


Välkommen till ett av Skandinaviens största universitet. Här finns ett brett 
utbud av program och kurser, som gör att du alltid kan utvecklas  
i den riktning som passar just dig.

Göteborgs universitet är högt rankat. Här finns forskare och föreläsare av 
högsta klass och, inte minst, tiotusentals ambitiösa studenter. 

Om du får lust att göra en utbytestermin eller praktik någon annanstans, har  
vi ett stort internationellt nätverk av partneruniversitet.

Tack vare ett nära samarbete med staden och näringslivet har du massor av 
möjligheter till spännande exjobb, uppsatser och praktik. 

Kort sagt – du kan vara stolt över att ha Göteborgs universitet på ditt 
examensbevis.

ERKÄNT BRA UNIVERSITET

Staden Göteborg är känd för att vara vänlig och välkomnande. 

Här finns allt det där som bara storstäder erbjuder, när det gäller kultur, 
butiker, stora arenor och smala klubbar, men samtidigt en skönt avspänd 
stämning.

Den göteborgska inställningen till livet är att ta det allvarliga allvarligt och det 
andra med en klackspark. Just därför är det lätt att vara den du vill, att hitta 
ditt sammanhang i den mjuka storstaden Göteborg.

Vi tror att du som väljer att studera hos oss kommer att känna den 
göteborgska kulturen även i din studiemiljö. 

Varmt välkommen hit!

ERKÄNT SKÖN STÄMNING



När du lägger flera år på en utbildning vill du förstås få maximalt 
med valuta för tiden. Du som väljer att plugga i Göteborg gör det 
på på ett universitet som har ett gott rykte, både i den akademiska 
världen och hos dina framtida arbetsgivare. 

Det är kvaliteter som kommer ligga underförstådda i dina betyg och 
i din examen, och vars positiva inverkan du kommer bära med dig in 
i framtiden. 

KVALITET DU BÄR MED DIG



Vem du än är och vad du än är ute efter, så kan du hitta 
något som passar på Göteborgs universitet. Vi erbjuder 
1400 kurser och 190 program. Hos oss kan du läsa allt 
från logistik till fri konst. Från datavetenskap till Sports 
Coaching. Från arkeologi till somaliska. 

Och så vidare, och så vidare. Alla våra utbildningar är 
fördelade på fem campus i centrala Göteborg. Fem 
campus med väldigt varierande profiler och studenter. 

Läs mer om utbildningar, ämnen, och tänkbara framtida 
yrken på gu.se

VAD ÄR DIN GREJ?



I den gemytliga storstaden Göteborg är det lätt 
att knyta nya kontakter och hitta spännande 
saker att göra.  

Här finns ett stort utbud av kultur, sport, nöjen 
och andra aktiviteter – det mesta finns dessutom 
inom cykelavstånd. Här finns butiker, scener, 
arenor och människor av alla tänkbara slag.  

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN



För många känns det ovant och lite skrämmande att börja på universitetet  
– att flytta till en ny stad, få nya studiekamrater och ställas inför ett nytt sätt 
att plugga på. Det är vi medvetna om, och därför har vi sett till att det finns 
massor av stöd och hjälp att få.

Vi har exempelvis ett servicecenter dit du kan vända dig om du har frågor om 
studielån, stipendier, pedagogiskt stöd, studentkårerna, boende och tusen 
andra saker som rör din studiemiljö. 

Du kommer förväntas läsa texter på en hög akademisk nivå, både på 
svenska och på engelska. Därför har vi språkstöd i form av videoklipp, 
språkhandledning och föreläsningar. 

Och som vi varit inne på tidigare är Göteborg en vänlig stad, som inte är 
större än att du lätt kan cykla från den ena änden till den andra. Den är 
greppbar och det kommer snart även din studiemiljö att vara.   

Läs mer om vad vi erbjuder för stöd på gu.se 

OROA DIG INTE



Men livet består ju inte bara av plugg. Och vi kan  
försäkra dig om att i Göteborg är det verkligen upplagt 
för en rolig universitetstid. Förutom det stora kultur- 
och nöjesutbudet på stan, finns det en rad föreningar, 
pubar och arrangemang knutna till studentkårerna och 
som samlar studenter från hela världen. 

När det gäller ditt boende är ett hett tips att börja leta 
i god tid och ställa dig i kö så fort det är möjligt.  
Göteborg är en populär studiestad och de bostäder 
som finns går åt snabbt. Läs mer på gu.se

STUDENTLEVA LIVET



I Göteborg är det alltid nära till havet. Det går att bada mitt i stan och att ta en skärgårdsbåt 
ut på en av de närbelägna och charmiga öarna är ett svårslaget utflyktsmål. 

Men för den som lika gärna vistas i skogen finns det många närbelägna sådana att vandra i, 
campa, plocka svamp och bara sitta och ta det lugnt i. Så för den som vill varva storstadslivet 
med naturupplevelser finns många lättillgängliga alternativ. 

GRANNE MED HAVET



Den som har varit i Göteborg på sistone kan inte 
ha undgått att känna att stan växer så det knakar. 
Överallt byggs det ut, grävs upp och utvecklas 
vidare, något som även gäller för näringslivet. 
Massvis av nya företag har flyttat in och andra har 
expanderat och nysatsat. 

Detta innebär att det är en bra miljö för studenter 
som vill ha praktikplatser, mentorer och ett öga på 
framtida heta arbetsplatser. 

STADEN UTVECKLAS  
OCH DU MED DEN

Visionsbild Centralen: Jernhusen/Tomorrow



Din studietid är också en chans att få uppleva ett annat land och en annan kultur, antingen 
genom studier eller praktik. Att studera eller praktisera i ett annat land ger nya perspektiv och 
gör dig dessutom attraktiv på arbetsmarknaden.

Göteborgs universitet samarbetar med 1 100 universitet över hela världen – från Köpenhamn 
till Tanzania, vilket ger dig goda möjligheter att förlägga en del av din utbildning i något annat 
land. En praktik utomlands kan vara nyckeln till ett internationellt nätverk som du kan komma 
att ha stor nytta av i ditt framtida yrkesliv.

Läs mer om studier och praktik utomlands på gu.se 

VÄRLDENS CHANS



Vet du inte riktigt vad du vill läsa eller om universitetet är 
något för dig? Våra studievägledare kan hjälpa dig. 
gu.se/studera/studievagledning

Du kan antingen söka fristående kurser, som oftast är upp 
till en termin långa, eller program, som är en kombination av 
olika kurser. Du kan välja mellan sammanlagt 1 400 kurser 
och 190 program.

Fristående kurser söker du termin för termin för att skapa  
din alldeles egna utbildning. Gå in på gu.se för att se alla 
våra kurser.

Program är en kombination av flera kurser, där du på förhand 
vet vad som ingår. De flesta programmen är mellan tre och 
fem år långa. Programmen läser du oftast tillsammans med 
samma kurskamrater under alla åren, även om en klass kan 
vara betydligt större än på gymnasiet.

Vill du ha information om vårt kurs- och programutbud  
– gå in på gu.se

FRÅGA OSS

KURS ELLER PROGRAM?


