
UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Följande delar ingår i utbildningen: 

Kompletterande kurs i informatik, 48 hp: 
Du lär dig agil projektledning, webbutveckling, 
systemanalys och modellering, mjukvaru- 
utveckling, databassystem, mjukvaruarkitektur, 
inbyggda system, interaktionsdesign, affärssystem 
och arbetspraktik.

Samhälls- och författningskunskap, 10 hp: 
Du lär dig mer om arbetsmarknad, ekonomi, 
demokrati och jämställdhet och får ett  
historiskt perspektiv på och insikt i det svenska 
rättssystemet, kunskap om svensk arbetsmarknad,  
myndigheters ansvar samt ansvarsfördelning  
mellan stat, landsting och kommun.
 
Professionell utveckling, 2 hp:
Du lär dig utveckla din förmåga till professionellt 
bemötande och förhållningssätt. Fokus ligger på 
att du ska kunna kommunicera om dig själv och 
presentera dig i olika sammanhang, t.ex. vid en 
intervju. 

Kompletterande utbildning i systemvetenskap 
för dig med utländsk examen
Med start hösten 2017 kommer Ekonomihögskolan i Lund att erbjuda en ettårig kompletterande 
utbildning i systemvetenskap som omfattar 60 högskolepoäng. Utbildningen vänder sig till dig som 
redan har en utländsk examen i informatik/informationssystem (eller motsvarande) och som vill 
komplettera din utbildning med kurser vid Ekonomihögskolan.   

KOPPLING TILL SVENSK ARBETSMARKNAD
Genom denna kompletterande utbildning ges också kunskap om det svenska sam- 
hället och kunskap som är anpassad och efterfrågad på den svenska arbets- 
marknaden.

Ekonomihögskolan strävar efter att praktikplatser i företag eller organisationer ska 
kunna erbjudas under viss del av utbildningen, men detta beror på tillgång av praktik-
platser. I nuläget finns inga löften om att praktik kommer att erbjudas.

VEM KAN SÖKA?  
Personer som har en avslutad examen på grundnivå (motsvarande en kandidatexamen 
eller en högskolexamen) från ett utländskt universitet med inriktning mot informatik/
informationssystem (eller motsvarande) och med kunskaper i svenska språket mot- 
svarande svenska 3/svenska B/Sas B eller motsvarande med lägst betyget Godkänd.

URVALSKRITERIER
Urvalet grundas på betyg från tidigare universitetsstudier på grundnivå,
samt ett personligt brev om den sökandes tidigare arbetslivserfarenhet och motivering 
till varför den sökande vill bli antagen till utbildningen.

LEDER UTBILDNINGEN TILL EXAMEN?
Utbildningen leder inte till någon examen men dock till ett kursintyg från Lunds  
universitet efter avklarade studier.

STUDIEMEDEL
Utbildningen är studiemedelsgrundande för den som i övrigt är behörig för 
studiemedel.

ANTAL STUDIEPLATSER
Höstterminen 2017 finns det 20 studieplatser i systemvetenskap.

ANMÄLAN
Läs mer om hur du anmäler dig på: 
ehl.lu.se/utbildning/program-och-kurser/kompletterande-utbildning/INFL10


