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EKONOMI & JURIDIK
Ekonomie kandidatprogram

Handelshögskolans logistik - 
   program

Juristprogrammet

Kandidatprogrammet i offentlig  
förvaltning

Medier, estetik och kulturellt  
entreprenörskap

Samhällsanalysprogram i  
ekonomisk historia och  
kulturgeografi

HÄLSA, SJUKVÅRD  
& TANDVÅRD
Apotekarprogrammet 

Arbetsterapeutprogrammet

Audionomprogrammet

Biomedicinska analytiker - 
 programmet

Dietistprogrammet

Fysioterapeutprogrammet

Hälsopromotion, kandidat program

Kostekonomi med inriktning mot  
ledarskap, kandidatprogram

Logopedprogrammet

Läkarprogrammet

Receptarieprogrammet/Farmaci,  
kandidatprogram

Röntgensjuksköterske programmet

Sjuksköterskeprogrammet

Sports Coaching, kandidat  program

Tandhygienistprogrammet

Tandläkarprogrammet

Tandteknikerprogrammet

IT
Datavetenskapligt program

Software Engineering and  
Management, kandidatprogram

Systemvetenskap: samhällets 
digitalisering, kandidatprogram 

KONSTNÄRLIGA 
ÄMNEN
Konstnärligt kandidatprogram i: 
 - design
 - film
 - fotografi
 - fri konst
 - Keramikkonst
 - litterär gestaltning
 - Metallgestaltning
 - musik
 - musikal
 - möbeldesign med inriktning trä
 - skådespeleri
 - Smyckekonst
 - filmfotografi 
 - Textil - Kropp - Rum
 - Textilkonst

KULTUR, RELIGION, 
HISTORIA &  
FILOSOFI
Bebyggelseantikvariskt program

Bygghantverksprogrammet 

Guide: upplevelser, kommunika-
tion och kulturarv

Konservatorsprogrammet

Kultur, kandidatprogram

Liberal arts, kandidatprogram

Redaktionell praktik, litteratur-
vetenskapligt kandidatprogram

Teologiskt program

Trädgårdens och landskaps-
vårdens hantverk
 - Landskapsvård
 - Trädgård

LÄRARUTBILDNING 
& PEDAGOGIK
Förskollärarprogrammet

Grundlärarprogrammet
 - inriktning fritidshem
 - inriktning förskoleklass och årskurs 
1–3

 - Inriktining årskurs 4–6

Kompletterande pedagogisk 
utbildning
 - Inriktning årskurs 7–9
 - Inriktning gymnasieskolan

Pedagogik, kandidatprogram

Ämneslärarprogrammet 
 - Inriktning årskurs 7–9
 - Inriktning gymnasieskolan

Yrkeslärarprogrammet

NATURVETENSKAP 
& MATEMATIK
Biologi, kandidatprogram 

Datorstödd fysikalisk mätteknik

Fysik, kandidatprogram

Geografi, kandidatprogram

Geovetenskap, kandidatprogram

Kemi, kandidatprogram

Marin vetenskap, kandidat-
program

Matematikprogrammet

Miljövetenskap med inriktning 
naturvetenskap, kandidat program

Molekylärbiologi, kandidat-
program

Samhällsvetenskapligt  
miljövetarprogram

Sjukhusfysikerprogrammet

SAMHÄLLS- & 
BETEENDE-
VETENSKAP
Antropologprogrammet

Arbetsvetarprogrammet – 
programmet för analys och 
utvärdering av arbete och 
arbetsmarknad

Europaprogrammet

Journalistprogrammet

Kandidatprogrammet i Globala 
studier

Kandidatprogrammet i  
kognitionsvetenskap

Kompletterande socionom-
utbildning för personer med 
utländsk examen

Medie- och kommunikations-
vetarprogrammet

Medie- och kommunikations-
vetarprogrammet - PR, opinions-
bildning & omvärld

Personalvetarprogrammet

Psykologprogrammet

Socionomprogrammet

Statsvetarprogrammet

SPRÅK
Språkkonsultprogrammet

Allt annat du behöver veta 

Program hösten 2021 & våren 2022
Dessa program kräver inga tidigare högskolestudier



KURS ELLER PROGRAM?
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. Vill du ha information om vårt kursutbud eller program 
som kräver tidigare högskolestudier – gå in på gu.se

ANSÖKAN OCH VIKTIGA DATUM 
Sista ansökningsdag till höstterminen 2021 är den 15 april 
och till vårterminen den 15 oktober. Konstnärliga program har 
tidigare ansökningsdatum. Du hittar information om hur man 
söker och gör ansökan på antagning.se

BEHÖRIGHET 
För att studera vid Göteborgs universitet måste du uppfylla 
grundläggande behörighet och eventuell särskild behörighet. 
Grundläggande behörighet på grundnivå kan uppfyllas på 
olika sätt, men det vanligaste är en avslutad utbildning på 
gymnasienivå. För att kunna följa undervisningen på en viss 
utbildning måste du ibland ha ytterligare kunskaper i vissa 
ämnen. Det kallas särskild behörighet och innebär ofta krav 
på kunskaper i vissa kurser i gymnasieskolan eller krav på 
vissa kurser från högskola eller universitet. Mer information om 
behörighet finns på antagning.se. 

URVAL 
Ofta finns det fler sökande till en kurs eller ett program än 
det finns platser. Då görs ett urval bland behöriga sökande. 

Urvalsmetoderna är olika för olika utbildningar. Det är viktigt 
att du ser till att dokument, till exempel dina gymnasiebetyg, 
finns hos antagning.se i god tid. Annars är risken att du inte blir 
antagen. 

För urval till utbildningar som vänder sig till nybörjare används 
betyg, högskoleprov och/eller eventuellt alternativt urval som till 
exempel arbetsprov. 

EXAMEN 
Efter avslutad utbildning väljer många studenter att ta ut en 
examen. En examen är ett bevis på att du klarat av utbildningen. 
Både fristående kurser och program kan leda till en examen. 
Tänk på att när du läser fristående kurser måste du kombinera 
kurser som bygger på varandra inom ett huvudområde för att 
kunna få ut en examen. Våra studievägledare kan hjälpa dig 
med det. Våra program leder alltid fram till en examen. 

Om du vill jobba med något som kräver yrkesexamen (till 
exempel sjuksköterska, socionom eller psykolog) ska du gå ett 
program som leder fram till den yrkesexamen du vill ha. 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
Alla studenter vid Göteborgs universitet ska ha förutsättningar 
att klara sina studier. Därför kan studenter med 
funktionsnedsättning få särskilt pedagogiskt stöd. Exempel på 
stöd är antecknings stöd, anpassad kurslitteratur, anpassad 
examination, mentors stöd eller särskilda programvaror som kan 
underlätta läsande och skrivande. 

Du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd när du blivit antagen. 
studentportalen.gu.se/pedagogisktstod 

Varje vår bjuder vi in till öppet hus, Besöksdagen. 
10 mars 2021 har du chans att träffa studenter och 
studieväg ledare från hela universitetet. 

gu.se/besoksdagen

Vet du inte vad du vill läsa eller om universitetet är  
något för dig?  
Våra studievägledare kan vägleda dig så att du kan välja rätt.

gu.se/studievagledning

Följ våra studenters  
vardag på Instagram. 
Du kan också följa Göteborgs 
universitet på Facebook  
och Youtube.
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