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Antalet sökande till höstens utbildningar
vid Högskolan i Gävle når nya
rekordnivåer
Fler än någonsin – nära 29 000 personer - har sökt till höstens program och
kurser vid Högskolan i Gävle. Mer än tredjedel är förstahandssökande, drygt
10 500.
Det totala antalet sökande till landets samtliga universitet och högskolor är
nära 381 500, vilket är fler än någonsin.
Till Högskolan i Gävle har 28 976 personer sökt, vilket är en ökning med 9
procent jämfört med höstterminen 2012. Av dessa är antalet
förstahandssökande 10 512, en ökning med 4 procent.
Antalet förstahandssökande till program vid Högskolan i Gävle är 4 239 st, en
ökning med 14 procent från höstterminen 2012. De program som har flest
antal sökande i första hand är:
Socionomprogrammet, 650
Ekonomprogrammet, 566
Kandidatprogram i utredningskriminologi, 516 – nytt program·
Fastighetsmäklarprogrammet, 304·
Förskollärarprogrammet (distans), 270·
Av de nya programmen har vidare Industridesign 54 sökande. För
Idrottsvetenskapliga programmet, som var ett av de nya programmen i fjol,
ökar antalet förstahandssökande med 50 procent.

- Bland ingenjörsprogrammen och de tekniska utbildningarna är det särskilt
glädjande med det stora intresset för Automationsingenjörsprogrammet,
eftersom efterfrågan på arbetsmarknaden är mycket stor. Programmet har
mer än fördubblat antalet förstahandssökande jämfört med för ett år sedan
när programmet var nytt. Glädjande är det också med en kraftig uppgång för
Ekonomiingenjörsprogrammet och att det höga söktrycket för
Lantmätarprogrammet består, säger Bengt Eriksson, chef för Akademin för
teknik och miljö.
- Ansökningssiffrorna visar att våra utbildningar är eftertraktade och
uppfattas som relevanta. Ekonomprogrammet på distans har drygt sju
sökande per plats. Programmet för professionellt skrivande har nästan tre
förstahandssökande per plats. Och inom lärarutbildningen har
Ämneslärarprogrammet totalt 68 sökande, kommenterar Svante Brunåker,
chef för Akademin för utbildning och ekonomi.
Största ökningen av förstahandssökande till program (ökning av antal
sökande i absoluta tal inom parentes):
Ämneslärarprogrammet – inriktning gymnasium ingångsämne religion, +233
procent (7 st)
Ämneslärarprogrammet – inriktning gymnasium ingångsämne matematik,
distans, +133 procent (4 st)
Grundlärarprogrammet inriktning grundskola 4-6, distans, +130 procent (13
st)
Ekonomiingenjörsprogrammet, +111 procent (20 st)
Grundlärarprogrammet, inriktning förskola o grundskola 1-3, distans, +104
procent (25 st)
Basår, +92 procent (66 st)
Ekonomprogrammet campus, +74 procent (64 st)
Socionomprogrammet, studieort Hudiksvall, +53 procent (35 st)

Idrottsvetenskapliga programmet, +50 procent (19 st)
Socionomprogrammet, studieort Södertälje, +41 procent (51 st)
För mer information, v v kontakta:
Svante Brunåker, chef Akademin för utbildning och ekonomi, 026-64 88 83
eller 070-655 88 83
Bengt Eriksson, chef Akademin för teknik och miljö, 070-695 60 12
Johan Ahlgren, kommunikationschef, 026-64 85 60 eller 070-645 85 60

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om
en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 70-tal utbildningsprogram och cirka 800
kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik.
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