Umeå

Skogshögskolans studentkår

Umeå har två universitet och 28 000 studenter. Medelåldern i
stan är låg, 37 år. Här bor 120 000 invånare.”Björkarnas stad”,
som Umeå ofta kallas, hamnar alltid högt i sommarens solliga
och under andra delen av året så är vintern rejäl, med snö i
skidspåren.

Studentkårens verksamhet är indelad i sektioner och föreningar, t.ex. Studierådet Näringslivsutskottet, Socialutskottet,
International Relations, Jaktvårdsföreningen, Klubbmästeriet,
Kårhusförvaltningen, Dendrologiska Föreningen, Skogis IF,
Fiske- och Friluftsföreningen.
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Skogshögskolans studentkår (SHS) arbetar med utbildningsfrågor, arbetsmarknadskontakter, sociala frågor, internationella
kontakter, idrottsevenemang och olika festarrangemang.
Studentkåren har goda kontakter med skogsföretag och skogliga organisationer, som bland annat gett stöd till kårhuset.
”Märgträffen” är namnet på kårens årliga arbetsmarknadsdag,
då studenterna kan möta framtida arbetsgivare.

Bostadssituationen i Umeå är relativt bra. Många studenter
bor på Ålidhem, Mariehem och Nydalahöjd, med gång- eller
cykelavstånd till campus. Nya lägenheter byggs nu intill campus.
I IKSU:s motionsanläggning finns spinning, aerobics, styrketräning,
innebandy, klättring, simning eller beachvolley.
Umeå har 160 km motionsspår och 180 km cykelvägar.
Dessutom finns Hippologum, som är en av landets finaste
ridsportanläggningar. Kultur- och nöjeslivet i Umeå är intensivt,
med klubbar, musik- och filmfestivaler, restauranger och pubar.

Skogshögskolans studentkår samverkar med SLU:s andra
studentkårer inom samrådsorganet SLUSS
(SLU:s samlade studentkårer)
http://skogisstudentkar.se

Universitetsbiblioteket

SHS
Skogshögsskolans studentkår
Barrskogsgränd 10
907 35 Umeå
E-post: info@skogisstudentkar.se

Universum

Samarbetet mellan SLU och Umeå universitet är väl utvecklat.
Forskningscentret Umeå Plant Science Centre har röstats
fram som bästa arbetsmiljö utanför USA för unga forskare i
biovetenskaperna.

Aula Nordica

SLU i Umeå
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå
090-786 8100

Jägmästarprogrammet 300 hp

www.slu.se
SLU offers a broad spectrum of educational programmes and single subjects courses. About 4 000 students and 550 postgraduate students are enrolled at SLU. Main campuses are located at Alnarp, Uppsala and Umeå.
Research and teaching activities are carried out throughout the country.
University activities are spread between several departments in four faculties: the Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop
Production Science, the Faculty of Natural Resources and Agricultural
Sciences, the Faculty of Natural Resources and Agriculture Sciences, the
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and the Faculty of
Forest Sciences. A total of 3 000 people are employed at the university.
SLU (Swedish University of Agricultural Sciences) is a university with a
clearly defined role in society: to take responsibility for the development
of learning and expertise in areas concerning biological resources and
biological production.This responsibility stretches over the wide-ranging
fields of agriculture, forestry and food industry to environmental questions, veterinary medicine and biotechnology. A comprehensive viewpoint, inter-disciplinary approach and applicability are keywords in SLU’s
research and teaching and in the contacts with industry and society.

Welcome to SLU
– Swedish University of Agricultural Sciences
SLU erbjuder ett brett utbud av utbildningsprogram och fristående kurser. Nästan 4 000 studenter och omkring 550 forskarstuderande får sin
utbildning vid SLU. Huvudverksamheten är förlagd till Alnarp, Uppsala
och Umeå. Forskning, utbildning och försöksverksamhet bedrivs på ett
30-tal platser över hela landet.
Verksamheten är fördelad på ett 40-tal institutioner inom fyra fakulteter:
fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, fakulteten för
veterinärmedicin och husdjursvetenskap samt fakulteten för skogsvetenskap. Totalt arbetar 3 000 personer vid SLU.
SLU finns med all sin kunskap, forskning och utbildning mitt i samhällsutvecklingen. Det kan gälla minskat oljeberoende, klimatfrågor, skogens
betydelse för vår ekonomi, djurens välfärd eller livsmedelssäkerheten. Det
kan gälla storstadsmänniskans behov av gröna andningshål eller odlingsmöjligheter här hemma eller långt bort. SLU:s kunskap behövs överallt!

Välkommen till SLU
– Sveriges lantbruksuniversitet

Alnarp
Landskapsarkitekt 300 hp
Landskapsingenjör 180 hp
Lantmästare 180 hp
Trädgårdsingenjör: design 180 hp
Trädgårdsingenjör: odling 180 hp

Välkommen till Norrskog!

Uppsala
Agronom- ekonomi 300 hp
Agronom- husdjur 300 hp
Agronom- landsbygdsutveckling 300 hp
Agronom- livsmedel 300 hp
Agronom- mark/växt 300 hp
Biologi och miljövetenskap 180 hp
Civilingenjör i energisystem 300 hp
Civilingenjör i miljö- och vattenteknik 300 hp
Djursjukskötare 180 hp
Ekonomi- hållbar utveckling 180 hp
Etologi- och djurskydd 180 hp
Landskapsarkitekt 300 hp
Landskapsingenjör 180 hp
Sport- och Sällskapsdjur 180 hp
Veterinär 330 hp
Skinnskatteberg

Skogsmästare 180 hp
Flyinge, Strömsholm, Wången

Hippolog 180 hp

Södra är en skogsägarkoncern som alltid
söker nya utmanare. Vill du bli en av oss?

Norrskog är en unik organisation av förening
och industri. Ett företag med stort engagemang,
hög delaktighet och sammanhållning.
Norrskog ägs av regionens skogsägare och säljer via
vårt dotterbolag NWP trävaror till 35 länder.
Vi finns till hands på 25 orter och vårt huvudmål är
att höja värdet på våra medlemmars skog!

Läs mer på www.sodra.com
www.norrskog.se

Umeå
Jägmästare 300 hp

Biometria
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Det är i skogen det händer. Det är här Sveriges största exportprodukt finns, här skapas 200 000 jobb och naturliga rikedomar. Men skogen måste skötas rätt, hållbart och varsamt.
Det är bland annat därför skogsvetenskaplig utbildning finns.
Efter jägmästarprogrammet har du ryggsäcken full av kunskaper
om hur skogen ska skötas ur sociala, ekonomiska och biologiska aspekter. Och du har lärt dig förstå skogen, hur den
fungerar och används på bästa hållbara sätt.
En stor del av utbildningen bedrivs genom fältstudier och studiebesök hos olika skogliga organisationer och företag. De tre
första åren studerar du i Umeå. År fyra och fem kan du välja
att studera vid SLU i Umeå, Alnarp eller Uppsala.

Vi ﬁnansierar framtidens
landsbygdsföretagare
Läs mer på landshypotek.se

Vi erbjuder tjänster för digitalisering och
automatisering av virkesflödet och virkeshandeln,
men arbetar även mer långsiktigt i samarbete
med forskningsinstitut och universitet. Genom
detta arbete erbjuder vi en plattform med
standardiserad och kvalitetssäkrad information
som vi själv och andra aktörer kan bygga nya
moderna tjänster på.
Biometria är ett medlemsägt företag som
verkar inom skogsnäringen med uppgift att
med hög kompetens skapa trygghet på
virkesmarknaden genom att som opartiskt
organ mäta och redovisa skogsprodukter i
affärerna mellan skog och industri.
Dessutom ska vi också på andra sätt stödja och
utveckla virkeshandel, logistik och produktion
på den svenska virkesmarknaden.

VI SÖKER DIG SOM VILL ARBETA MED
VERKLIG GLÄDJE – VARJE DAG

Vi är cirka 850 anställda med verksamhet
i hela Sverige.

Välkommen till skogen du också!

Karta över

Campus Umeå

"

Det är lätt att resa till Umeå. Med tåg, buss eller flyg. Flygturen
från Arlanda tar bara en timme.

SLU Kandidat- och yrkesprogram
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"

Framtidens hållbara förpackningar tillverkas
inte av vad som helst. Därför älskar vi skogen
– en verklig källa till glädje.

www.billerudkorsnas.se/skog

www.biometria.se

Certifiering av skogsägare,
avverkningsorganisationer,
entreprenörer och industriled.
Vi jobbar för hållbarhet i hela kedjan.
För info om t.ex. exjobb:

www.pefc.se

PEFC skogscertifiering - en bättre värld börjar i skogen!
Tillsammans gör vi
det hållbara möjligt
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