
Kompasskurs  
SödertäljePlugga på KTH  

med hållbarhet i fokus

KTH i Södertälje erbjuder främst utbildningar med 
fokus kring hållbar produktion, och utbildningarna 
har nära koppling till näringslivet. 

Maskinteknik högskoleingenjör 180 hp

Industriell teknik och produktionsunderhåll, 
högskoleingenjör 180 hp

Ämneslärarutbildning med inriktning mot 
teknik, kombinerad med högskoleingenjörs- 
examen 270 hp

Industriell teknik och hållbarhet, civilingenjör  
300 hp
Denna utbildning är delad mellan KTH Södertälje och 
KTH Campus i Stockholm

Sustainable Production Development,  
masterprogram 120 hp

Tekniskt basår
För dig som behöver komplettera behörighet för  
ingenjörsstudier. Efter godkänt basår är du garant-
erad en plats på någon av KTHs utbildningar.

Läs mer om KTH:s utbildningar på kth.se.
Läs mer om Södertälje Nykvarn Orientering på sno.se
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Här får du jobb!
Genom KTH:s samarbete med Scania 
och AstraZeneca finns chans till jobb 
under studietiden, möjlighet till exa-
mensarbete på ett globalt företag och 
fast jobb eller traineeprogram när du 
är klar med dina studier. 

Här finns de bästa  
träningsmöjligheterna… 
Närhet till fin och utmanande terräng 
och träning med Södertälje Nykvarn 
Orientering som har stor erfarenhet 
av elitorientering med tillgång till 
sjukgymnaster, läkare, kostrådgivare 
etc. I Södertälje finns en ny multihall 
och både Scania och AstraZeneca har 
egna träningsanläggningar. 

…och tävlingarna går i närheten
Södertälje är en bra utgångspunkt för 
en orienterare, med bra logistik och 
närhet till många stora tävlingar.

KTH har toppmoderna lokaler
KTH:s nybyggda lokaler är  
spektakulära och ligger i anslutning 
till Södertälje Science park.

Studierna kan anpassas  
efter idrotten
KTH är ett riksidrottsuniversitet 
(RIU) vilket gör att du kan flytta  
tentor och andra studieaktiviteter så 
det passar idrottandet. Det går också 
att göra individuella studieplaner.  
Alla RIU-studenter erbjuds ett 
idrottsstöd där KTH samarbetar med 
Gymnastik- och idrottshögskolan.  
Stödet kan innehålla fysiologiska 
tester, idrottsmedicinskt stöd, 
idrottspsykologisk rådgivning,  
livsstilssamtal, karriärföreläsningar 
och kostrådgivning. 

Enkelt att få boende
I Södertälje finns det bra tillgång till 
bostad från utbildningens start.

Varför plugga på 
KTH i Södertälje?


