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Ett framtidsjobb med hela
världen som arbetsmarknad
Utbildningen ger dig bred kompetens i ditt framtida yrkesliv, där du kan vara
verksam inom drift, utveckling eller i chefsposition inom prospekterings-,
gruv- och mineralindustrin. I dagsläget är arbetsmarknaden mycket god inom 
mineral- och gruvsektorn. Det beror på en globalt kraftigt ökad efterfrågan på 
naturresurser och en allt större medvetenhet om betydelse av en uthållig resurs-
användning. Att arbeta med malmgeologi och prospektering kan innebära mycket 
vistelse ute i naturen för att finna och tillvarata naturens tillgångar, ofta på ställen 
du sällan annars skulle besöka i såväl Sverige som utomlands. Arbetsuppgifterna 
kan vara mycket varierande och innebär ofta kreativa utmaningar. De kan växla från 
att samla information ute i naturen ena dagen till att med datorers hjälp bearbeta, 
utvärdera, och modellera dessa data nästa dag.

Anders Zettergren
”Jag fick via praktikperioden under år 3
chansen att arbeta på Boliden Minerals
fältprospektering. Detta ledde senare
till sommarjobb och nu examensarbete
hos samma arbetsgivare. Att arbeta som
fältgeolog innebär att jag letar efter nya
mineralfyndigheter med hjälp av teoretiska
och praktiska kunskaper som jag
har med mig från utbildningen. Detta är
ett mycket spännande och varierande
arbete där varje dag ser olika ut och en
stor del av tiden spenderas ute i fält.”
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Malm & Mineral
en inriktning inom Civilingenjör Naturresursteknik
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Utbildningen till civilingenjör
Du börjar utbildningen med baskurser för ingenjörer och en introduktion till  
ämnesområdet naturresursteknik. I årskurs två får du en geovetenskaplig grund 
och väljer inriktning mot Malm & Mineral (eller Miljö & Vatten). I årskurs tre ökar 
inslaget av inriktningskurser för att helt dominera de två sista åren. De avslutande 
åren ges utbildningen på engelska tillsammans med internationella studenter, 
vilket ger möjlighet till ett stimulerande kulturellt utbyte. Du kommer att vara väl 
rustad för att ge dig ut i arbetslivet där valet är ditt var i världen du vill jobba.

Sveriges enda 
civilingenjörsutbildning
inom geovetenskap! 
Inriktningen Malm & Mineral inom Naturresursteknik handlar om att hitta 
naturens egna skatter. I vårt dagliga liv är vi beroende av produkter skapade 
från malmer och mineral, och ett hållbart utnyttjande av dessa naturresurser 
är en förutsättning för ett livskraftigt samhälle.

En civilingenjör med inriktning Malm & Mineral blir expert på metoder för att 
hitta och utvinna malmer och mineral, oavsett var i världen man i framtiden 
väljer att arbeta.

I utbildningen ingår många moment där teori och praktik förenas. I flera kurser 
görs exkursioner både inom Sverige och utomlands för att få en bättre och 
fördjupad förståelse av ämnet. I utbildningen har du även möjlighet till utbyte 
med något av våra alliansuniversitet i t ex Nancy/Frankrike och Monash/Aus-
tralien.

Civilingenjör

Examensarbete

År 4 och 5:
Miljö & Vatten

År 4 och 5:
Malm & Mineral

År 2 och 3:
Geovetenskap, geokemi, geofysik, vattenprocesser, hållbar utveckling,

statistik, samt fördjupning inom Malm & Mineral eller Miljö & Vatten.

År 1:
Introduktion naturresursteknik, geologi, matematik, fysik, kemi, 

industriell ekonomi.

eller

Praktik 10 veckor


