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Högskolan i Gävle (HiG) och vuxen-
utbildningar/lärcentra i länet samarbetar 
och erbjuder Tekniskt basår, förutom på 
campus i Gävle, på studieorterna, 
Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, och 
Sandviken. Studierna sker lokalt vid 
lärcentra men laborationer kommer att 
genomföras på campus i Gävle. 

Godkänt resultat på Tekniskt basår ger 
studenten följande läsår en plats på ett 
högskoleingenjörsprogram vid Högskolan 
i Gävle. Studierna ska vara avklarade vid 
sista kompletteringsdatum som anges av 
Universitets- och högskolerådet, vilket 
framgår av antagning.se. 

Platsen gäller på något av
följande högskoleingenjörsprogram:

     

- Automationsingenjör (Co-op) 180 hp
- Byggnadsingenjör 180 hp
- Dataingenjör 180 hp
- Elektroingenjör 180 hp
- Ekonomiingenjör 180 hp
- Energisystemingenjör (Co-op) 180 hp
- Maskiningenjör (Co-op) 180 hp
- Miljöingenjör, inriktning VA-teknik
(Co-op) 180 hp
- Lantmätarprogrammet, inriktning
högskoleingenjör, 180 hp

Examen: Ingen examen 
Behörighetskrav: Grundläggande 
behörighet + Matematik B.
Eller: Matematik 2a/2b/2c
Urval: Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Anmälan gör du direkt på: 
www.antagning.se
Info: www.hig.se

Du kan även välja att läsa gymnasie-
kurserna, som ingår i Tekniskt basår, 
genom samarbete med Högskolan i Gävle,  
via din kommunala vuxenutbildning. 
Kontakta din lokala studie- och yrkesväg-
ledare för anmälan. Se kontaktuppgifter 
på baksidan!

tekniskt basår
En väg till framtidens hetaste yrken!
Behöver du komplettera din utbildning? 
Vill du få fler möjligheter att gå vidare?
På Tekniskt basår läser du gymnasiekurser motsvarande Matematik 3c och 4, Fysik 1a och 2 och Kemi 1. 
Du får dessutom erfarenhet av hur man studerar på en högskola.



"Byggkonsultbranschen har en lång tradition i Ljusdal. Men vi måste visa 
att vi finns. Utveckling av branschsamverkan är nödvändigt och skola och 
näringsliv måste samarbeta mycket mer. TBiS är precis vad som behövs. 

Anna Styf, byggnadsingenjör, Ljusdal och grundare av Arkory AB 

”Att få jobba med en liten och sammansvetsad studiegrupp och utifrån min 
lärarroll är det bästa med TBiS, att jag får vara coach utan att behöva agera 
domare.” 

Johan Ädel, gymnasielärare i matematik och fysik, Sandviken

”På gymnasiet läste jag Industriprogrammet i Söderhamn 
mot skärande bearbetning. Jag visste redan då att jag inte 
ville stå vid en maskin hela livet utan ville ha mera 
utmaningar och variation. Sen gillar jag att arbeta med 
teknik och datorer. Eftersom jag ville läsa vidare men inte 
hade behörighet så var Tekniskt Basår en jättebra lösning 
för mig.”

Mattias Oppitz, konstruktör på ÅF i Gävle

”Det bästa med utbildningen är handledningen 
studenterna erbjuds lokalt.” 

Ellinor Anderström, Hudiksvall 

”Att få plugga ihop med en klass är så himla mycket bättre 
än att plugga bara distans…gemenskapen är väldigt viktig 
för att motivera till fortsatt pluggande.”

Ulrica Segerbrand, Hudiksvall

”Efter några års jobb som snickare så vet jag vad jag vill nu 
– bli byggnadsingenjör. TBiS i Ljusdal är vägen dit.”

Niclas Thyrén, Ljusdal

Röster om TBiS
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Ljusdals kommun  
Anita Rohde, för skriftliga frågor/svar: 
anita.rohde@ljusdal.se,  
tidsbokning 0651-184 54
Hudiksvalls kommun
Cul@hudiksvall.se 
Vx 0650-193 00
Sandvikens kommun, Emma Huhtimo, 
emma.huhtimo@edu.sandviken.se
026-24 18 23

Hälsinglands Utbildningsförbund 
Söderhamn 
Anna Kleemair, anna.kleemair@hufb.se 
010-454 10 59
Bollnäs
Pia Olsson, pia.olsson@hufb.se
010- 454 11 34
Nordanstig
Katarina Bylin, katarina.bylin@hufb.se 
010-454 12 24

Högskolan i Gävle
Annika Eklund, utbildningsledare Tekniskt 
basår, aed@hig.se, 026-64 87 55.
Kjell Ekström, studierektor, keo@hig.se, 
026-64 89 33.

Mer info
www.projekt-tbis.se 
facebook.com/TBisamverkan
Instagram @teknisktbasarisamverkan

kontakt




