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Omsättning

1,7 miljarder kronor
69 forskningsämnen omsätter
947 miljoner kronor varav
60% är externfinansierad.
Studenter
Anställda
Professorer
Forskare och lärare
(professorer inkluderat)

Våra styrkor
n

Utbildning och forskning i nära samarbete med näringsliv och samhälle

n

Spetsmiljöer och testbäddar för forskning och innovation

n

Forskning som skapar global samhällsnytta

Vision
Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och
banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den
arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Tekn. adm. personal
Doktorander

15 500
1 650
262
810
506
579

57%
forskning
43%
utbildning

är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som
Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF, Boliden, Vattenfall, Trafikverket,
Volvo, Metso, ABB, Lindbäcks Bygg och ledande internationella universitet.

Luleå tekniska universitet
9,5 tim.

Polcirkeln

Rymd
Sverige är ett viktigt rymdkluster där Luleå tekniska universitet
är en nyckelaktör med ledande spetsforskning och
ett stort internationellt nätverk.

15 500 studenter
50%

kvinnor

50%
män

Åre

1 650 anställda
Stockholm

46%

kvinnor

54%
män

262 professorer
23%

kvinnor

3,5 tim.

Universitetet grundades 1971 och är beläget i
den arktiska regionen. Birgitta Bergvall-Kåreborn
är rektor sedan 2017.

282

utbildningsavtal
med universitet i

53

Arktis
länder.

Luleå tekniska universitet har en arktisk profil med mångårig
forskning och samverkan kopplat till kallt klimat inom samhällsbyggnad, förnybar energi, gruv- och naturresursteknik samt hälsa.

77%
män

Nya professorer
46% av de nya
professorerna under
2017 och 2018
var kvinnor.

Våra

utbildningsområden
Civilingenjör

Högskoleingenjör

Tekniska utbildningar
Ekonomi

Hälsovetenskap
Lärare
Media
Musik

Teater

Samhällsvetenskap

Specialistsjuksköterska
Magisterutbildningar
Masterutbildningar

Hållbar utveckling
Luleå tekniska universitets forskningsresultat bidrar till ny
kunskap och innovationer med stark koppling till de stora
samhällsutmaningarna för hållbar utveckling. Hållbarhetsperspektivet i utbildningarnas utbud och innehåll har stärkts.

69

forskningsämnen inom
Teknik
Naturvetenskap
Ekonomi
Hälsovetenskap
Humaniora
Samhällsvetenskap
Utbildningsvetenskap
Konst

57%
forskning
43%
utbildning
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