
 
 

 
 
 
 
 
 

    

LTU:s civilingenjörsutbildningar ökar kraftigt 
 
Luleå tekniska universitets har i år fler förstahandssökande till de flesta civilingenjörsprogrammen 
jämfört med ifjol. Industriell miljö- och processteknik, naturresursteknik, maskinteknik, väg och vatten 
är några exempel. Antalet förstahandssökande har ökat till LTU:s samtliga områden med i 
genomsnitt 17 %, visar preliminär statistik från vårens antagningsomgång.  

 

- Det är  en kvalitetsstämpel att vi får fler sökande till våra utbildningar, inom områden som gynnar 

våra partners inom industrin och offentlig sektor. För studenterna innebär det en god chans att få jobb 

efter avslutad utbildning, säger Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet. 

  

Fram till den 16 april har en kraftig ökning noterats avseende förstahandssökanden till civilingenjörs-  

och högskoleingenjörsprogrammen med i genomsnitt 16 % respektive 45 %.  

 

Det är inte bara inom universitetets tekniska sektor som det har skett ökningar. Samhälls- och 

beteendevetenskap har 14 % fler sökanden än i fjol och det hälsovetenskapliga området 17 % fler. 

Populära program vid årets ansökningsomgång är t ex tekniskt basår, fastighetsmäklare, sjuksköterska, 

förskollärare och hälsovägledning.  

 

- Det som är glädjande är att vi ser  en ökning inom alla områden. Ökningen för nybörjarprogram 

innebär att totalt sett 17 % fler vill börja studera vid Luleå tekniska universitet som sitt förstahandsval 

jämfört med 2011, säger Inger Bergström chef för universitetets utbildnings- och forskningsenhet. 

 

Det finns några möjliga förklaringar till att fler vill studera vid Luleå tekniska universitet. En förklaring 

kan vara LTU:s studentrekryterare gjort universitetet fortsatt synligt vid event, en annan att LTU 

under fjolåret lanserat en ny webbplats som i höstas utsågs till en av Sveriges 100 bästa, alla kategorier.  

 

– Redan tidigt såg vi att intresset för universitetet var stort genom webbtrafiken. Perioden 1 mars till 

16 april ökade trafiken på utbildningssidorna med 30% jämfört med 2011. Besökarna har nu mötts av 

en renare och mer sammanhållen webb som klarar av att få fram kvaliteten på våra utbildningar, säger 

Pål Kastensson, marknadschef. 

 

 
Upplysningar: Leif Nyberg, presskontakt vid universitet. 
tel. 0920-49 11 88, 076-899 11 88 eller leif.nyberg@ltu.se 

Luleå, 2012-04-17 
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