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Vi hälsar Dig välkommen att besöka Högskolan i Gävle tisdagen den 14 maj 2019 för 

information om våra utbildningar och hur det är att studera på Högskolan i Gävle.    

 

Program för dagen: 
 

10:00 – 10:30 Vi hälsar välkommen i Valhall!  

 Information om högskolan och högskolestudier 

 

10:40 – 11:20 Informationspass 1 

 

11:30 – 12:10 Informationspass 2 

 

12:15 – 13:00  Lunch 

 

 

13:00-13:40 Informationspass 3 

 
Varje informationspass är på 40 minuter. Vi vill gärna att du funderar över vilka pass du är 

intresserad av att gå på innan du kommer hit men du behöver inte meddela oss. Studenter/lärare på 

Högskolan kommer att guida dig till och från varje informationspass.  

Läs gärna mer om våra utbildningar på www.hig.se 

 

Under dagen kan du välja bland följande informationspass och aktiviteter: 
 

Högskoleingenjör, Teknik och Samhällsbyggnad 
Bristen på ingenjörer och människor med kompetens inom teknikområdet är stort i både Sverige och 

övriga världen. Flera av våra utbildningar inom det här området har fokus på hållbarhet och ger 
dig också möjligheten att knyta kontakter med arbetslivet redan under studietiden.  

  

Lyssna på mer information om våra program inom området: 

 

 

Sal: 51:219 

Byggnadsingenjör, Energisystemingenjör, Miljöingenjör, Miljöstrateg.  

 

Sal: 51:220 

Lantmätarprogrammet, Samhällsplanerarprogrammet, Ekonomiingenjör, Industriell ekonomi. 

 

Sal: 51:222  

Dataingenjör, Elektroingenjör, IT-systemutveckling. 

 

 



 

 

 
 

Vad framtiden behöver 
 

801 76 Gävle • Besöksadress: Kungsbäcksvägen 47, Gävle • 026-64 85 00 • www.hig.se 

 

 

Robotlabbet och information om Automationsingenjör  
Besök vårt robotlabb där våra studenter lär sig programmera traditionella industrirobotar och 

moderna kollaborativa robotar som kan arbeta tillsammans med människor.  

 

Digital learning lab Sal: 33:303 
Testa Virtual reality! Upptäck och framförallt upplev den senaste tekniken på Digital Learning Lab. 

Utforska fantastiska, skrämmande och actionfyllda världar.  

 

Visning av maskinverkstaden och information om Maskiningenjör i Hus 45 
 
Information om Industridesign och visning av ateljéer i Hus 45 
Få en inblick i industridesignstudenternas kreativa värld. Under passet får du veta mer om hur de 

jobbar i designprocessen, från första idé till färdig lösning. Du får också se studenternas ritsalar där 

de har sina arbetsplatser, modellverkstaden och annat inspirerande. 

 

Hälsa och Arbetsliv Sal: 51:223 
Lockas du av en arbetsdag fylld av personliga möten för att vägleda och coacha människor till att 

stärka deras självkänsla och hälsa och utveckla ett hållbart samhälle med folkhälsan i fokus? 

Lyssna på mer information om våra två program: 
Idrottsvetenskapliga programmet, Personal- och Arbetslivsprogrammet, Folkhälsostrateg för hållbar 

utveckling. 

 

Vård och Socialt arbete Sal: 33:202 
Detta är ett utbildningsområde där människan står i fokus. Utbildningarna är nära samman-
kopplade med hur samhället ser ut just nu och de beteenden, behov och intressen som finns hos 

människor idag.  

Våra program inom detta utbildningsområde är:  

Sjuksköterskeprogrammet, Socionomprogrammet, Kandidatprogram i utredningskriminologi. 

Internationella socionomprogrammet. 

 

Lärarutbildningen Sal: 33:203 
Att kunna bidra till barn och ungdomars positiva utveckling i livet gör läraryrket inte bara 

stimulerande utan också utmanande. Vi har stor kompetens och lång erfarenhet av att utbilda lärare. 
Nu finns även möjligheten att jobba och plugga samtidigt genom vårt nya ämneslärarprogram 7-9 

ma/teknik. 

Hos oss kan du läsa till: 

Förskollärare, Grundlärare, Ämneslärare. 
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Ekonomi Sal: Valhall 
Oavsett drömjobb är kunskap inom ekonomiområdet en bra språngbräda in på arbetsmarknaden. 

Utbildningen i Rättsvetenskap är unik med sin inriktning på skatterätt och fastighetsrätt. 

Programmen inom Ekonomi samläser många av kurserna, vilket underlättar om du vill byta 

program inom området.  
Ekonomprogrammet, Fastighetsmäklarprogrammet, Kandidatprogram i rättsvetenskap. 

 

Kultur och Media Sal: 51:217 
Arbetsmarknaden för humanister och samhällsvetare är kanske bredare än för många andra. 
Programmen med människan och samhället i centrum är: 

Kommunikationsprogrammet - inriktning kommunikatör eller inriktning professionellt skrivande, 

Människa-Kultur-Religionsprogrammet. 

 
Varmt välkommen till en spännande dag! 
 
Glada hälsningar Maria Åstrand Swenneke och Patrice Laredius (Marknadsföring/studentrekrytering) kommunikation@hig.se 

mailto:kommunikation@hig.se

