teknisk fysik bygger på en blandning av matematik, fysik och teknik. Ämnet ligger till
grund för mycket av den utveckling som sker på områden som exempelvis IT, AI, kvantteknologi och biofysik. Utbildningen har en stor bredd och har nyligen moderniserats för att
ännu bättre förbereda dig för framtidens arbetsmarknad. Bland annat ingår mer projekt och
problemlösning med hjälp av datorberäkningar. Efter det tredje året har du möjlighet att välja
mellan många olika masterprogram samt läsa delar av utbildningen utomlands.
Efter examen är du väl förberedd för avancerade arbetsuppgifter inom forskning och
tekniskt utvecklingsarbete. Det gör att du kan ta en viktig roll i arbetet för ett hållbart
samhälle. Du har bland annat viktig kunskap om hur naturvetenskapliga fakta bör tolkas
av politiker, media och allmänheten. Nästan en tredjedel av studenterna väljer att läsa en
forskarutbildning efter examen.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/civilingenjor/teknisk-fysik

Valbara masterprogram år 4-5:
• Datalogi
• Datorsimuleringar inom teknik
och naturvetenskap *
• Elektromagnetism, fusion
och rymdteknik
• Flyg- och rymdteknik
• Fordonsteknik
• Information och nätverksteknologi
• Järnvägsteknik
• Kärnenergiteknik
• Marina system
• Maskininlärning
• Matematik
• Nanoteknik
• Systemteknik och robotik
• Teknisk fysik
• Teknisk mekanik
• Tillämpad matematik
och beräkningsmatematik
* Läses ett år på KTH och ett år på ett
partneruniversitet utomlands.

Teknisk kemi
300 hp civilingenjörsutbildning
kth campus

Valbara masterprogram år 4-5:

Civilingenjörsutbildningen inom Teknisk kemi på KTH ger dig expertkunskaper som
du kan använda för att lösa utmaningar till exempel inom områdena miljö, energi,
material och läkemedel. Utbildningen är utvecklad tillsammans med industrin för
att du ska få arbeta med aktuella samhällsfrågor. Du får möjlighet att vara delaktig
i världsledande forskning och möta entreprenörer från KTH:s Greenhouse Labs där
unga nystartade kemiföretag samlas.

• Kemiteknik för energi och miljö
• Makromolekylära material
• Molekylär vetenskap och teknik
• Medicinsk bioteknologi
• Industriell och
miljöinriktad bioteknologi

Teknisk kemi är en kombination av kemi och teknik och ligger till grund för förståelse av
kemiska processer i allt från människokroppen till atmosfären. Under utbildningen får du till
exempel lära dig om hur du utvecklar framtidens hållbara lösningar för miljövänlig industri,
framtidens energilagring, avancerade material och kosmetika. Under år fyra och fem får du en
spetskompetens inom vald masterutbildning och det finns stora möjligheter till utlandsstudier.
Studierna förbereder dig för en framtid med många spännande karriärmöjligheter både i
Sverige och utomlands. Du kan arbeta i företag och organisationer som projektledare, teknisk
expert, kvalitetschef, forskare, produktutvecklare eller doktorand. Oavsett om du vill jobba som
specialist eller starta eget företag har du en viktig roll i att utveckla de flesta branscher i en mer
hållbar riktning.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/civilingenjor/teknisk-kemi
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Teknisk matematik
300 hp civilingenjörsutbildning
kth campus
Civilingenjörsutbildningen inom Teknisk matematik på KTH är för dig som brinner för
matematik. Matematik är ett av de kraftfullaste verktygen som finns för att besvara
frågeställningar inom naturvetenskap, samhälle och teknik. Under utbildningen läser
du betydligt fler matematikkurser än i andra civilingenjörsutbildningar på KTH.
Utbildningen fokuserar på matematik och programmering och ger träning i problemlösning. Läroplanen för de första tre åren inkluderar matematisk statistik, optimering och
beräkningsmatematik och en stor andel valfria kurser. Därefter väljer du mellan olika
masterprogram och fördjupar dina kunskaper. Du kommer att ha goda möjligheter att
spetsa till din kompetens och kan läsa delar av utbildningen utomlands.
Teknisk matematik är en nystartad utbildning designad för att möta samhällets behov av
civilingenjörer med expertis i att analysera, modellera och simulera med hjälp av matematik
och datorberäkningar. Kombinationen av gedigna matematik- och programmeringskunskaper ger dig en fördel på framtidens arbetsmarknad och många spännande karriärmöjligheter. Du kan jobba med exempelvis forskning, utveckling av framtidens läkemedel,
hållbara industrier, AI, IT eller inom finans.

Valbara masterprogram år 4-5:
• Datalogi
• Datorsimuleringar inom teknik
och naturvetenskap *
• Maskininlärning
• Matematik
• Systemteknik och robotik
• Teknisk mekanik
• Tillämpad matematik
och beräkningsmatematik
* Läses ett år på KTH och ett år på ett
partneruniversitet utomlands.

Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/civilingenjor/teknisk-matematik

Öppen ingång
300 hp civilingenjörsutbildning
kth campus
Öppen ingång civilingenjör på KTH är perfekt för dig som vill läsa till civilingenjör
men inte vet vilken inriktning som passar dig bäst. Utbildningen ger dig valmöjlighet
och garanti att få läsa vid en av KTH:s civilingenjörsutbildningar. En utbildning till
civilingenjör ger dig utmärkta kunskaper för att kunna leda utvecklingsarbete och bli
en kreativ problemlösare.
På Öppen ingång läser du under ett år grundläggande ingenjörsämnen som matematik, teknik
och naturvetenskap. Du har chans att bekanta dig med KTH:s olika civilingenjörsutbildningar
genom information och presentationer. Under slutet av vårterminen söker du till de program du
är intresserad av att fortsätta läsa. Urval görs utifrån dina studieresultat från det första läsåret.
Med en civilingenjörsexamen från KTH öppnar sig en hel värld av karriärmöjligheter, både
i Sverige och internationellt. Civilingenjörer finns i alla delar av samhället och behövs för att
skapa lösningar för en mer hållbar värld. Det kan till exempel handla om att utveckla hållbara
energilösningar, klimatanpassad samhällsplanering eller nya tekniska lösningar. Vanliga
yrkesroller är projektledare, utvecklare, forskare, konsult eller strateg inom olika områden.
Oavsett vilket program du än väljer efter Öppen ingång är karriärmöjligheterna goda.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/civilingenjor/oppen-ingang
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I årskurs 2-5 studerar du vidare på
någon av civilingenjörsutbildningarna (300 hp):
• Bioteknik
• Civilingenjör och lärare
• Datateknik
• Design och produktframtagning
• Elektroteknik
• Energi och miljö
• Farkostteknik
• Industriell ekonomi
• Industriell teknik och hållbarhet
• Informationsteknik
• Maskinteknik
• Materialdesign
• Medicinsk teknik
• Medieteknik
• Samhällsbyggnad
• Teknisk fysik
• Teknisk kemi
• Teknisk matematik

Byggteknik och design
180 hp högskoleingenjörsutbildning
kth campus
Högskoleingenjörsprogrammet inom Byggteknik och design på KTH förbereder dig väl
för ett kvalificerat ingenjörsarbete inom samhällsbyggnadssektorn. Du får en gedigen
vetenskaplig och teoretisk grund och djupa kunskaper i bygg- och infrastruktursämnen
för att kunna delta i byggandet av det hållbara samhället.
Byggteknik och design inkluderar kunskap om arkitektur, bygg och anläggningsteknik samt
byggekonomi. De två första åren läser du teoretiska och byggtekniska ämnen samt digitala
verktyg. Det tredje året väljer du en av flera inriktningar med specialisering inom arkitektur,
fastighetsutveckling, konstruktion, anläggning eller byggproduktion.
Efter avslutad utbildning kan du exempelvis arbeta med projektledning, fastighetsförvaltning, husbyggnadsprojektering på arkitektkontor eller konstruktionsbyrå. Du
kan bli bygglovshandläggare, arbetsledare på byggarbetsplats eller ha andra byggrelaterade
yrkesroller. Sveriges Byggindustrier är en del av ryggraden i Sveriges näringsliv som
sysselsätter flera hundra tusen människor. Kommande stora pensionsavgångar gör att
behovet av din kompetens är stort. Du kan börja arbeta direkt efter examen eller välja att
fortsätta studera på en magister- eller masterutbildning i Sverige eller utomlands.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/hogskoleingenjor/byggteknik-design

Datateknik
180 hp högskoleingenjörsutbildning
kth kista
Högskoleingenjörsprogrammet inom Datateknik vid KTH Kista passar dig som vill
utveckla framtidens appar och uppkopplade produkter. Bara kreativiteten sätter
gränserna i en bransch där efterfrågan av nya moderna tekniska lösningar är stor.
I Kista befinner du dig mitt i Sveriges ”Silicon Valley”.
I ett allt mer uppkopplat samhälle är IT en eftertraktad nyckelkompetens. Utbildningens fokus
ligger på teknik som tillämpar de möjligheter som internet och framtidens mobiltelefonnät,
5G, erbjuder. Du får grunderna för utveckling av molntjänster och uppkopplade prylar –
två områden som det forskas på vid KTH Kista. Under år tre fördjupar du dig inom
apputveckling eller Internet of Things.
Datateknik och IT är viktiga områden i utvecklingen mot ett hållbart och demokratiskt
samhälle. Elektroniska pengar (e-pengar), e-business, e-industri, e-fordon, e-intelligens,
e-hälsa, e-demokrati, e-skola och uppkopplande hem (e-hem) är exempel på spännande
datatekniska framtidsområden. Efter examen har du stora möjligheter oavsett om du vill jobba
på ett internationellt företag eller en mindre start-up. Du kan börja jobba direkt eller fortsätta
studera på en magister- eller masterutbildning.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/hogskoleingenjor/datateknik-kista

UTBILDNINGSKATALOG 2020/2021 | 55

Datateknik
180 hp högskoleingenjörsutbildning
kth flemingsberg
Högskoleingenjörsprogrammet inom Datateknik på KTH Flemingsberg är en utbildning
inom tillämpad informationsteknologi som ger dig en bred kompetens inom programutveckling och nätverk. Efter utbildningen kan du exempelvis jobba med program- och
systemutveckling, nätverk och datorsystem, informationssäkerhet eller Internet of Things.
Utbildningen har tonvikt på tillämpad informationsteknologi med laborationer, projekt och
självständiga uppgifter. Du blir en ingenjör med förmåga att använda och utveckla avancerad
teknik, något som du tränar särskilt genom projektkurser och ofta i samarbete med näringslivet.
Utbildningen ger dig en bred teknisk bas med stora möjligheter till specialisering. Det tredje året
kan du välja kurser inom olika tillämpningsområden och har även möjlighet till komplettering
för fortsatta studier på masternivå.
Som ingenjör inom datateknik har du karriärmöjligheter inom många områden. Din framtida
arbetsplats kan vara rena IT- eller nätverksföretag. Du kan också jobba i andra branscher med
IT-infrastruktur, som till exempel hos banker och inom vården. Det konstanta behovet av ny
eknik gör att många studenter startar egna företag för att utveckla egna innovationer.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/hogskoleingenjor/datateknik-flemingsberg

Elektronik och datorteknik
180 hp högskoleingenjörsutbildning
kth kista
Högskoleingenjörsprogrammet inom Elektronik och datorteknik på KTH ger kunskap i
allt som har med elektroniksystem att göra. Redan under studietiden får du samarbeta
med företag som medverkar i programmets utformning. Med kunskaper om
elektronik och programmering har du ett spännande arbetsliv att se fram emot.
Utbildningen ger dig kunskap om både hårdvara och mjukvara. Du lär dig om utvecklingen av
produkter som kan programmeras – som exempelvis inbyggda datorer, appar och uppkopplade
produkter (Internet of Things). Du läser även ﬂera projektkurser där du utvecklar förmågan att
jobba i team och lär dig hur projekt bedrivs i företag.
Efter examen jobbar du ofta tillsammans med andra med att utveckla, konstruera och testa
produkter och system. Kanske är du också med och skapar framtidens produkter för ett
energisnålt och hållbart samhälle. Det ﬁnns många karriärmöjligheter eftersom elektronik ingår i
produkter inom flera branscher. Du kan exempelvis jobba med fordonsutveckling, konsumentprodukter, kommunikation och energiförsörjning. Du kan börja jobba direkt efter examen eller
välja att fortsätta studera på en magister- eller masterutbildning i Sverige eller utomlands.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/hogskoleingenjor/elektronik-datorteknik
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Elektroteknik
180 hp högskoleingenjörsutbildning
kth flemingsberg
Högskoleingenjörsprogrammet inom Elektroteknik på KTH ger dig en bred grund inom
tillämpad elektroteknik. Dina karriärmöjligheter finns inom de flesta tekniska branscher
och du kan exempelvis jobba med elektronik, inbyggda system, mobil kommunikation,
datornätverk och Internet of Things. Elektroteknik har en avgörande betydelse för
framtidens näringsliv och ett hållbart samhälle. Det är bland annat en förutsättning för en
övergång till förnybara energikällor och smarta elnät.
Utbildningen innefattar så gott som all den teknik som krävs för morgondagens uppkopplade
samhälle. Du lär dig att använda och utveckla avancerad teknik för allt från att förse
samhällen med förnybar el till att hantera den ökande mängden data. Under det tredje året
kan du välja kurser inom två olika tillämpningsområden, elkraftteknik eller inbyggda system
och datornätverk. Du har även möjlighet att komplettera för fortsatta studier på masternivå.
Det finns nu en god efterfrågan på personal med kompetens inom området elektroteknik.
Efter examen har du goda karriärmöjligheter inom i stort sett alla tekniska branscher.
Du kan exempelvis jobba med teknik för medicinteknisk utrustning, fordon, järnväg
och smarta hem.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/hogskoleingenjor/elektroteknik

Industriell teknik & produktionsunderhåll
180 hp högskoleingenjörsutbildning
kth södertälje
Högskoleingenjörsprogrammet inom Industriell teknik och produktionsunderhåll på
KTH är utvecklat i samarbete med världsledande företag som ligger vägg i vägg med
din lektionssal. Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta med verkliga frågor från
näringsliv och samhälle, exempelvis hur industrins produktion ska bli mer hållbar.
Programmet är del av en större satsning på hållbar industriell produktion inom KTH. Du lär dig
metoder för problemlösning och förbättring mot säkrare, mer effektiv och miljövänlig produktion.
Automatisering och digitalisering är viktiga inslag. Många delar av utbildningen genomförs i
samarbete med företag i form av projekt, besök och laborationer.
Utbildningen förbereder dig på att arbeta med industrins viktigaste område – säker och långsiktigt hållbar produktion. Efter examen är du attraktiv i ﬂera branscher där du kan jobba med drift,
underhåll eller förbättringsprojekt. Den snabba teknikutvecklingen gör att fler ingenjörer med
inriktning mot industri behövs. Du kan börja jobba direkt efter examen eller välja att fortsätta
studera på en magister- eller masterutbildning i Sverige eller utomlands.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/hogskoleingenjor/industriell-teknik-och-produktionsunderhall
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Kemiteknik
180 hp högskoleingenjörsutbildning
kth campus
Högskoleingenjörsprogrammet inom Kemiteknik på KTH ger dig en bred grund inom
kemi, kemiteknik och miljöskydd. Du arbetar ofta i projektform med verkliga frågeställningar från näringslivet. Efter examen har du många branscher att välja mellan och kan
jobba med allt från läkemedel, livsmedel och färg till vatten- och energifrågor. Många
arbetsuppgifter har stark koppling till miljö och hållbarhet.
Utbildningens fokus ligger på kemi, kemiteknik och miljöskydd. Teoretiska moment
kombineras med många praktiska övningar som laborationer, datorövningar och
seminarier. De valbara kurserna ger dig möjlighet att skapa en egen proﬁl. Du kan inrikta
dig mot miljö, energi, bioteknik eller moderna material och även bredda dig genom kurser
i språk, ekonomi, juridik och ﬁlosoﬁ.
Som högskoleingenjör inom Kemiteknik kan du jobba med allt från forskning i laboratoriemiljö till storskalig industriell tillverkning. Läkemedel, livsmedel, papper och färg är några av
de branscher där du har goda karriärmöjligheter. Du kan göra karriär som produktspecialist,
processingenjör, miljökonsult, projektledare, kvalitets- och miljöchef. Efter examen kan du
studera på masternivå i Sverige eller utomlands samt till civilingenjör på KTH.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/hogskoleingenjor/kemiteknik

Maskinteknik
180 hp högskoleingenjörsutbildning
kth södertälje
Högskoleingenjörsprogrammet inom Maskinteknik på KTH har projektarbeten,
livslångt lärande och hållbar utveckling som en röd tråd genom utbildningen. Detta
integreras väl med teknikämnena genom ett nära samarbete med olika industriföretag som designar verkliga problem och tillämpningsuppgifter som studenterna
får lösa och genomföra. Under programmet har du möjlighet att samarbeta med
Sveriges världsledande företag inom läkemedel och självkörande transporter.
Maskinteknik har sin bas i klassisk mekanik och ligger till grund för framtagning och
utveckling av alla möjliga sorters produkter och produktionssystem. Programmet ger dig en
bred grund i maskinteknik och en fördjupning inom Innovation och design eller Industriell
ekonomi och produktion.
Det är viktigt inför framtiden att vi lyckas tillverka produkter på ett sätt som är hållbart för
planeten. Efter examen kan du skapa innovation för hållbar produktion av allt från kläder till
energi. Du kan ansvara för materialval, tillverkning och logistik och har goda karriärmöjligheter både i Sverige och internationellt. Efterfrågan hos industrin är stor och många
studenter får jobberbjudanden redan innan examen. Du kan börja jobba direkt efter examen
eller fortsätta studera på magister- eller masternivå.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/hogskoleingenjor/maskinteknik
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Medicinsk teknik
180 hp högskoleingenjörsutbildning
kth flemingsberg
Högskoleingenjörsprogrammet inom Medicinsk teknik på KTH ger dig möjlighet att läsa
tekniska och medicinska kurser samtidigt. Utbildningen genomförs i nära samarbete
med Karolinska Institutet och ger dig grundläggande kunskaper för en av dagens
snabbast växande branscher. Efter examen har du många karriärmöjligheter där
kompetens inom både medicin och teknik behövs.
Ämnet Medicinsk teknik har sin grund i att sjukvården är beroende av kunskap och idéer om
hur teknik för hälsa och medicin kan utvecklas och förbättras. Programmet ger praktiska
och teoretiska kunskaper i teknik i kombination med anatomi, fysiologi och medicinteknik.
Det tredje året avslutas med ett examensarbete som kan göras på ett företag, ett sjukhus eller
inom en forskningsgrupp på ett universitet.
Studierna förbereder dig på att bli en ingenjör som kan vara länken mellan industrin, läkare
och vårdpersonal. Du kan jobba på sjukhus eller på företag som tillverkar medicinteknisk
apparatur. Som högskoleingenjör i Medicinsk teknik har du goda karriärmöjligheter och blir
en viktig resurs för en mer effektiv hälso- och sjukvård. Du kan börja jobba direkt efter examen,
men du har också flera möjligheter till fortsatta studier på magister- eller masterutbildning i
Sverige eller utomlands.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/hogskoleingenjor/medicinsk-teknik

Teknik och ekonomi
180 hp högskoleingenjörsutbildning
kth flemingsberg
Högskoleingenjörsprogrammet inom Teknik och ekonomi på KTH passar dig som vill
kombinera kunskap inom företagsekonomi och teknik men ännu inte vet vilket spår
du ska välja. Programmet är en öppen ingång till högskoleingenjörsstudier som till
skillnad från andra program börjar på vårterminen. Som högskoleingenjör med
ekonomikunskap kan du vara en viktig länk mellan tekniska och ekonomiska perspektiv.
KTH:s högskoleingenjörsutbildningar är yrkesprogram som ger en teknisk kompetens som behövs
inom de flesta branscher idag. Programmet i Teknik och ekonomi fokuserar den första terminen på
kurser i ekonomi. Till den andra terminen väljer du att fördjupa dig inom ett av
teknikområdena Bygg-, Data-, Elektro-, Kemi-, Maskin- eller Medicinsk teknik.
Efterfrågan på högskoleingenjörer är god och behovet är stabilt framöver, både i Sverige och
utomlands. Du har därför goda möjligheter att söka dig till olika arbetsfält och bidra till
lösningar för ett hållbart samhälle. Du kan jobba med tillämpningar av teknik inom exempelvis
vård, tillverkning, medicinsk teknik, livsmedel, miljö, kemi, energi, elektroteknik, data eller bygg.
Du har möjlighet att börja jobba direkt efter examen eller att fortsätta studera på en
magister- eller masterutbildning.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/hogskoleingenjor/teknik-ekonomi
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Ämneslärarutbildning med inriktning
mot teknik årskurs 7-9
270 hp högskoleingenjörsutbildning och ämneslärarutbildning
kth södertälje och kth campus
Ämneslärarutbildningen med inriktning mot teknik på KTH ger dig möjlighet att på fyra
år läsa till två yrkesroller: högskoleingenjör inom maskinteknik och högstadielärare inom
teknik och matematik. Efter examen kan du arbeta med både människor och teknik.
Utbildningen ger dig möjlighet att bli både en pedagogisk ingenjör och en tekniskt kunnig
lärare. Du får lära dig att kreativt lösa problem inom maskinteknik och träna på att planera
och genomföra undervisning för att bli en social och pedagogisk ledare. I utbildningen ingår
praktik på en högstadieskola fördelad över tre kurser inom teknik och matematik.
Efter examen har du möjlighet att både skapa produkter för ett hållbart samhälle och vara en
betydelsefull del i ungdomars utveckling. Dubbelexamen ger dig möjlighet att prova många
olika roller i arbetslivet eftersom det finns en stor efterfrågan på både ingenjörer och lärare.
Du kan jobba inom högstadieskola, ingenjörsverksamhet, på utbildningsavdelningar, inom
teknikindustri eller som pedagogisk utvecklare.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/hogskoleingenjor/amneslarare-hing

Fastighet och Finans
180 hp kandidatutbildning
kth campus
Kandidatutbildningen inom Fastighet och finans på KTH passar dig som vill vara
delaktig i fastighetsbranschens spännande utveckling med ny teknik och ökad
miljömedvetenhet. Efter examen kan du jobba med kvalificerade uppgifter inom
såväl fastighetssektorn som den finansiella sektorn. Då sektorerna integreras allt
mer ligger denna utbildning helt rätt i tiden.
Utbildningen ger dig kunskap inom ekonomi, juridik och management med fokus på den
finansiella sektorns roll i ett hållbart samhällsbyggande. Efter fem obligatoriska terminer
väljer du att fördjupa dig inom antingen Fastighetsekonomi eller Finans. Utbytesstudier sker
vanligtvis under höstterminen det tredje året.
Möjligheterna till jobb efter examen är goda. Fastighetsbranschen är under utveckling med
ökad digitalisering och omställning till miljövänliga system. Sverige har haft en hög byggtakt
och fastigheter utgör Sveriges största förmögenhetstillgång. Dina framtida arbetsgivare kan
exempelvis vara banker, försäkringsbolag, bostadsﬁnansieringsinstitut och fastighetsbolag.
Du kan börja jobba direkt efter examen eller välja att fortsätta studera på en magister- eller
masterutbildning i Sverige eller utomlands.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/kandidatutbildning/fastighet-finans
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Fastighetsutveckling
med fastighetsförvaltning
180 hp kandidatutbildning
kth campus
Kandidatutbildningen inom Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling på KTH är
skräddarsydd för dig som vill jobba som mäklare eller utvecklare av fastigheter. Oavsett
inriktning får du goda karriärmöjligheter inom den spännande fastighetsbranschen.
Efter examen har du möjlighet att registreras som fastighetsmäklare.
Fastighetsutveckling handlar om att identifiera och förverkliga potentialen i olika
fastighetsobjekt eller områden. Fastighetsförmedling handlar om att hitta köpare och bistå
i transaktioner för fastigheter, bostadsrätter, kontor och mark. Programmet ger dig
specialiserad kompetens inom fastighetsjuridik och fastighetsekonomi. Du får även
kunskaper i byggnadsteknik, management och geovetenskap. Under år två väljer du ett
spår mot Fastighetsutveckling eller Fastighetsförmedling. Med de kunskaper du får om
fastighetssektorns roll i byggandet av ett hållbart samhälle kan du jobba i olika roller inom
bygg- och fastighetsföretag, stat eller kommun. Du kan börja jobba direkt efter examen eller
fortsätta studera på en magister- eller masterutbildning i Sverige eller utomlands.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/kandidatutbildning/fastighetsutveckling-fastighetsformedling

ICT Bachelor
180 hp credits bachelor of science
kth kista
Kandidatprogrammet inom Informations- och kommunikationsteknologi (ICT)
på KTH motsvarar en internationell Bachelor. Undervisningen sker på engelska,
studiekamraterna kommer från olika länder och internationella IT-företag är
campusgrannar. Du kommer befinna dig mitt i utvecklingen av fenomen som
AI/maskininlärning, robotik och Internet of Things.
ICT ligger till grund för digitalisering av mänsklig kommunikation. Nya IT-system och tjänster
utvecklas hela tiden och människor och produkter blir alltmer uppkopplade. Utbildningen ger
dig en kombination av kunskap om elektronik, mjukvara, datavetenskap och kommunikationsteknologi. Du får ett brett perspektiv på teknikutvecklingen då ekonomi, ledarskap och hållbar
utveckling integreras i programmet. Med en stor andel valbara kurser har du möjlighet att
skräddarsy din utbildning.
Det pågår ett skifte på arbetsmarknaden där jobb som kan automatiseras försvinner och yrken
med förståelse för uppkopplad teknik tillkommer. ICT-experter behövs för att förbättra skydd
mot industrispionage, falska nyheter och cyberkrigsföring eller för att utveckla AI, e-hälsa och
digital design. Du kan utvecklas till mjukvaruingenjör, konsult, systemspecialist och mycket
annat. Du kan använda kunskaperna i en internationell karriär eller fortsätta studera på en
magister- eller masterutbildning.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/kandidatutbildning/information-and-communication-technology-180-hp
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Byggproduktion
120 hp högskoleutbildning
kth campus
Högskoleprogrammet inom Byggproduktion på KTH är en tvåårig yrkesinriktad
utbildning. Den passar dig som vill få en byggteknisk examen från KTH och vill snabbt ut
i arbetslivet för att verka inom samhällsbyggnadssektorn. Programmet är anpassat efter
byggbranschens behov och har stark koppling till näringslivet. Genom projektarbeten och
praktik hos företag verksamma i branschen får du ett värdefullt kontaktnät redan
under studietiden.
Byggproduktion ligger till grund för konstruktion av framtidens byggnader och infrastruktur
för ett hållbart samhälle. På utbildningen lär du dig en kombination av kunskap inom
byggfysik, bygg- och anläggningsteknik, konstruktion, ekonomi och ledarskap.
Utbildningen förbereder dig för en mångsidig karriär inom byggbranschen som kräver både
praktisk kunskap och innovativt tänkande. Företag inom bygg, installation och infrastruktur
har ett stort behov av den kompetens du får med dig. Direkt efter examen kan du arbeta med
många olika uppgifter som arbetsledning, kalkylering eller energieffektivisering av fastigheter.
Programmet ger dig även möjlighet att efter avslutad utbildning söka till
högskoleingenjörsutbildningen 180 hp inom Bygg och design.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/hogskoleutbildning/byggproduktion

Tekniskt basår och Teknisk bastermin
60 fup basår och 30 fup bastermin
kth campus, kth flemingsberg och kth södertälje
Tekniskt basår och Teknisk bastermin är kompletteringsutbildningar som ger dig
naturvetenskaplig behörighet. Utbildningarna är skräddarsydda för fortsatta studier
på KTH och du tränas både i problemlösning, kreativt tänkande och får en bra
studieteknik inför framtiden.
Tekniskt basår 60 fup (förutbildningspoäng, programmet ger ej högskolepoäng), och Tekniskt
basår, termin 2, 30 fup är kompletteringsutbildningar för dig som saknar behörighet för
ingenjörsstudier. Förutom den schemalagda undervisningen, i form av föreläsningar, övningar
och laborationer, krävs mycket självstudier och stort eget ansvar. Genom Tekniskt basår skaffar
du dig en bra studieteknik för kommande studier och du tränar dig även på problemlösning och
utvecklar ditt kreativa tänkande.
Utbildningen Tekniskt basår 60 fup startar HT 2020 på KTH Campus, KTH Flemingsberg och
KTH Södertälje och även VT 2021 i Flemingsberg. Under två terminer läser du motsvarande
Matematik 3 och 4, Kemi 1 samt Fysik 1 och 2. Utbildningen Tekniskt basår, termin 2, 30 fup
startar HT 2020 på KTH Flemingsberg och VT 2021 på KTH Campus, KTH Flemingsberg och
KTH Södertälje. Under en termin läser du motsvarande Matematik 4 och Fysik 2.
Läs mer om utbildningen på:
www.kth.se/utbildning/teknisk-basutbildning
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Master och magister
Vara kvar
KTH erbjuder tvååriga masterprogram och ettåriga magisterprogram som leder till examen
på avancerad nivå.
Se över masterprogram
Inom dessa utbildningar har du möjlighet att fördjupa dig inom ett huvudområde. Utbildningarna
bygger på
att du tidigare slutfört högskoleingenjörs- eller kandidatexamen. Masterprogrammen har engelska som
undervisningsspråk och många internationella studenter. Vissa program har mer än ett spår/anmälningsalternativ.
Vissa av programmen ges gemensamt med andra universitet, vilket betyder att du spenderar en del av din studietid vid ett av
KTH:s partneruniversitet i Sverige eller i världen. Ansökan till gemensamma masterprogram sker till koordinerande universitet,
hur du ansöker och ansökningsdatum kan skilja sig från övriga program.
Läs vidare på www.kth.se/utbildning om du vill få mer information om aktuellt programutbud, programinnehåll,
b ehörighetskrav med mera.

ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD
• Architectural Lighting Design / Ljusdesign
• Architecture / Arkitektur
• Civil and Architectural Engineering / Husbyggnads- och anläggningsteknik
• Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure / Miljöteknik
och hållbar infrastruktur
• Real Estate and Construction Management / Fastigheter och byggande
• Sustainable Technology / Teknik och hållbar utveckling
• Sustainable Urban Planning and Design / Hållbar samhällsplanering
och stadsutformning
• Transport and Geoinformation Technology / Transport och geoinformatik
• Transport, Mobility and Innovation / Transport, mobilitet och innovation
(EIT-KIC utbildningssamarbete)
ELEKTRONIK OCH DATAVETENSKAP
• Communication Systems / Kommunikationssystem
• Computer Science / Datalogi
• Electric Power Engineering / Elkraftteknik
• Electromagnetism, Fusion and Space Engineering / Elektromagnetism, fusion
och rymdteknik
• Embedded Systems / Inbyggda system
• Energy for Smart Cities (gemensamt program)
• ICT Innovation
• ICT Innovation (gemensamt program - EIT Digital)
• Information and Network Engineering / Information och nätverksteknologi
• Interactive Media Technology / Interaktiv medieteknik
• Machine Learning / Maskininlärning
• Media Management / Media management
• Nanotechnology / Nanoteknik
• Renewable Energy RENE (gemensamt program)
• Security and Cloud Computing (SECCLO) (gemensamt program)
• Smart Electrical Networks and Systems SENSE (gemensamt program)
• Software Engineering of Distributed Systems / Programvaruteknik för
distribuerade system
• Systems, Control and Robotics / Systemteknik och robotik
INDUSTRIELL TEKNIK OCH MANAGEMENT
• Decentralized Smart Energy Systems / Decentraliserade smarta energisystem
• Engineering Design / Industriell produktutveckling
• Engineering Materials Science / Teknisk materialvetenskap
• Entrepreneurship and Innovation Management / Entreprenörskap
och innovationsledning
• Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems SELECT / Miljövänliga
energisystem (gemensam utbildning)
• Industrial Management / Industriell ekonomi
• Innovative Sustainable Enegy Engineering / Innovativ uthållig

energiteknik (gemensam utbildning)
• Integrated Product Design / Integrerad produktdesign
• Management and Engineering of Environment and Energy ME3
(gemensam utbildning)
• Production Engineering and Management / Industriell produktion
• Sustainable Energy Engineering / Hållbar energiteknik
• Sustainable Production Development / Hållbar produktionsutveckling
• Turbomachinery Aeromechanic University Training THRUST (gemensam utbildning)
KEMI, BIOTEKNOLOGI OCH HÄLSA
• Chemical Engineering for Energy and Environment / Kemiteknik för energi och miljö
• Industrial and Environmental Biotechnology / Industriell och
miljöinriktad bioteknologi
• Macromolecular Materials / Makromolekylära material
• Medical Biotechnology / Medicinsk bioteknologi
• Medical Engineering / Medicinsk teknik
• Molecular Science and Engineering / Molekylär vetenskap och teknik
• Molecular Techniques in Life Science / Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna
• Polymer Technology / Polymerteknologi (gemensam utbildning)
• Sports Technology / Idrottsteknologi
• Technology, Work and Health / Teknik, arbete och hälsa
TEKNIKVETENSKAP
• Aerospace Engineering / Flyg- och rymdteknik
• Applied and Computational Mathematics / Tillämpad matematik
och beräkningsmatematik
• Computer Simulations for Science and Engineering / Datorsimuleringar inom teknik
och naturvetenskap (gemensam utbildning)
• Engineering Mechanics / Teknisk Mekanik
• Engineering Physics / Teknisk fysik
• Mathematics / Matematik (gemensam utbildning)
• Naval Architecture / Marina system
• Nuclear Energy Engineering / Kärnenergiteknik
• Railway Engineering / Järnvägsteknik (utbildningssamarbete)
• Vehicle Engineering / Fordonsteknik

Förändringar i programutbud kan komma att ske.
Se www.kth.se/utbildning utbildning för senaste information.
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Bra att veta om examina

Arkitektexamen 300 hp
Arkitektutbildningen omfattar fem års
studier. I slutet av ditt tredje år gör du
ett kandidatexamensarbete. De sista
åren omfattar två fördjupningsår på
avancerad nivå. A
 rkitektexamen är en
yrkesexamen1.

och leder fram till både en högskole
ingenjörsexamen och en ämneslärar
examen med inriktning mot arbete i
högstadiet. Utbildningen avslutas med
ett examensarbete och leder till två
yrkesexamina1.

Högskoleexamen 120 hp
Högskoleingenjörsexamen 180 hp

Civilingenjörsexamen 300 hp
Civilingenjörsutbildningen omfattar
fem års studier. I slutet av ditt tredje
år gör du ett kandidatexamensarbete.
De två sista åren läser du ett masterprogram som ytterligare formar din
specialinriktning som ingenjör och som
avslutas med ett större examensarbete.
En civilingenjörsutbildning leder till
en yrkesexamen1.

Ämneslärarexamen, inriktning
gymnasiet 300 hp
Civilingenjör och lärare är en utbildning som omfattar två undervisningsämnen och leder fram till både en civilingenjörsexamen och en
ämneslärarexamen med inriktning mot
arbete i gymnasiet. Utbildningen
avslutas med ett examensarbete och
leder till två yrkesexamina1.

Ämneslärarexamen, inriktning
högstadiet 270 hp
Ämneslärarutbildning med inriktning
mot teknik, årskurs 7–9 är ett program
som omfattar två undervisningsämnen

både svenska och internationella
sökande som har en examen om 180 hp
och som vill vidareutvecklas inom ett
specialområde. Magisterprogrammen
leder till en generell examen2 .

Högskoleingenjörsutbildningen om
fattar tre års utbildning. I slutet av det
tredje året gör du ett examensarbete.
En högskoleingenjörsutbildning leder
till en yrkesexamen1. Det finns möjlig
het att söka till ett magister- eller
masterprogram efter din högskole
ingenjörsexamen.

Kandidatexamen 180 hp
Ett kandidatprogram är ett treårigt
tekniskt inriktat program som leder till
en generell examen2 . Sista året avslutas
med ett examensarbete. Det finns möjlighet att söka till ett magister- eller masterprogram efter din kandidatexamen.

Masterexamen 120 hp
Masterprogrammen vänder sig till
både svenska och internationella
sökande som har en examen om 180 hp
och som vill vidareutvecklas inom ett
specialområde. Masterprogrammen
leder till en generell examen2 .

Högskoleutbildningen omfattas av två
års utbildning som leder till en högskole
examen. Utbildningen är yrkesinriktad
och leder till en generell examen2 .

Kompletterande
pedagogisk utbildning och
kompletterande utbildning
KTH har fyra program som kompletterar
tidigare utbildningar. Två av programmen har en pedagogisk inriktning, för
dem som har ämneskompetens inom
matematik, naturvetenskap eller teknik.
Två av programmen vänder sig till dem
som har en avslutad utländsk utbildning
som ingenjör eller arkitekt och behöver
kompletterande kunskaper för att
kunna arbeta inom sitt yrkesområde
i Sverige.
Läs mer under kompletterande
utbildning på www.kth.se/utbildning

Magisterexamen 60 hp
Magisterprogrammen vänder sig till

1

Yrkesexamina riktar sig mot reglerade yrken (ingenjör, arkitekt, lärare, läkare, sjuksköterska m.fl.) och de krav som dessa ställer. Utbildningen är
s ammanhållen och innehåller en kombination av ämnen som leder till ett yrke. Examen avläggs inom ett teknikområde alternativt undervisningsämne.

2

Generella examina avläggs inom ett huvudområde. En generell examen är inte kopplat till något yrke.
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Så här söker du till KTH
Här är en beskrivning av hur du, steg för steg, gör för att söka till
KTH och information om hur processen ser ut.

1

2

3

Behörighet
Du behöver ha grundläggande
och särskild behörighet för högskolestudier för att kunna söka
till KTH. Det första du behöver
göra är att kolla upp att du har
det. Läs mer om behörighet på
nästa sida.

Dokumentation
Du måste kunna styrka att du
har behörighet med betyg eller
andra dokument. Vissa betyg
överförs automatiskt, kontrollera
vad du själv behöver skicka in.
Mer information om det hittas
på: www.antagning.se

Ansökan
Ansökningen görs senast 15 april.
Gå in på www.antagning.se, hitta de
utbildningar du är intresserad
av, gå till anmälan, rangordna
utbildningarna efter intresse och
skicka in din ansökan.

5

4

Svara på antagningsbeskedet

Urval
Om det finns fler behöriga
sökande än antalet utbildningsplatser görs ett urval. För KTH:s
utbildningar som vänder sig till
nya studenter i högskolan til�lämpas betygs- och provurval.
Till vissa utbildningar finns även
andra urvalsgrupper. På nästa
uppslag kan du läsa mer om urval.

Antagningsbesked 1
Den 9 juli får du antagningsbeskedet. I antagningsbeskedet
ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken efter det
första urvalet. 24 juli är
sista dagen att svara på
antagningsbeskedet.

Antagningsbesked 2
Den 30 juli kommer det andra
antagningsbeskedet. Du behöver
inte svara på detta besked. Om
du är antagen eller reserv hittar
du informationen du behöver på
www.kth.se/nypakth

6

7

Obligatoriskt upprop
I mitten av augusti är det dags för
uppropet som är obligatoriskt.
Under perioden mellan upprop
och terminsstart ges introduktionskurser som vi rekommenderar dig att gå på för att få en bra
start på studietiden.

Mottagning
Mottagningsveckorna går ut
på att ge dig en så bra start som
möjligt och många studenter
beskriver veckorna som sin
bästa tid på KTH. Mottagningen
är frivillig men ett fantastiskt
tillfälle att få information och knyta
kontakt med dem du kommer att
plugga tillsammans med.

Tips!
• Ställ dig i bostadskö direkt när du
vet att du vill plugga på KTH.
Läs mer på sidan 32.
• Ansök om studiemedel hos csn
i god tid. www.csn.se
• Sommarmatte är en kurs på nätet,
som förbereder dig inför studierna
www.sommarmatte.se

Viktiga datum!
16 MARS

15 APRIL

9 JULI

24 JULI

30 JULI

Anmälan öppnar

Sista ansökningsdag

Första antagningsbeskedet kommer

Sista svarsdag

Andra antagningsbeskedet kommer

För utbildningar som inte startar under höstterminen hittar du viktiga datum på www.antagning.se
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Har du behörighet?

Du behöver ha grundläggande behörighet för högskolestudier för att söka till KTH. Du behöver även uppfylla de
särskilda behörighetskrav som finns. Läser mer om det i
rutan om särskild behörighet.

Mer information om de regler som
gäller för dig som har en utländsk
g ymnasial utbildning hittar du på
www.antagning.se

Reell kompetens
Programgymnasiet

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasieexamen från och med 2014, GY11
Du som tar gymnasieexamen från och
med 2014 från ett högskoleförberedande
program uppfyller grundläggande behörighet. Du som tar yrkesexamen med
godkänt betyg (lägst E) i Svenska 2 och 3
alternativt Svenska som andraspråk
2 och 3 och i Engelska 6 uppfyller också
grundläggande behörighet.

Slutfört från och med 2010
Du som har slutbetyg från gymnasial
vuxenutbildning har grundläggande
behörighet till högskolestudier om du
har: Lägst betyget Godkänt i minst 2 250
gymnasiepoäng samt lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna Svenska A
och B, eller Svenska som andra språk A
och B, Engelska A och Matematik A.

Programgymnasiet

Folkhögskola

Slutfört från och med 2010
Du har slutbetyg från ett fullständigt
nationellt eller specialutformat program
i gymnasieskolan och du har lägst
betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng och lägst betyget Godkänt i kärn
ämneskurserna Svenska A och B, eller
Svenska som andra språk A och B,
Engelska A och Matematik A.

Du som har ett intyg om grundläggande
behörighet från slutförd folkhögskoleutbildning. Dessutom krävs kunskaper
motsvarande lägst godkänd nivå i
följande gymnasiala kurser:
Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som
andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och
6, Matematik 1a, b eller c, Historia 1a1,
Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1
och Samhällskunskap 1a1.

Gymnasial vuxenutbildning
Gymnasieexamen från Komvux (Vux12)
Du som har en högskoleförberedande
examen från Komvux har grundläggande behörighet till högskolestudier.
Även du som har en yrkesexamen från
Komvux med godkänt betyg (lägst E)
i Svenska 2 och 3 alternativt Svenska
som andraspråk 2 och 3 och i Engelska
6 uppfyller kraven för grundläggande
behörighet.

Utländsk gymnasieutbildning
Du har en avslutad utländsk gymnasieutbildning som ger dig tillträde till högskolestudier i det land där utbildningen
är utförd samt kunskaper i svenska
och engelska motsvarande Svenska 3
eller Svenska som andraspråk 3 med
lägst betyget E och Engelska 6 med lägst
betyget E. Godkänt betyg i Svenska B/
Svenska som andraspråk B och
Engelska A daterat senast 30 juni
2013 ger också behörighet.

Saknar du formell behörighet, men har
förvärvat kunskaper på annat sätt, till
exempel studier på olika nivåer, erfarenhet från arbets- och föreningsliv, så
kan du ansöka om bedömning av reell
kompetens. Du kan läsa mer om reell
kompetens på www.kth.se/utbildning
under Anmälan, antagning och
behörighet. Vi rekommenderar att
du gör något av de urvalsprov som
finns för att ha ett meritvärde att
konkurrera med. Se informationen
om Urval på nästa uppslag.

Särskild behörighet
Förutom grundläggande behörighet måste du även styrka att du
uppfyller de särskilda behörighetskrav som finns för varje
utbildning. På www.antagning.se
finns mer information om hur du
gör. Vilken behörighet som gäller
kan du se i varje programbeskrivning. För mer information om
särskild behörighet:
www.kth.se/utbildning/
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Anmälan och urval

Anmälan

Urval

Du anmäler dig på www.antagning.se
Sök fram och välj utbildning, gå till
anmälan, rangordna efter intresse och
skicka in din anmälan. Du kan göra
ändringar i din anmälan fram till och
med sista anmälningsdag. Du som inte
vill eller kan göra din anmälan elektroniskt, ska skriva ett brev (inte e-post)
och skicka till Antagningsservice,
R312, 106 53 Stockholm. Instruktion
för vad brevet ska innehålla finns på
antagning.se

Om det finns fler behöriga sökande
än antalet utbildningsplatser görs ett
urval. För kth:s utbildningar som
vänder sig till nybörjare i högskolan
tillämpas betygs- och provurval. Till
vissa utbildningar finns även andra
urvalsgrupper, som du kan läsa om här.

Dokumentation
Du är själv ansvarig för att styrka
din behörighet med betyg eller andra
dokument som behövs för att visa att
du är behörig. Vissa betyg förs över
automatiskt, kontrollera vad du själv
behöver skicka in. Mer information:
www.antagning.se
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Arkitektprovet
Till Arkitektutbildningen tillsätts
minst 1/3 av platserna genom arkitektprovet, www.arkitektprovet.se För resterande platser tillämpas betygsurval till
2/3 av platserna och högskoleprovsurval till 1/3 av platserna. Läs mer om
urval på www.kth.se/utbildning under
Anmälan, antagning, behörighet.

Betygsurval
I betygsurvalet får du ett meritvärde
baserat på ditt gymnasiebetyg. Hur
meritvärdet räknas ut beror på när
du avslutade dina gymnasiestudier.
Mer i nformation om betygsurvalet och
vad som gäller för just dig hittar du på
www.antagning.se
Provurval (Högskoleprovet)
Högskoleprovet är ett kunskaps- och
färdighetsprov som mäter förutsättningarna att klara högskolestudier.
Gör du högskoleprovet ökar dina
chanser att komma in på en utbildning
eftersom du konkurrerar i ytterligare
en urvalsgrupp. Men observera att du
inte kan styrka din behörighet med
högskoleprovet. Om du har grundläggande behörighet från folkhögskola
eller genom reell kompetens rekommenderas du skriva provet. Mer information om högskoleprovet hittar du på
www.antagning.se
Den 15 januari till 3 februari 2020
kan du anmäla dig till vårens
högskoleprov som äger rum den 4 april.
Till höstens högskoleprov som äger
rum 18 oktober 2020 är anmälan öppen
14 augusti-1 september. Mer information hittar du på www.studera.nu

Urval Byggproduktion
Till högskoleutbildningen i Bygg
produktion tillsätts upp till 1/5 av
platserna baserat på yrkesverksamhet
inom bygg- och anläggningsområdet.
Yrkesverksamheten ska vara minst två
år på heltid eller motsvarande längre
tid på minst halvtid. Yrkeserfarenheten
ska ligga inom de senaste 6 åren. Till
resterande platser tillämpas betygs
urval till 2/3 av platserna och högskoleprovsurval till 1/3 av platserna.
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Matematik- och fysikprovet
Matematik- och fysikprovet är ett sätt
att, utöver gymnasiebetyg och högskoleprov, konkurrera om platser till några
utbildningar på kth. På civilingenjörsutbildningarna Teknisk fysik, Farkostteknik och Elektroteknik tillsätts högst
1/3 av platserna med Matematik- och
fysikprovet som urvalsgrund. Övriga
platser fördelas i urvalsgrupperna
för betyg och högskoleprov. Ett dåligt
resultat på provet försämrar inte dina
chanser att bli antagen via andra meriter
(betyg eller högskoleprov). Resultatet på
provet är giltigt endast för antagningen
samma år. Observera att provet inte ger
behörighet till utbildningarna, utan är
ytterligare ett sätt att konkurrera om en
plats. Mer information om provet och
hur du anmäler dig får du på
www.matematik-och-fysikprovet.se
Särskilda urval
Utöver dessa urvalsgrupper tillämpas
till en del utbildningar även särskilda
urval, en prövning genom andra urvals
grunder. Mer information om det finns
på www.kth.se/utbildning/anmalanantagning-behorighet/urval

Anstånd med studiestarten
Har du antagits och svarat ja till
utbildningsplats, men inte kan påbörja
studierna vid detta tillfälle, kan du
ansöka om anstånd med studiestarten
om du har särskilda skäl. Läs mer om
anstånd på www.kth.se/utbildning under
Anmälan, antagning och behörighet.

Vem kontaktar jag?
Har du frågor om val av utbildning och
hur du anmäler dig kontaktar du
Centrala studievägledningen.
www.kth.se/studievagledning
Telefontid: Mån–tor kl 09.30–11.30
Telefon: 08-790 67 30
E-post: info@kth.se
Har du frågor om behörighet och urval,
kontakta Antagningsgruppen.
Telefontid: Mån kl. 13.00–14.00,
tis–tor kl. 10.00–11.00
Telefon: 08-790 94 40
info@kth.se

Anmälan och personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas av
KTH vid behörighetsprövning, meritvärdering, urval och antagning. Regler
för hur registret förs, begäran av
registerutdrag samt kontaktuppgifter
i ärenden som rör personuppgifter
(GDPR) hittar du på
www.kth.se/ladokinfo

UTBILDNINGSKATALOG 2020/2021 | 69

BRA ATT VETA

Vill du veta mer om KTH?
Träffa KTH
Öppet hus
Lär känna KTH lite bättre. På Öppet hus minglar du med
studenter från alla KTH:s utbildningar och lär känna de
studenter som pluggar här. Ta en rundvandring och upplev
KTH:s fantastiska campusmiljö. Få hjälp av studievägledare
att hitta den utbildning som är rätt för dig. Välkommen den
21 mars 2020! Läs mer på www.kth.se/oppethus
Campusbesök
Vill du känna in stämningen på KTH Campus på Vallhallavägen? Få en riktig inblick i hur livet för studenterna ser ut?
Kom på ett campusbesök! Studenter som pluggar på

campuset berättar om sitt KTH och ger dig en rundvandring för att du ska få känna på studiemiljön och livet
på campus. Läs mer på www.kth.se/utbildning/traffakth/

Fråga en KTH-student
Vill du veta mer om utbildningen du är intresserad av,
eller bara är nyfiken att höra om studentlivet i Stockholm?
Fråga en KTH-student om kursinnehåll, hur det är att
bo i Stockholm, s tudentliv eller jobbet som ingenjör.
På vår webb kan du även läsa om deras val av
utbildning, tips till framtida studenter och deras
drömjobb. Maila dina frågor på
www.kth.se/fragastudenter

Följ KTH
Instagram
Se vad som är på gång i studentlivet
för våra KTH-studenter!
Följ Evelina, Leonardo och Aleks på
@KTHstudent

Blogg
Våra bloggare Madeleine, Oscar
och Malin skriver om vardag
och studentliv på KTH på
www.kth.se/studentbloggen

Youtube
Michaela läser till civilingenjör inom
Samhällsbyggnad. På Youtube får du ta
del av hennes tankar.
www.youtube.com/kthstudent

Podd
Få inblick i studentliv och framtidsmöjligheter genom att lyssna
på Amanda och Celine i podden
KTHstudent
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