
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Ännu ett år med högt söktryck 
 
Även i år är det högt söktryck till Luleå tekniska universitet inför höstterminen. Antalet 
förstahandssökande till utbildningarna vid universitetet har ökat med drygt 3,5 % jämfört 
med 2014. Lärarutbildningarna utmärker sig i årets ansökningsomgång och ökar kraftigt.  
Även civilingenjörsutbildningar ökar jämfört med förra året, inte minst datateknik. 

 
- Jag tycker att vi kan känna oss mycket nöjda och ser nu att den höga kvaliteten på våra  

utbildningar även ökar vår popularitet. Det tillsammans med en bred satsning på studentrekrytering har 

återigen givit ett positivt resultat, säger Erik Höglund, prorektor vid Luleå tekniska universitet. 

 

I årets ansökningsomgång utmärker sig lärarutbildningarna tydligt, framförallt grundlärare årskurs  

1-3 och 4-6. Andelen förstahandssökande till lärarutbildningarna har i år ökat med drygt 23,5%. För 

grundlärare årskurs 1-3 handlar det om en ökning på hela 185 procentenheter jämfört med 2014.  

 

- Många som tidigare inte har kunnat söka till lärarutbildningarna har med vår distansutbildning fått 

den möjligheten. Det har även öppnat för personer som är ortsbundna att läsa hos oss, oavsett om de 

bor i Norrbotten, övriga delar av landet eller utomlands, säger Erik Höglund.  

 

Även civilingenjörsprogramen har ökat jämfört med förra året med totalt drygt 8,5% och 

samhällsvetare/beteendevetare med  drygt 9,5%. Inom civilingenjörsprogrammen har till exempel 

datateknik ökat med nästan 42%, maskinteknik med drygt 35 % och väg och vatten med drygt 55%. 

Ekonomie kandidat har ökat med nästan 33% jämfört med 2014. Inom området Hälsovetenskap har 

utbildningen till arbetsterapeut ökat med 20% jämfört med året innan.  

 

Inom området musik, media och teater  ökar utbildningen i gehörsbaserat musikskapande, Boom 

Town och skådespelarutbildningen, medan övriga utbildningar inom området minskar. 

 
           Upplysningar: Leif Nyberg, presskontakt, Luleå tekniska universitet 
                                     0920-49 33 88, 076-899 1188, leif.nyberg@ltu.se 
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