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Stora globala företag eller svenska företag – LTUs forskare bedriver forsknings- 
och utvecklingsprojekt i samarbete med företag runt hela världen. Forskarnas 
företagskontakter använder vi för att ge våra studenter möjlighet att utföra 
verkliga uppdrag åt företagen. Vill du prova på att ”jobba på riktigt” ska du under 
utbildningstiden välja någon av våra projektkurser. Där jobbar du i ett studentteam 
som sköter allt från marknadsföring, budget och kontakter med uppdragsgivaren 
fram till dess det är dags att presentera en prototyp, en färdig produkt eller tjänst. 
LTUs lärare och forskare fungerar som dina handledare under hela resan.

mellan Lunds tekniska högskola och LTU.  
Att flytta till en ny stad, få nya vänner och en unik 
utbildning gjorde att hon valde LTU i första hand.   

– Jag trivs bra här säger hon. Man kommer  
närmare varandra eftersom de flesta bor nära  
campus. Då är det lätt att umgås.   

Elin bor tillsammans med pojkvännen i en  
studentlägenhet, några minuters gångväg från 
universitetet. Ibland jobbar hon extra på caféet  
på kåren. Hon är ordförande i Geosektionen som 
är studenternas röst när det gäller frågor om  
utbildningen. Men studierna går först i alla lägen.    

Det är ju därför jag är här, säger hon. Balans är 
viktigt. Det är kul att hinna med annat som Geo-
sektionen och kåren. Och så måste man ta det 
lugnt ibland. När jag pluggar sitter jag på hyllan i  
C-huset, det är öppet hela natten. Tentorna har 
gått bra, det handlar om att klara första matte-
tentan. Min mattelärare är den mest pedagogiska 
lärare jag någonsin haft - det hjälper till.

En egen mentor på ett företag ger Elin Tranvik på 
civilingenjörsutbildningen Industriell miljö- och 
processteknik, en motorväg in i arbetslivet redan 
under det första studieåret. Ett företagsstipendium 
på 20 000 kronor väntar de studenter som klarar 
sina tentor det första året på utbildningen.   

– Min mentor är processingenjör på SSAB.  
Mentorerna finns där för oss hela studietiden och 
kan också hjälpa till med att skaffa ex-jobb och 
jobb, säger tredjeårstudenten Elin Tranvik, 23 år  
från Uppsala.    

Ett fördjupat samarbete med företag är en viktig 
del i Industriell miljö- och processteknik liksom i 
flera av LTUs civilingenjörsutbildningar. Företags-
mentorer är en del av samarbetet som handlar 
om att företagen får kontakt med duktiga LTU-
studenter som kan bli framtida anställda och om 
att studenterna tidigt får in en fot i arbetslivet. Sex 
månaders praktik i årskurs fyra är ännu ett sätt för 
studenterna att knyta kontakter och att prova på 
hur det är att jobba som ingenjör. Elin Tranvik valde 
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