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Välkommen 
till Malmö 

universitet!
Malmö universitet ligger mitt i centrala Malmö 
och har två campusområden. Här studerar 
24 000 studenter, varav 1 300 är internationella 
studenter från hela världen. Som student pluggar 
du i en modern miljö, i en stad där allt finns på en 
cykelturs avstånd.

På Malmö universitet finns 100 program och 
hundratals kurser att välja bland. Många här 
studerar till lärare, sjuksköterska, socionom och 
mäklare. Eller läser utbildningar inom mänskliga 
rättigheter, internationella relationer, grafisk 
design, spelutveckling, datavetenskap och krimi-
nologi. Som student lever du studentlivet mitt i 
stan tillsammans med alla andra Malmöbor. 

På Malmö universitet forskas det om smarta 
material, intelligenta transporter, uppkopplade 
saker, spel för äldre, nya medier, migration, jämlik 
skola och annat som vi har nytta av att veta mer 
om och förstå bättre.
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Vänner, mat och ett helt nytt alfabet. 
För Emil Steiner var utbytesstudierna 
på Inha University i Sydkorea en 
chans att skaffa sig nya perspektiv 
och erfarenhet inför en internationell 
karriär (och lite till). 

»Jag överdriver 
verkligen inte när 
jag säger att du 
skaffar dig många 
nya vänner.«



Emil Steiner pluggar kandidatpro-
grammet International Relations och 
visste från början att han ville studera en 
termin utomlands under sin utbild-
ning. För honom har internationella 
erfarenheter gett både nya kunskaper 
och personlig utveckling. 

– Det var fantastiskt! Rakt igenom 
fantastiskt, alltså. Det bästa var att 
komma till en helt ny plats och lära 
känna nya människor, helt ny mat, 
kultur, städer och natur. Jag är så 
tacksam mot mig själv att jag åkte och 
kan absolut rekommendera det. 

– Jag läste kurser i ledarskap och 
ekonomi med internationellt fokus, men 
fick också chans att plugga koreanska. 
Kurserna öppnade mina ögon och jag 
fick ett nytt sätt att se på de teorier jag 
lärt mig här hemma. Jag har definitivt 
tagit med mig mycket kunskap tillbaka. 

För dig som vill satsa på att arbeta 
utomlands i framtiden är utbytesstudier 
en bra erfarenhet:

– Jag tror det är bra att ha varit runt lite 
och sett något annat än sitt hemland. 
Det är en chans att visa framtida 
arbetsgivare att man kan anpassa sig 
till en helt ny plats och andra kulturer. 
Du skaffar dig kunskap om världen och 
stärker samtidigt dig själv. 

Under din utbytestermin får du ofta 
chans att lära känna studenter från hela 
världen, och en av anledningarna till att 
man knyter starka band är att många 
reser ensamma, menar Emil. 

– Jag överdriver verkligen inte när 
jag säger att du skaffar dig många nya 
vänner. Jag tror det har att göra med att 
man kommer till ett ställe på egen hand, 
man spenderar så mycket tid tillsam-
mans och blir väldigt tajta. Jag och mina 
vänner från Sydkorea har gjort upp en 
massa nya planer och vi ska träffas i 
Paris nu i vinter – och jag kan inte vänta 
på att få visa dem Sverige!

»Du får kunskap om 
världen och stärker 
samtidigt dig själv.«

EMIL STEINER
UTBYTESSTUDENT I INCHON, SYDKOREA

Malmö universitet har samarbete 
med mer än 200 universitet i länder 
som uSa, australien, Mexiko, Kina 
och Sydafrika. när du studerar ett 
kandidatprogram ingår ofta en så 
kallad valbar termin, där du kan 
välja mellan att studera kurser, 
plugga utomlands eller göra praktik 
på en relevant arbetsplats.
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Välj hur du vill studera
Det finns ett flertal olika sätt att studera vid universitetet. 
Du kan anpassa dina studier efter vad som passar dig. 

Börja studera på hösten eller våren
Ett läsår på universitetet består av två terminer: hösttermin 
och vårtermin. Höstterminen startar vid månadsskiftet augusti/
september och slutar i mitten av januari. Vårterminen startar i 
mitten av januari och slutar i början av juni.

Bra att 
veta om

universitets-
studier 

Vad innebär högskolepoäng, 
vad är skillnad mellan kurs 
och program och hur fungerar 
det att plugga på distans?

Program eller fristående kurs
All universitetsutbildning består av kurser som du kan välja att 
läsa antingen separat eller ihop som ett program. Väljer du att 
läsa ett program är det ett paket med kurser som du läser i en 
bestämd ordning. Väljer du att läsa fristående kurser kan du 
själv välja vilka kurser du vill läsa och när du gör det.

Grund- och avancerad nivå
Kurser och program på universitetet delas in i två nivåer – grund-
nivå och avancerad nivå. Som nybörjare börjar du på grundnivå 
och kan sedan ansöka till utbildningar på avancerad nivå.

Högskolepoäng och studietakt
Kurser kan vara olika långa och gå i olika takt. Hur lång en 
kurs är framgår av hur många högskolepoäng (hp) den har. En 
termins heltidsstudier är 30 hp, ett års heltidsstudier är 60 hp. 
En kurs kan också ges på lägre takt än helfart. Om du läser på 
halvfart läser du till exempel 30 hp på två terminer, vilket blir 
15 hp per termin.

Att studera på distans eller på campus
Det vanligaste är att läsa på campus, det vill säga att du studerar 
på plats på universitetet. Det innebär att du går på föreläsningar 
och träffar andra i klassen regelbundet. Vissa utbildningar går 
att läsa på distans, vilket innebär att du studerar självständigt 
och på olika sätt har kontakt med lärare och andra studenter 
online. Distansstudier innebär en större frihet i och med att du 
själv väljer var och när du ska studera, men det kan också vara 
mer krävande eftersom du styr över din tid själv.
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Examen efter studierna – yrkesexamina och 
generell examen
På Malmö universitet kan du läsa utbildningar som leder till en 
yrkesexamen (till exempel förskollärare eller sjuksköterska) eller 
utbildningar som leder till en generell examen (kandidatexamen, 
magister- eller masterexamen). En generell examen visar att 
du är kunnig inom ett ämnesområde, medan en yrkesexamen 
visar att du är kunnig att utföra ett visst yrke. Efter att du har 
avslutat din utbildning ansöker du själv om att få ditt examens-
bevis. Du kan också behöva göra en separat ansökan för 
legitimation inom vissa yrken, som till exempel sjuksköterska.

För att bli antagen 
För att bli antagen till utbildning på universitetet krävs det 
att du har vissa förkunskaper. Förkunskaperna som krävs för 
universitetsstudier kallas behörighet. 

Behörighet och urval
Det finns både grundläggande och särskild behörighet. 
Grundläggande behörighet har du om du fullföljt ett nationellt 
program på gymnasieskolan. Du kan behöva särskild 
behörighet för vissa utbildningar, vilket innebär att du till 
exempel ska ha läst extra mycket matematik eller språk. 

Högskoleprovet och antagningsstatistik
Högskoleprovet mäter dina kunskaper och kan vara ett sätt att 
bli antagen till en utbildning om dina gymnasiebetyg inte räcker 
till. När du söker till en utbildning kan du bli antagen på dina 
gymnasiebetyg och/eller på ditt resultat från högskoleprovet. 
Antagningsstatistik kan ge en bild av vilken antagningspoäng 
som krävs för att bli antagen till en utbildning. På uhr.se kan du 
se hur många som sökte en viss utbildning en viss termin, hur 
många som kom in och vilken som var den lägsta antagnings-
poängen som krävdes för att bli antagen.

Anpassa studierna 
efter dina behov 
Du kan anpassa dina studier så att du kan studera på lika 
villkor oavsett förutsättningar. Om du har intyg om en 
funktions nedsättning, som till exempel dyslexi eller en 
synskada, har du rätt till stöd i studierna utifrån dina behov.

Så anmäler 
du dig
 

Gå in på antagning.se och sök fram 
de utbildningar du vill anmäla dig 
till. Om du är osäker på om du har 
de förkunskaper som krävs kan du ta 
hjälp av en studievägledare.

Skapa ett användarkonto och gör en 
webbanmälan. Sök fram de kurser 
eller program som du vill anmäla 
dig till med hjälp av sökfunktionen 
på antagning.se. Webbanmälan 
öppnar cirka en månad före sista 
anmälningsdag.

rangordna dina utbildningsalternativ. 
det du helst vill komma in på rang
ordnar du först. Om du inte kommer 
in på ditt förstahandsalternativ 
prövas ditt andrahandsalternativ och 
så vidare.

ladda bara upp de betyg och intyg 
som inte redan finns. Om din skola 
för över slutbetyg till betygsdatabasen 
behöver du inte ladda upp dem själv. 
Om du inte har möjlighet att ladda 
upp dina betyg kan du skicka in dem 
via post i stället.

vänta inte med att ladda upp de 
betyg du har. Kolla vilka datum som 
gäller på antagning.se.

Fyll i den aktiveringskod som 
skickats till din folkbokföringsadress. 
när du gjort det kan du kontrollera 
dina meriter.

Gå in på Mina sidor och se vad som 
är registrerat och om du behöver 
ladda upp fler betyg.

1

2

3

4

5

6

7
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Som forskare har du 
möjlighet att fördjupa 
dig inom ett specifikt 
ämnesområde och 
påverka utvecklingen i 
samhället. Här träffar 
du tre av dem.

Forskning för 
ett hållbart 
samhälle
10  |  Studera på MalMö univerSitet 2019/2020



– Vi utvecklar en metod som hittar de 
allra dödligaste cancercellerna, berättar 
Anette Gjörloff Wingren, professor i 
biomedicinsk laboratorievetenskap. 
Tillsammans med sina forskarkollegor 
utvecklar hon en teknik för att hitta var 
cancerceller finns i kroppen, vilket kan 
leda till tidigare diagnos och behandling.

– Mina kollegor har tagit fram 
nanopartiklar som känner igen 
aggressiva cancerceller. Genom studier i 
laboratoriet har vi kunnat se att de här 
partiklarna sedan binder till cancer-
cellerna. Vi verkar också kunna se att 
ju mer aggressiva cellerna är, desto mer 
verkar våra partiklar binda. 

Nästa steg: partiklar som kan 
ta död på cancerceller
Till skillnad från dagens cellgifter, 
som slår mot alla delande celler och 
inte enbart cancerceller, kan den nya 
metoden innebära att enbart cancer-
celler påverkas av medicineringen. Målet 
med forskningen är att partiklarna 
så småningom ska kunna förstöra 
cancercellerna.

– Vi har även tittat på celler som är 
bra på att ta upp främmande partiklar 
i kroppen. Möjligheten finns då att 
kombinera de här två metoderna: först 
binder de till cancerceller och sedan 
frigörs ett gift som tar död på dem. 
Men det är steg två i vår forskning, 
säger Anette Gjörloff Wingren.

Anette Gjörloff 
Wingren
PROFESSOR I BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP

Nya metoder för 
att jaga cancerceller 
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Lars Plantin 
PROFESSOR I SOCIALT ARBETE

Charlotta 
Holmström
UNIVERSITETSLEKTOR

– Vi vill undersöka varför oklara 
sexuella situationer bland unga uppstår, 
berättar Lars Plantin, professor i socialt 
arbete, och Charlotta Holmström, 
universitetslektor. De undersöker hur 
unga människor resonerar kring gränser 
i sexuella situationer.

– Vi lever i ett samhälle som 
omgärdas av en rad olika och ibland 
motstridiga sexuella budskap, säger 
Charlotta Holmström. 

Samtycke till sex kan vara svårtolkat. 
Signaler kan feltolkas och leda till sexu-
ella möten som den ena personen inte 
vill vara med om. Å ena sidan förväntas 
man som ung vara sexuellt aktiv 
med flera sexpartners, ha stor sexuell 
handlingsfrihet och sexlust. Å andra 
sidan finns normer som reglerar ungas 
sexualitet, normer som är relaterade till 
föreställningar om kön, ålder, religion 
och kultur.

– Det är här missförstånd kring 
sexuella gränsdragningar, svårtolkade 
och ibland problematiska situationer 
kan uppstå, säger Lars Plantin.

Viktiga kunskaper för dem som 
jobbar med ungdomar
Lars Plantin och Charlotta Holmström 
vill synliggöra det som kallas sexuella 
gråzoner, gränserna mellan vad som är 
ett ja och ett nej. Hur talar och tänker 
ungdomar själva om detta? Vilka är 
deras tolkningar av sexuella gränser? 
Och vilka strategier har unga idag för 
att undvika problematiska situationer? 

– Vi tror att resultaten från studien 
kan användas av alla som arbetar med 
ungdomar som tampas med de här 
frågorna, säger Charlotta Holmström.

Varför uppstår 
sexuella gråzoner?
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Algoritmer har stor påverkan på vårt informationsflöde och 
ofta stort inflytande över hur vi ser på vår omvärld. Jakob 
Svensson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, 
forskar om människorna bakom algoritmerna som påverkar 
vad vi andra tar del av i våra flöden.

För att säga något om det samhälle vi lever i idag och 
vilken inverkan olika medieinnehåll har på våra liv måste vi 
också säga något om det som händer bakom våra skärmar, 
menar Jakob Svensson. 

– Algoritmer påverkas av en rad sociala och kulturella 
värderingar som har inverkan på vad vi får se och varför. 
Silicon Valley är till exempel dominerat av unga vita män. 
Vi vet också att systemvetare är ett av de vanligaste yrkena 
bland män mellan 30 och 40 år i Stockholm. Det är alltså en 
väldigt homogen grupp som programmerar algoritmer, och 
jag tror att det spelar en stor roll för hur dessa ser ut och 
påverkar vilka bilder och texter vi möter på internet. 

Inte bara en fråga för datavetare
I studien applicerar Jakob Svensson sociologiska frågeställ-
ningar på ett annars teknologiskt fenomen. 

– En väldigt stor del av vår upplevelse på nätet beror på 
algoritmer, och detta gör att det inte enbart är en fråga för 
datavetare och systemutvecklare, utan också för samhällsvetare. 
Det finns avancerad teknologi bakom algoritmerna, men jag 
är mer intresserad av det sociologiska perspektivet. Vad spelar 
in när programmerare och mjukvarudesigners skapar dessa 
algoritmer? Det är det som är det intressanta.

– När Google anklagades för rasism i samband med att 
deras bildsökningsalgoritm visade olika resultat beroende på 
etnicitet så besvarade de anklagelserna genom att säga ”Nej 
Google är inte rasistiskt, det är algoritmen som är rasistisk.” 
Jag tycker det blir bisarrt eftersom det är personer som skapar 
dessa algoritmer, säger Jakob Svensson.

Jakob  
Svensson
DOCENT I MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP

Så påverkar 
människorna 
bakom 
algoritmerna 
oss på nätet
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LINA HEDMAN
STUDERADE MASTERPROGRAMMET  
I BIOMEDICAL SURFACE SCIENCE

»Det fanns inga 
tvivel för mig att jag 
ville studera vidare 
efter kandidat-
examen. Om grund-
utbildningen är 
som en inskolning 
så är mastern 
vidare utveckling, 
både för dina 
kompetenser 
och för dig 
som person.«



Lina Hedman studerade masterpro-
grammet i Biomedical Surface Science 
och arbetar idag på Wieslab i Malmö 
med diagnostik. Uppdragsgivarna är 
läkare, forskare och sjukhus från hela 
världen. För henne öppnade studier 
på avancerad nivå dörren både till 
forskning och till näringsliv. 

– Det fanns inga tvivel för mig att 
jag ville studera vidare efter kandidat-
examen. Om grundutbildningen är som 
en inskolning så är mastern vidare-
utveckling, både för dina kompetenser 
och för dig som person. 

– Masterutbildningen gjorde att 
jag var bra förberedd när jag kom ut i 
arbetslivet. På mitt program var lärarna 
och professorerna med oss i labbet, 
tillgängliga och intresserade av att 
hjälpa till och visa. Vi fick följa projekt 
från början till slut, labba mycket och 
samtidigt ha intellektuella diskussioner 
i ämnet. Jag har så många bra erfaren-
heter med mig i ryggsäcken. 

Biomedical Surface Science är ett 
av många program på avancerad 
nivå som är öppet för studenter med 
examen från en rad olika ämnes-
områden. Att programmet har 
engelska som undervisningsspråk 
innebär att det också är öppet för 
studenter från hela världen. 

– Att studera ett program på 
engelska var klockrent. Inom vårt fält 
är engelska fackspråk, och att lära sig 
den korrekta terminologin är avgörande 
för hur du uppfattas och förmedlar 
information. Jag måste kunna konsul-
tera internationella kunder i både tal 
och skrift, och kunna läsa artiklar om 
svåra patientfall. 

– Språket ger dig också möjlighet 
att röra dig i en miljö där du har 
kunskapsutbyte, inom både akademin 
och näringslivet. Rent socialt så var det 
jätteroligt. Jag har fortfarande kontakt 
med klasskompisar och vi lär oss 
mycket av varandra. 

Masterutbildning 
– för dig som 
vill veta mer

när du har tagit en kandidatexamen 
kan du välja att studera vidare på så 
kallad avancerad nivå. du kan läsa 
ett magisterprogram på 60 högskole
poäng, ett masterprogram på 120 
högskolepoäng eller välja att läsa 
fristående kurser. Malmö universitet 
har 25 magister/masterprogram i 
ämnen som interaktionsdesign, krimi
nologi och idrottsvetenskap, varav 
de flesta program har engelska som 
undervisningsspråk. 

Att läsa en magister- eller master utbildning 
ger dig möjlighet att spetsa din kompetens och 
lära dig mer inom ett specifikt ämnesområde. 
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»Vi startade
en podd!«

JULIA TEPLIAKOVA OCH MALIN SKÄRBERG,
GRUNDARE AV PODDEN STUDENTVARDAG



– Vi pratade en kväll om att vi bara 
måste göra något! Så kom vi in på 
podcast, för vi har ett stort podd- 
intresse. Vi började med att bara 
brain  storma vilt och sen kom vi på 
idén om podden Student vardag. 
Vi hade gärna lyssnat på den podden 
när vi var nya studenter.

I podden berättar de om hur det var 
att vara ny på universitetet, ger tips till 
nya studenter, diskuterar kärlek i biblio-
teket och delar med sig av sina recept 
på studentkäk. I vissa avsnitt intervjuar 
de andra studenter som läser andra 
utbildningar, till exempel sjuksköterska 
och förskollärare, för att ta reda på mer 
om deras ämnen.

Lärde sig mycket genom att 
googla och kolla på Youtube
Malin och Julia berättar hur de lärde 
sig själva genom att googla och kolla 
videos på Youtube. De var tvungna 
att lära sig allt ifrån klippning och 
ljudredigering, till hur det funkar med 
hosting-sajter och RSS-flöden, och hur 
podden kommer upp på plattformar 
som Itunes och Acast. De läste också 
en kurs i webcasting på universitetet, 
vilket hjälpte dem lite extra på traven. 

Sedan tog de hjälp av vänner som 
läste andra utbildningar för att göra 
en logotyp och skapa en jingel till 
podden. De startade Instagramkontot 
Studentvardag för att marknadsföra 
podden och slutligen spelade de in första 
avsnittet – så var de igång.

– I början var vi så nervösa! Vi 
höll oss till ett strikt manus i de första 
avsnitten, men senare kunde vi släppa 
manuset och använda oss mer av stolpar 
och ämnen vi ville ha med. Då blev 
det mindre nervöst och mer naturligt, 
säger Julia.

– Förutom att lära oss det tekniska 
har vi också övat upp vår intervjuteknik 
och blivit duktiga på att lyssna aktivt 
och följa upp med frågor. I podden är 
det vi som måste föra samtalet och det 
kan inte bli tyst. Den som blir intervjuad 
av oss är inte heller van vid situationen 
så det behövs att vi läser av personen 
och känner om vi kan ställa en följd-
fråga, säger Malin.

Lånade studio i Kårhuset
Som student finns det stora möjligheter 
att driva egna kreativa projekt. Inom 
universitetets väggar finns teknik att 
låna och människor att ta hjälp av. 

– Vi började med att låna två mickar 
hos Teknikutlåningen på universitetet. 
Men sen fick vi tillgång till Student-
kårens riktiga studio i Kårhuset, vilket 
gjorde det mycket lättare med klipp-
ningen. Där pluggar du bara in din 
dator och kör. Studion kan användas 
av alla, men det är inte många som 
känner till det.

Använde podden i sin uppsats
De kunde också använda sin podd 
som ämne till sin kandidatuppsats 
på utbildningen. 

– Vårt uppsatsämne var podcasting 
och i vår utbildning ingår att göra en 
typ av gestaltning som kompletterar 
uppsatsen. Och då gjorde vi Youtube-
filmer om hur man gör en podd. 

Julias och Malins tips till andra 
– Jag säger bara kör! Känner man sig 
osäker är det bra att ta med sig någon 
annan på resan, så delar man upp 
ansvaret mellan sig, säger Malin.

– Det är en jättebra erfarenhet och 
bra att ha med sig sen. Så sätt upp det 
på CV:t, säger Julia.

Som student finns det stora möjligheter att driva 
projekt och förverkliga egna idéer vid sidan av 
studierna. Efter två år på kandidatprogrammet 
Medie- och kommunikationsvetenskap var Julia 
Tepliakova och Malin Skärberg sugna på att 
använda sina kunskaper till något praktiskt. Några 
veckor senare hade de startat en egen podd. 

lyssna på podden 
Studentvardag via acast, 
itunes eller Soundcloud.
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»Det bästa med utbildningen var 
att få tid att fördjupa mig inom ett 
område genom uppsatsarbetet. Jag 
kan se en likhet mellan uppsats-
arbete och utredningsarbete. Nu 
när jag har varit ute och arbetat i 
verkliga livet och pluggat samtidigt 
kan jag på ett helt annat sätt appli-
cera teorierna på verkligheten.«

Maria Grönte har tagit en master i socialt arbete 
och arbetar som familjerättssekreterare.

Maria
Grönte



»Jag tror verkligen på ett tvärvetenskapligt 
förhållningssätt till samhället. En gata är till 
exempel aldrig bara en gata; den måste 
ses i sitt sammanhang i staden. Vi som 
studerat hållbar stadsutveckling är experter 
på att kunna lite om mycket och förstå det 
 holistiska perspektivet.«

Christoffer Hernestig har läst magisterprogrammet Hållbar 
stadsutveckling: Ledning och organisering och jobbar nu 
som hållbarhetsstrateg.

Christoffer
Hernestig

»Något av det jag tycker är roligast 
med utbildningen är att vi får arbeta 
med modeller, och att vi ofta får 
chansen att ställa ut och visa upp vad 
vi producerat. Det blir på riktigt, man 
anstränger sig ett extra snäpp.«

Jens Isaksson läser kandidatutbildningen i produktdesign

Jens
Isaksson



Intresse för teknik
Madeleine spelade mycket datorspel 
under sin uppväxt och blev också den i 
familjen som fick rycka in och lösa allt 
som hade med teknik att göra.

– Jag har varit intresserad av datorer 
sedan jag var liten, så jag visste tidigt att 
jag ville jobba med någonting inom IT. 

– Jag är nyfiken på hur saker 
och ting fungerar. Det är roligt med 
problemlösning.

En av anledningarna till att hon 
valde systemutveckling var att utbild-
ningen var hands on. 

– Jag tyckte om att man samarbetar 
med näringslivet. Det tilltalade mig att 
kurserna var relevanta och ren odlade 
inom olika ämnesområden som 
programmering och systemvetenskap.

Vägen till drömjobbet
– Utbildningen ger en bra grund om 
man vill jobba med större mjukvaru-
projekt. Man lär sig att kunna bygga 
och organisera olika digitala system 
som användarvänliga webbsidor och 
mobilapplikationer. Vi lärde oss att 
hantera ett programmeringsspråk. 

– Även om man kommer ut i arbetslivet 
och inte kan alla olika programmerings-
språk så är logiken ungefär densamma, 
så har man lärt sig ett är det lättare att 
lära sig ett annat.

– Roligast med studierna var att få 
lära känna likasinnade och att jag fick 
lära mig någonting som var nytt för mig.

– Jag jobbar som utvecklare på 
tretton37. Jag arbetar främst med det 
som kallas för backend, det vill säga 
det som inte syns för slutanvändaren 
men som fortfarande behövs för att 
ett program ska fungera, till exempel 
databaser, affärslogik och integrationer 
med andra system. 

Oftast sker jobbet i ett team 
bestående av till exempel projekt-
ledare, utvecklare, UX-designers och 
mjukvaru arkitekter som samarbetar 
kring projektet. 

– Det är en myt att programmering 
är mycket matte. Däremot så handlar 
det om logiskt tänkande och viljan att 
lösa problem med de verktyg som finns.

Med passion för 
programmering

MADELEINE SCHÖNEMANN
LÄSTE TILL SYSTEMUTVECKLARE 

Madeleine Schönemann 
stimuleras av att lösa 
problem, speciellt 
tekniska sådana. 
Det fick henne att söka 
kandidatutbildningen 
i systemutveckling på 
Malmö universitet. 
Idag jobbar hon som 
mjukvaru utvecklare 
på företaget tretton37 
i Lund. 
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»Det är en myt att 
programmering 
är mycket matte. 
Däremot så 
handlar det om 
logiskt tänkande.«



Today’s plan was to walk around the 
city and having a fika with friends. 
What did you do this morning? 
The sun was shining in Malmö and 
we hope the same for tomorrow!

Happy Easter from me and the girls. 
 @vachacharitabletrust

Fun fact: The city of 
Malmö has a “skate 

coordinator” employed 
to make sure the city 
is well ... skateable? 

Besides the parks, they 
actually plan a lot of 
the city around this. 

Like the ledges behind 
Orkanen, or the entire 

Värnhemstorget. 



A tribute to special spots 
and streets of Malmö. 
Let’s start with Orkanen. 

One of the perks of the 
university is its great 
location in the center of 
town and just a short 
bikeride from the ocean. 
Making it possible for a 
lunchbreak swim! 

En solig fredag tre dagar 
innan examensarbetet ska 
in tycker vi att vi förtjänar 
en härlig burgare i solen. It was 0° C but my friends and I had a fun game of football. 

För er som har sommarledigt väntar vid 
terminstart nyinredda och öppna balkonger 
med fantastisk utsikt på både Gäddan och 
Orkanen. Ni som sommarpluggar kan dock 
passa på redan nu att jobba på hemtentan 
och brännan samtidigt!



Studentboende
De 2 000 studentbostäder som finns i Malmö ligger utspridda 
i hela staden. Hyres nivåerna ligger på 3 700–4 500 kr/mån. 
Anmälan görs via den kommunala bostadsförmedlingen 
Boplats Syd, boplatssyd.se.

Ställ dig i kö
Kötiden är avgörande för hur snabbt du får ett boende. Det tar 
i dag 1–8 månader att få en studentbostad. Du behöver inte 
vara antagen till utbildningen för att ställa dig i kö. Registrera 
dig på boplatssyd.se så snabbt som möjligt!

Andra alternativ
Du kan också ställa dig i kö till en egen hyreslägenhet. 
Du kan även bo i andra hand, som inneboende eller i kollektiv. 
Hyran för ett rum som inneboende varierar mellan 2 800 och 
3 500 kr/mån. 

Lätt att ta sig till universitetet
Malmö universitets byggnader ligger i nära anslutning till de 
stora tåg- och busstationerna, vilket gör att förbindelserna 
mellan hemmet och universitetet är bra. Malmö är även 
rankat som en av världens bästa cykelstäder!

Som student på Malmö  universitet 
finns det gott om boende alternativ. 
Medan vissa trivs i egen student-
lägenhet eller bor i korridorrum, 
startar andra kollektiv eller hyr 
i andra hand.

Att bo som 
student
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Checklista 
för dig som 

letar boende

registrera dig på Boplats Syd 
och anmäl intresse hos de små 
studentbostadsföretagen. 

Bevaka vad som finns ledigt hos 
privata aktörer – uppdatera din 
sökning ofta. 

Följ upp dina intresseanmälningar 
med telefonsamtal/personligt brev. 

var aktiv i ditt bostadssökande 
– lediga lägenheter går fort åt. 

var inte kräsen – när du väl har 
ett kontrakt kan du tänka på en 
bostadskarriär. 

Sök boende tillsammans – det kan 
ge en större bredd på utbudet och 
gör det lättare att uppnå inkomstkrav. 

Ge inte upp trots att det kan 
verka svårt.

1

2

3

4

5

6

7

Studera på MalMö univerSitet 2019/2020  |  25



»Jag började intressera mig för 
stadsplanering när jag insåg att 
det hade lite av varje. Jag känner 
att jag kan blanda kunskap om 
människor och samhället med 
mitt intresse för arkitektur och 
stadsbyggnad – och se hur de 
påverkar varandra.«

Kaja Grzonkowska studerar programmet 
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering

Kaja
Grzonkowska



»Jag har alltid varit intresserad av 
idrott och fysisk aktivitet och det här 
programmet ger mig en möjlighet 
att fördjupa mina kunskaper inom 
kroppen och träningslära. Jag tycker 
det är en väldigt rolig utbildning och 
alla kurser jag har gått hittills har 
känts relevanta för vad jag vill göra 
när utbildningen är klar.«

Lucas Nordlund studerar på kandidatprogrammet 
Idrottsvetenskap: Fysisk aktivietet och hälsa

Lucas
Nordlund

»Hållbarhetsperspektivet går 
som en röd tråd genom hela 
programmet. Inte bara ekolo-
gisk hållbarhet, utan även 
social. Det är till exempel inte 
bara stadsdelar som ska vara 
hållbara, utan även förutsätt-
ningarna för de personer som 
bygger våra städer.«

Kristine Söderström har studerat 
programmet Transport management

Kristine
Söderström



Anna tog vägen 
via Komvux för 
att bli mattelärare

ANNA HERMANSSON
LÄSTE IN GYMNASIET PÅ KOMVUX

Anna Hermansson, 37 år, hade inga 
gymnasie betyg men en önskan om att 
komma vidare i yrkeslivet. Genom att läsa 
in gymnasiet på Komvux kunde hon komma 
in på lärar utbildningen, och om några år tar 
hon examen som mattelärare i gymnasiet.



– Idén att läsa till gymnasielärare i matematik 
kom inte som en snilleblixt utan det växte fram. 
Nu är jag så nöjd med det valet och känner att jag 
verkligen är på väg någonstans. 

Trött på restaurangbranschen och sugen 
på något annat
Under många år jobbade Anna som servitris och 
bartender på restauranger i stan. Men även om 
restaurang branschen var rolig så var hon till slut 
sugen på något annat, berättar hon. Och då behövde 
hon en gymnasieexamen. 

– Man kommer inte så långt utan gymnasiebetyg, 
det blir mest bara okvalificerade jobb. 

Så hon bestämde sig för att läsa in hela gymnasiet 
på Komvux, vilket tog två och ett halvt år. Speciellt 
var det matematiken hon hade lätt för och tyckte om. 

– Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra med 
betygen efter Komvux. Ett tag var jag inne på att 
bli geolog men insåg att det inte fanns så mycket 
jobbmöjligheter där. Så i stället började jag på en 
kandidat utbildning i matematik, men det kändes inte 
heller rätt. Matematiken på den nivån var för abstrakt 
för mig. Så då bestämde jag mig för att anmäla mig 
till lärar utbildningen och läsa till mattelärare.

Vardagsnära matematik
– Matematiken på lärarutbildningen är mer vardags-
nära och jag förstår bättre hur den kan användas. 
I min utbildning får jag djupare kunskaper och en 
bättre förståelse för matematik, och det behöver jag 
för att kunna lära ut till gymnasieeleverna. Men jag 
har inte behov av matematiken på den allra mest 
abstrakta nivån.

Flera fördelar med att vara äldre
Anna berättar att hennes klass är väldigt varierad i 
ålder och erfarenheter, vilket hon inte hade förväntat 
sig att den skulle vara. Hon har också märkt fördelar 
med att vara en lite äldre student.

– Jag är nog lite lugnare i mig själv och mer 
fokuserad. Jag tar verkligen vara på tiden på före-
läsningarna och på universitetet, för jag har inte lika 
mycket fritid eftersom jag har en ettåring och tre 
bonusbarn hemma. 

– Sen tror jag att jag kan motivera gymnasieeleverna 
på ett annat sätt eftersom jag har mer livserfarenheter 
och en bakgrund till vad jag säger. Och så får jag nog 
en annan pondus i klassrummet gratis bara för att jag 
är lite äldre. 

Saknar du gymnasiebetyg 
men vill studera vidare? 

ta kontakt med din kommun för att se 
hur du kan läsa in betyg på Komvux. 
Hos kommunen finns också studie 
och yrkesvägledare som kan guida 
och hjälpa dig att komma vidare.
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 Bästa tipsen
för dig som

 inte riktigt vet
vad du vill



En del vet precis vad de vill göra 
när skolan är slut, andra känner sig 
mer villrådiga. Kanske funderar du 
på att studera vidare men är osäker 
på inom vilket område. Viktoria 
Brännström, en av våra studie- och 
karriärvägledare, ger några tips 
på vägen.

 Bästa tipsen
för dig som

 inte riktigt vet
vad du vill

Tänk själv men var öppen för att ändra 
dig. För de flesta finns inte ett enda rätt 
val. Försök besvara frågorna: Vad tycker 
du är roligt och intressant? Vad kan du 
redan, och vad vill du lära dig? Det är 
inte bråttom att hitta ”rätt”. Det är helt 
okej att inte veta vad man vill. Det vi kallar 
slumpen har stor inverkan på många 
människors liv och gör livet spännande.

Läs utbildningsplanen till ett program 
noggrant och jämför med andra 
program. Ställ dig frågorna: Verkar de 
här kurserna spännande? Vill jag lära 
mig det här? Fundera över vilken kunskap 
du är ute efter, snarare än att hänga upp 
dig på vad utbildningen heter.

Skugga en student – följ en av våra 
studentambassadörer under en halv 
dag och se hur det är att plugga 
på universitetet.

Om du inte får rätt på dina tankar kan 
det vara bra att tänka högt. Boka tid 
hos en studie- och karriärvägledare som 
hjälper dig att få struktur på dina tankar 
och idéer.

Mejla och boka tid hos  
studievagledning@mau.se

Fundera på vad som är viktigt för dig 
– är det lönen, arbetstiderna, arbets-
miljön, att du jobbar i enlighet med 
dina värderingar, vem du arbetar med, 
status, karriärmöjligheter? 

Läs en fristående kurs för att se om 
universitetsstudier passar dig. Våga 
testa även om du inte är hundra procent 
säker. All erfarenhet är bra och ger 
dig nya tankar och möjligheter. Du kan 
bygga din egen examen med fristående 
kurser om du inte hittar ett program som 
passar just dig. 

Checka av med verkligheten och gör 
informationsintervjuer med personer du 
tycker verkar ha ett kul jobb. Hur fick 
de jobbet? Vad har de för utbildning? 
Vad gör de på jobbet? Och har de 
några tips till dig? 

1

4

6
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2
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Program på 
grundnivå
Data, IT och digital teknik
 } Datateknik och Mobil IT: 
Högskoleingenjörsutbildning

 } Datavetenskap och 
applikationsutveckling

 } Interaction Design
 } Informationsarkitekt
 } Medieproduktion och processdesign
 } Produktionsledare: Media
 } Spelutveckling
 } Systemutvecklare

Ekonomi och ledarskap 
 } Fastighetsföretagande
 } Fastighetsförmedling
 } Idrottsvetenskapligt program: 
Fysisk aktivitet och hälsa

 } Idrottsvetenskapligt program: 
Sport Management

 } IT och ekonomi
 } Medieproduktion och processdesign
 } Produktionsledare: Media
 } Transport Management

Hälsa, vård och idrott
 } Biomedicinska analytikerprogrammet
 } Idrottsvetenskapligt program: 
Fysisk aktivitet och hälsa

 } Idrottsvetenskapligt program: 
Sport Management

 } Sjuksköterskeprogrammet
 } Socialpedagogiskt arbete inom 
funktionshinderområdet

 } Tandhygienistutbildning

 } Tandläkarutbildning
 } Tandteknikerprogrammet

 Högskoleingenjörsutbildningar
 } Byggingenjör: Byggteknik
 } Byggingenjör: Projekt- och 
produktionsledning

 } Byggingenjör: Teknik och arkitektur
 } Datateknik och Mobil IT: 
Högskoleingenjörsutbildning

 } Maskin- och materialteknik: 
Högskoleingenjörsutbildning

 } Produktutveckling och design: 
Högskoleingenjörsutbildning

Kultur, språk och humaniora
 } English Studies

Lärarutbildningen
 } Förskollärarutbildning
 } Förskollärarutbildning: Musikprofil
 } Förskollärarutbildning: Flexibel 
variant

 } Grundlärarutbildning: Fritidshem
 } Grundlärarutbildning: Förskoleklass 
och grundskolans årskurs 1–3

 } Grundlärarutbildning: 
Grundskolans årskurs 4–6

 } Ämneslärarutbildning: 
Grundskolans årskurs 7–9

 } Ämneslärarutbildning: 
Gymnasieskolan

 } Yrkeslärarutbildning

Media, design och kommunikation
 } Arkitektur, visualisering och 
kommunikation

 } Grafisk design
 } Interaction Design

 } Medie- och kommunikations-
vetenskap: Medieaktivism, strategi 
och entreprenörskap

 } Medieproduktion och processdesign
 } Produktionsledare: Media
 } Produktutveckling och design: 
Högskoleingenjörsutbildning

 } Visuell kommunikation

Naturvetenskap och matematik 
 } Naturvetenskapligt/tekniskt basår
 } Biomedicinska analytikerprogrammet

Polisutbildning 
 } Polisprogrammet

Samhälls- och beteendevetenskap 
 } Arkitektur, visualisering och 
kommunikation

 } European Studies: Politics, Societies 
and Cultures

 } Human Rights
 } Idrottsvetenskapligt program: 
Fysisk aktivitet och hälsa 

 } Idrottsvetenskapligt program: 
Sport Management 

 } International Relations
 } International Migration and 
Ethnic Relations

 } Kriminologiprogrammet
 } Miljövetarprogrammet: Människa, 
miljö, samhälle

 } Mångfaldsstudier
 } Peace and Conflict Studies
 } Stadsbyggnad, stadsutveckling 
och planering

 } Statsvetenskap: Politik, organisation 
och ledning

Program
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 } Socialpedagogiskt arbete inom 
funktionshinderområdet

 } Socionomprogrammet
 } Studie- och yrkesvägledarutbildningen

Förberedande utbildningar
 } Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Kompletterande utbildningar
 } Aspirantutbildning, högskole-
utbildning som kompletterar avslutad 
utländsk utbildning

 } Kompletterande utbildning för 
tandläkare med utländsk examen från 
land utanför EU/EES och Schweiz

 } Kompletterande utbildning för 
personer med avslutad utländsk 
högskoleutbildning i socialt arbete

 } Kompletterande pedagogisk utbild-
ning: Ämneslärare grundskolans 
årskurs 7–9

 } Kompletterande pedagogisk utbild-
ning: Ämneslärare gymnasieskolan

Program på 
avancerad nivå
Data, IT och digital teknik
 } Computer Science (magisterprogram)
 } Computational Material Science 
(masterprogram)

 } Media Technology: Strategic Media 
Development (magisterprogram)

 } Interaction Design (magisterprogram)
 } Interaction Design (masterprogram)

Ekonomi och ledarskap 
 } Leadership for Sustainability 
(magisterprogram)

 } Ledarskap och offentlig organisation 
(magisterprogram)

Hälsa, vård och idrott
 } Biomedical Surface Science 
(masterprogram)

 } Sexologi (masterprogram)
 } Specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning mot hälso- och 
sjukvård för barn och ungdomar

 } Specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning medicin

 } Specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning psykiatrisk vård

 } Specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning vård av äldre

 } Sport Sciences: Sport in Society 
(masterprogram)

 } Sport Sciences: Sport in Society 
(magisterpRogram)

 } Omvårdnad (masterprogram)

Media, design och kommunikation
 } Communication for Development 
(magisterprogram)

 } Interaction Design (magisterprogram)
 } Interaction Design (masterprogram)
 } Media and Communication Studies: 
Culture, Collaborative Media, and 
Creative Industries (magisterprogram)

 } Media and Communication Studies: 
Culture, Collaborative Media, and 
Creative Industries (masterprogram)

 } Media Technology: Strategic Media 
Development (magisterprogram)

Naturvetenskap och matematik 
 } Biomedical Surface Science 
(masterprogram)

 } Computational Material Science 
(masterprogram)

Samhälls- och beteendevetenskap 
 } Criminology (magister-/
masterprogram)

 } Historiska studier (magister-/
masterprogram)

 } Hållbar stadsutveckling: Ledning och 
organisering (magisterprogram)

 } Ledarskap och offentlig organisation 
(magisterprogram)

 } Leadership for Sustainability 
(magisterprogram)

 } Political Science: Global Politics 
(masterprogram)

 } Political Science: Global Politics and 
Societal Change (magisterprogram)

 } Sport Sciences: Sport in Society 
(masterprogram)

 } Sport Sciences: Sport in Society 
(magisterprogram)

 } Sexologi (masterprogram)
 } Socialt arbete (masterprogram)
 } Urban Studies (masterprogram)

Vill du veta mer?

läs mer om våra program och 
kurser på mau.se.



Viktiga
datum

2019



1 FEBRUARI Sista anmälningsdag  
till vårens högskoleprov. 
Anmälan öppnar en 
månad innan

14 MARS Öppet hus på Malmö 
universitet. Träffa studie-
vägledare och studenter

17 MARS Webbanmälan på  
antagning.se öppnar

6 APRIL Provdag för 
högskoleprovet

15 APRIL Sista anmälningsdag för 
program och kurser med 
start höstterminen 2019

11 JULI Första antagnings beskedet 
för höst terminen klart

1 AUGUSTI Andra antagningsbeskedet

2 SEPTEMBER Sista anmälningsdag 
till höstens högskoleprov. 
Anmälan öppnar en 
månad innan

15 OKTOBER Sista anmälningsdag för 
program och kurser med 
start vårterminen 2020

20 OKTOBER Provdag för 
högskoleprovet



Anmäl
dig senast
15 april

till höstterminen 2019

15 oktober
till vårterminen 2020
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