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På Malmö högskola strävar vi efter att vara  
en aktiv del av samhällsutvecklingen. Här finns 
en naturlig, sömlös koppling till staden och 
omvärlden, vilket ger utbildningar med hög 
kvalitet och relevant samtidskoppling. Den här 
filosofin har gett oss internationellt rykte om att 
vi utbildar utåtriktade, engagerade studenter väl 
rustade för ett flexibelt arbetsliv. En högskola  
med högt i tak. Och utan väggar.

Välkommen  
till Malmö 
högskola

HEJ DÄR!
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MALMÖ HÖGSKOLA 
NIAGARA



En sammanställning från Stadskontoret, Malmö stad 2015.

Visste du att
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Hon tvekar inte att testa nya saker. Om det så gäller 
att springa en halvmara, paddla fors ränning, spela 
teater, bestiga berg eller satsa på en akademisk 
utbildning. Något som inte var en självklarhet från 
början. När Mirjana var tio år drabbades hon av en 
elakartad näthinne avlossning och förlorade synen.

MIRJANA KRISANOVIC
LÄSER TILL STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Att spränga 
gränser



Efter studenten visste Mirjana inte alls 
vad hon skulle göra. Hon hade pluggat 
på mediaprogrammet och var intres-
serad av samhällsfrågor och psykologi 
men kände sig vilsen och osäker på 
om hon skulle klara av att läsa vidare. 
Samtidigt ville hon göra så många 
saker att det var svårt att välja väg, och 
hon valde att träffa en handläggare på 
Arbetsförmedlingen.

– Jag berättade om mina drömmar 
att bli skådespelare och hålla på 
med film. Han sa att jag hade för 
höga ambitioner och att jag skulle 
vara tacksam om jag ens kom in på 
arbetsmarknaden.

Det blev vändpunkten för Mirjana. 
Efter att under uppväxten ha varit 
mobbad och känt ett utanförskap, på 
grund av sin synskada, bestämde hon 
sig för att inte vara ett offer längre.

– Jag tänkte att jag ska visa att jag 
kan. Jag pratade med en kompis som 
pluggade på högskola om hur det var, 
och ett halvår senare pluggade jag 
också och hade gjort min första film 
om självförtroende.

Vägen behöver inte vara spikrak
Det blev först ett par fristående kurser 
inom retorik, samtalsmetodik och 
projektledning. Ett bra sätt att testa 
hur det är att studera på akademisk 
nivå. Men Mirjana var fortfarande i 
en sökande fas och bestämde sig för 
att jobba ett tag medan hon funderade 
vidare på vilken utbildning hon ville 
fortsätta med.

– Min omgivning föreslog att jag 
skulle satsa på att bli massör. Jag 
certifierade mig, vilket tar ett år, och 
jobbade sedan i ett halvår som massör 
samtidigt som jag fortsatte att reflektera 
över livet och vad jag egentligen ville 
hålla på med. Jag insåg då att jag ville 
fortsätta att studera.

– Jag tycker om att hjälpa 
människor och tänkte att jag skulle 
kunna vara en bra person att hjälpa 
andra att nå sina mål och drömmar. 
Jag hade behörighet till Studie- och 
yrkesvägledarutbildningen och valde att 
söka in på Malmö högskola. 

Varvar studier med arbete som 
studentambassadör
Nu läser Mirjana sin tredje termin och 
varvar studier med extrajobb som bland 
annat studentambassadör för Malmö 
högskola och som föreläsare. Dessutom 
arbetar hon med filmproduktion i sitt 
eget företag. 

– Jag såg att högskolan sökte 
studentambassadörer och behövde ett 
extrajobb. Samtidigt tyckte jag att jag 
hade en bra erfarenhet av hur det är att 
vara vilsen och ny student så jag vill ge 
tillbaka och stödja andra i hur det är att 
ta sig vidare. Sen ligger uppdraget nära 
mitt blivande yrke så det passar bra in. 
Som studentambassadör får jag föreläsa 
och följa med på mässor och prata om 
mitt studieval.

– Jag trivs jättebra på Malmö 
högskola och har fått väldigt bra stöd 
för min funktionsnedsättning. Det har 
inte alltid varit så. Jag upplever att man 
blir sedd här.

Äventyr och utblick i världen
Men Mirjana hinner med mer än 
studier och jobb. 2015 arrangerade hon 
ett välgörenhetslopp för att samla in 
pengar till en skola i Nepal. Över 200 
personer deltog i loppet och 26 000 
kronor samlades in. För att verkligen 
förvissa sig om att pengarna hamnade i 

rätt händer bestämde sig Mirjana för att 
resa dit och lämna över dem person-
ligen. Det ledde till en ny utmaning.

– När jag gick på gymnasiet började 
jag dansa, och min danslärare såg mig 
för den jag var. Han glömde alltid bort 
att jag var blind. Vid något tillfälle sa 
han: ”Du kan bestiga berg”, förmod-
ligen som en metafor, men jag tog det 
bokstavligen. I samband med att jag 
skulle planera inför resan till skolan i 
Nepal beslöt jag mig för att jag samti-
digt skulle bestiga ett berg i Himalaya.

Sagt och gjort, Mirjana fick med 
sig en av sina ledsagare på projektet, 
och tillsammans tränade de i Sverige 
och Norge innan det var dags för 
resan i mars 2016.

– Det var en helt fantastisk 
upplevelse, rent fysiskt men också 
mentalt. Sen var det också givande att 
träffa barnen på skolan som vi samlat 
in pengar till. Resan till Nepal och 
bestigningen av berget har förändrat 
mina perspektiv i livet.

Vill coacha andra i framtiden
– När jag är klar med min utbildning 
vill jag jobba med vägledning och entre-
prenörskap. Jag har sett hur personer 
utvecklas genom att starta eget. Jag 
vill coacha andra att våga ta steget och 
utmana sig själva. n

»Jag trivs jättebra på 
Malmö högskola och har 
fått väldigt bra stöd för 

min funktionsnedsättning. 
Det har inte alltid varit 

så. Jag upplever att man 
blir sedd här.«
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MALMÖ
MÖLLEVÅNGSTORGET



Med stort driv och 
engagemang har Martin 
Gustafsson tagit sig från 
Malmö högskola till 
Google, ett av världens 
mest eftertraktade 
företag att jobba på. 

Martin utbildade sig till informations-
arkitekt och tog sin examen 2011, och 
fem år senare jobbar han som Key 
Account Manager på Google i Dublin. 
Han fick kontakt med Google via 
rekommendationer, och efter en rad 
intervjuer och personliga tester fick han 
packa sin väska och flytta till Irland. 
Nu har han ansvar för en portfölj 
av svenska kunder och vägleder dem 
i annonsering i Googles digitala 
marknadsföringskanaler.

– Det är utvecklande att arbeta mot 
olika typer av affärsmodeller och man 
bygger upp en bred förståelse för hur 
deras affär fungerar, säger han.

– Jag har ett jätteroligt och utveck-
lande jobb. Man får hela paketet här, 
tycker jag. Bolaget ligger i framkant 
på många områden och har en bra 

företagsstruktur, och jag har förmånen 
att jobba med smarta och roliga 
kollegor, berättar han.

Gillade projektbiten i utbildningen
Martin var bland de första studenterna 
som tog examen från programmet 
Informationsarkitekt. I dag är det 

många som gått utbildningen och 
tagit sig vidare till bra jobb.

– Det är en teknisk och 
projekt  orienterad utbildning. För 
mig var den absolut bästa delen just 
projektbiten, där vi hela tiden jobbade 
mot näringslivet i digitala projekt, 
avslutar Martin. n

Martin tog  
sig hela vägen  

till Google

MARTIN GUSTAFSSON
LÄSTE TILL INFORMATIONSARKITEKT 

2009–2011
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MALMÖ 
KUNGSPARKEN



När Dragan Blagojevic 
tog examen från 
kandidat programmet 
Transport Management 
gick han direkt till sitt 
nya arbete som Car 
Logistics Coordinator 
på Peugeot. 

Programmet Transport Management är 
en bred utbildning som innehåller logistik 
och transportinriktad ekonomi, juridik 
och miljökunskap samt IT och ledarskap. 
Efter examen väntade en god arbets-
marknad Dragan och hans examensklass. 
Att vara eftertraktad på arbetsmarknaden 
kändes skönt, tycker Dragan.

– Jag blev erbjuden två jobb, och 
många av oss i klassen hade jobb när 
vi tog examen. 

Helt lätt var det såklart inte. 
Rekryteringsprocessen innebar flera 
intervjuer med olika chefer i företaget, 
personlighetstester samt andra tester 
innan Dragan blev erbjuden tjänsten. 

”A bird’s-eye view”
Dragan förklarar att för honom handlade 
studierna mycket om att lära sig använda 
en metodik för att ta till sig information.

– Jag skulle säga att jag lärde mig att 
studera. Enligt mig var utbildningen 
50 procent logistik och 50 procent 
ekonomi. Jag fick med mig överblicken, 
”a bird’s-eye view”, över produktions-
processen. Jag vet hur en produktions-
kedja ser ut, vilka delar som finns och 
hur det går till. Och i dag jobbar jag 
med delar av den kedjan, säger Dragan.

”Många bollar och nollor”
– I mitt jobb samordnar jag leverans av 
Peugeots bilar i Sverige, från det att en 
beställning görs till att nycklarna landar 
i kundens hand. Det innebär att hålla 

koll på alla ledtider, från tillverkning, 
transporter och till det som heter 
Predelivery Inspection, PDI, som är den 
sista kollen innan bilen når den nya 
ägaren, förklarar Dragan.

– Så det är många bollar och många 
nollor på jobbet! Det handlar om 
mycket pengar, och jag ska ha koll på 
bilarna hela tiden. Det handlar ytterst 
om att se till att alla avtal hålls. Att det 
blev just bilindustrin var en slump, men 
jag gillar branschen. Det är alltid nya 
modeller och innovationer, så det går 
undan, säger Dragan. n

DRAGAN BLAGOJEVIC 
LÄSTE TRANSPORT MANAGEMENT

2012–2015

Dragan gick  
direkt från  

plugg till jobb 
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PATRIK MCGLINN 
LÄSTE FÖRSKOLLÄRARUTBILDNINGEN 

2013–2016

Patrik McGlinn tog 
examen från förskol-
lärarutbildningen 2016. 
Nu har han hittat ett 
yrke som uppmuntrar 
till nyfikenhet och 
utveckling.  

Ville ta chansen att påverka
– Jag fick upp ögonen för förskolan 
när det var dags för min egen dotter 
att börja, och fick många positiva 
kommentarer när jag berättade att 
jag tänkte söka till programmet. Det 
som lockade mig mest var chansen att 
påverka och vara med barn från starten. 
De första fem, sex åren betyder väldigt 
mycket i människans utveckling, och 
det är spännande att få vara med under 
en så viktig tid. 

Med förskolan som klassrum
Finns det något att lära på arbetsplatsen 
som inte kan läras ut i skolbänken? 
Ofta handlar det om att se olika 
perspektiv, menar Patrik. 

– Lärarna uppmuntrade oss hela 
tiden att ta del av diskussioner och 
vara nyfikna, och det var bra föreläs-
ningar och gästföreläsare som kom 
in med nya sätt att se på saker. Sen 
är blandningen mellan det teoretiska 
och det praktiska väldigt inspirerande. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen 
(VFU) är väldigt bra, inte bara för att 
lära sig det som man inte kan läsa sig 
till i böcker, utan också för att ges chans 
att använda de teoretiska kunskaperna 
i praktiken. 

Ett yrke att växa i
I dag arbetar Patrik på en förskola i 
Malmö, och han nämner vikten av att 
röra på sig under karriären och testa 
nya miljöer och utmaningar. Även om 
han är färdigutbildad finns det saker 
kvar att lära, menar Patrik. 

– Jag tror verkligen att jag kommer 
att utvecklas i min roll. Genom 
utbildningen har jag fått mer förståelse 
för omgivningen och hur vår syn på 
barndomen förändras. Det är det som 
är spännande med förskolläraryrket. 
Det går aldrig att sätta sig ner och säga: 
”jaha, nu kan jag detta”, utan det finns 
alltid nya saker att lära sig. Samhället 
förändras och barnen förändras 
med det. Sen finns det gott om jobb 
i yrket, och jag tog chansen att välja 
en arbetsplats som uppmuntrar mig 
att utvecklas och testa nya saker. Det 
inspirerar mig. n

Nyfikenheten  
blev en tillgång
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MALMÖ 
NIAGARA



Statistiskt sett borde inte Mohammad Al-Khafaji  
befinna sig mitt i en krävande tandläkarutbildning:  
född i Bagdad, uppvuxen i Tensta, svår dyslexi  
och utan akademisk bakgrund. Men inte ens  
statistik rår på envishet.



MOHAMMAD AL-KHAFAJI
LÄSER TILL TANDLÄKARE

I mellanstadiet blev Mohammad 
Al-Khafaji nästan utredd för dyslexi. 
Men diagnosen kom att dröja ända till 
2011. Då var han 22 år. Mohammad, 
som knappt läst en bok under hela 
skoltiden, började efter gymnasiet 
att sluka skönlitteratur i en rasande 
takt, men utvecklade trots det inte sin 
egen stavning. 

– En nära vän som visste att jag 
läste mycket följde det jag skrev på 
Facebook, och en dag sa han: ”Alltså 
jag vet inte hur jag ska säga det här, 
men jag tror du är dyslektiker, och du 
borde verkligen kolla upp det.” Så då 
gjorde jag det – och det visade sig att 
jag har grav dyslexi.

Att bli tandläkare har länge varit ett 
mål för Mohammad Al-Khafaji. Han 
gick gymnasiet i Stockholms innerstad i 
stället för i förorten. 

När betygen inte räckte till blev han 
undersköterska och började plugga till 
högskoleprovet, skrev, tränade vidare, 
skrev igen. Fick jobb som spärrvakt i 
tunnelbanan – och fortsatte att öva.

I och med diagnosen fanns något 
att ta avstamp i. På högskoleprovet 

– som han skrev totalt sju gånger – 
berättigades han extra skrivtid och 
fick äntligen till ett riktigt bra resultat. 
Plötsligt var målet möjligt. 

– Jag kunde välja mellan Stockholm 
och Malmö, men insåg direkt när jag 
kom hit att det var en riktigt bra utbild-
ning. Mycket resurser, många patienter, 
plus att upplägget med problembaserat 
lärande har varit klockrent för mig.

Mohammad, som nu är 27 år, får 
extra tid vid tentor, coachning i sin 
studieteknik samt anteckningsstöd. 
En hjälp som bidrog till att han redan 
första året engagerade sig i mentors-
verksamheten Näktergalen. 

– Jag kände att jag ville ge tillbaka 
lite. Inte genom att vara förebild, utan 
snarare hjälpa barnen lite på traven. 
Visa att de också kan.

Under två terminer träffade han 
varje vecka elever mellan tio och tolv år.   

– De har aldrig hört talas om 
högskolan. Nästan alla har utländsk 
bakgrund. Jag tog med dem till våra 
lokaler, visade dockorna, tandläkar-
stolen, berättade. Odlade en tanke 
hos dem: det här finns! n

När målet  
är allt

BRA ATT VETA

Näktergalen drivs av Malmö 
högskola i syfte att visa barn 
möjligheten att studera vidare. 
Målet är att främja integration och 
verka för social och etnisk mångfald 
inom akademin.

»Jag kände att jag 
ville ge tillbaka 
lite. Inte genom 
att vara förebild, 
utan snarare 
hjälpa barnen lite 
på traven.«
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3 × forskning
Som forskare har du möjlighet att fördjupa dig 
inom ett specifikt intresseområde och påverka 

utvecklingen i samhället. Här är tre av de forskare 
på Malmö högskola som gör skillnad i sitt jobb.

Silvia Galli är tandläkare och forskar på 
metaller som kan användas i kroppen 
för att reparera frakturer eller defekter 
i käkbenet. 

– De här metallerna är magiska! 
I början är de hårda precis som alla 
andra metaller, men skillnaden är att de 
försvinner i kroppen efter ett tag. 

Att metallerna upplöses och 
försvinner av sig själva innebär att 
patienten slipper en extra operation 
för att ta bort dem. Det sparar tid på 
sjukhuset för patienterna och kostnader 
för samhället, men framför allt är det 
bra eftersom det minskar de risker som 
är förknippade med operationer och 
kirurgiska ingrepp.

Magiska 
metaller

FORSKNING

16  |  MAlMö högSkolA StuDeNtMAgASIN 2017/2018



Martin Grander forskar om de allmän-
nyttiga bostäderna, hyresrätter som ägs 
av kommunala bolag. 

– Allmännyttan har varit ett av de 
främsta verktygen för att skapa en 
bostadsmarknad där alla har tillträde. 
Men i dag ser vi att ganska många 
hamnar utanför bostadsmarknaden och 
saknar någonstans att bo. 

Kraven ökar på att de allmännyttiga 
företagen ska drivas affärsmässigt och 
gå med vinst. Men vilka konsekvenser 
får det? 

– Jag undersöker hur allmän-
nyttan balanserar kraven på att vara 
affärsnyttiga med sitt samhällsnyttiga 
uppdrag att se till att det finns bra 
bostäder för alla. 

Åse Jevinger forskar om så kallat 
intelligent gods. Gods är varor som 
transporteras – intelligent gods kan 
ses som en vidareutveckling av dagens 
användning av streckkoder. 

– Du förser godset med en viss 
intelligens, vilket exempelvis kan 
innebära att varan kan meddela om den 
är försenad, vart den ska eller om den 
är för varm eller kall. 

Intelligent gods gör det möjligt att 
kontrollera och effektivisera transport-
kedjor, vilket i sin tur leder till minskad 
miljöpåverkan och minskade kostnader.  

Bättre 
bostads- 
marknad

Smartare 
transporter

FORSKNING
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SMULTRONSTÄLLEN
I STAN

Hej Malmö!
Nya  

upplevelser 
i hamnen

Det gamla industri-
området Västra 

hamnen är något 
helt annat i dag. Här 

väntar bland annat 
bad, klättring och en 

av norra Europas bästa 
skateparker.

Ta cykeln överallt
Malmö har prisats flera gånger om för sin 
cykelvänlighet, och det är lätt att förstå varför. 
Här går cykelvägarna tvärs över hela stan.

Plats för kreativitet
Från makerspace i Västra hamnen till lagliga 
graffiti väggar mitt i stan, gallerinatt och konstmu-
seer med fritt inträde. Beundra eller gör-det-själv.

Det är aldrig långt till ett dopp
Ribersborg eller ”Ribban” är sandstranden mitt i stan. 
På sommaren är här fullt av solande och drakflygande 
skåningar. Men även om vintern rör sig många ner till 
havet – ett besök på Kallbadhuset i vinterrusket där du 
bastar innan du hoppar i vattnet är ett lika hett måste!
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SMULTRONSTÄLLEN
I STAN

Kulturrabatt
Som student på 

Malmö högskola får 
du 50 % rabatt på 

biljettpriset på flera 
scener i stan. Bara visa 

upp din student-
legitimation när du 

köper din biljett.

Mycket på stadens meny
Falafel har blivit stadens nationalrätt, men 
det finns mycket mer att upptäcka i matväg. 
Här finns intressanta stadsodlings projekt, 
matmarknader och mycket mer.

Frisk luft och 
fri träning
Det finns flera utegym 
och löpslingor i stan, 
både i parkerna och 
vid stranden. Vill du 
ha sällskap? Kolla 
löp- och tränings-
grupper på Facebook.
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Som student på Malmö 
högskola finns det gott 
om boendealternativ. 
Medan vissa trivs i egen 
studentlägenhet startar 
andra kollektiv eller hyr 
i andra hand.

Studentboende
Malmö högskola har inget campus, 
utan de 2 000 studentbostäderna 
som finns ligger utspridda i hela 
staden. Hyresnivåerna ligger på 
3 700 – 4 500 kr/mån. Anmälan görs 
via den kommunala bostadsförmed-
lingen Boplats Syd.

Ställ dig i kö
Kötiden är avgörande för hur snabbt du 
får ett boende. Det tar i dag en till åtta  
månader att få en studentbostad. 
Du behöver inte vara antagen 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. På mah.se/bostad hittar 
du mer information om alternativen. 
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 högskolan
Malmö högskolas byggnader ligger i 
nära anslutning till de stora tåg- och 
busstationerna, vilket gör att förbindel-
serna mellan hemmet och högskolan är 
bra. Malmö är även rankat som en av 
världens bästa cykelstäder!

BOSTADSTIPS

Att bo som 
student

CHECKLISTA

1
Registrera dig på Boplats Syd 
och anmäl intresse hos de små 

studentbostadsföretagen.

2 
Bevaka vad som finns ledigt hos 
privata aktörer – uppdatera din 

sökning ofta.

3 
Följ upp dina intresseanmälningar 
med telefonsamtal/personligt brev.

4 
Var aktiv i ditt bostadssökande 
– lediga lägenheter går fort åt.

5 
Var inte kräsen – när du väl har 
ett kontrakt kan du tänka på en 

bostadskarriär. 

6
Sök boende tillsammans – det ger en 
större bredd på utbudet och gör det 

lättare att uppnå inkomstkrav. 

7
Ge inte upp trots att det kan verka 
svårt. Ta hjälp av mah.se/bostad.
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TIPS!

Gör dig välbekant med 
mah.se/bostad. I bostadsguiden finns

all information om studentbostäderna
och hur du söker. 



VENEDIG 
ITALIEN



Som student på Malmö högskola 
har du stora möjligheter att studera 
utomlands i en termin inom ramen för 
din utbildning. Du kan välja mellan 
utbytesstudier, praktik, fältstudier 
och sommarkurser.

Malmö högskola har fler än 250 
partneruniversitet runt om i världen. 
Det betyder att du kan byta ut en 
termin på Malmö högskola mot en 
termin på något av dessa universitet. 
Flest utbytesavtal finns inom Europa, 
men vi har avtal med universitet på 
alla kontinenter. 

Internationella studier är utveck-
lande och dessutom en god merit när du 
ska söka jobb i framtiden.

Dessutom får du möjlighet att lära dig 
ett nytt språk och träffa människor 
från hela världen.

Det finns flera stipendier att söka 
för studier och praktik utomlands. Till 
exempel Minor Field Study (mfs), ett 
stipendium som ger dig möjlighet att 
åka till ett utvecklingsland och samla 
material till din uppsats. Ett annat 
exempel är Erasmus+-stipendium för 
praktik i Europa.

Malmö högskolas studenter finns 
över hela världen. Inklusive mfs, 
sommarkurser och praktik studerar ca 
300 studenter från Malmö högskola 
utomlands varje år. n

På Malmö högskola har du många möjligheter att 
plugga utomlands och uppleva världen. Passa på att 
skaffa dig bredare kompetens och minnen för livet. 

HEJ VÄRLDEN!

Studera
utomlands
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För Rebecka Hillbertz var det mer än bara stränder 
och solsken som lockade henne att plugga utomlands. 
Studierna på Murdoch University i Perth, Australien, 
gav även nya perspektiv och förberedelse inför  
en internationell karriär.



REBECKA HILLBERTZ 
UTBYTESSTUDENT I AUSTRALIEN 2016

Varför sökte du dig till Australien?
– Jag valde mellan usa, Kanada 
och Australien, men till slut var det 
universitetet med bäst kurser som 
avgjorde var jag hamnade. I Malmö 
studerar jag Peace and Conflict Studies, 

så jag var intresserad av ett universitet 
som hade ämnen som passade till det. 
Nu på utbytet pluggar jag International 
Politics och Counter Terrorism, som 
kompletterar min utbildning hemma på 
ett bra sätt.

Hur är det att studera på 
Murdoch University?
– Vårt campus är enormt och består 
av flera universitetsbyggnader och en 
studentby där internationella studenter 
bor. Stämningen är väldigt god och 
det är lätt att hitta nya vänner. Det är 
väldigt annorlunda från Sverige, vi har 
både fler lov och fler tentor. Hemma är 
jag van vid att läsa en kurs i taget, här 
läser vi fyra kurser parallellt. 

Vad har varit det bästa  
med utbytet?
– Jag har fått med mig fackspråket, lärt 
mig skriva bra på engelska, byggt upp 
min grammatik och fått mycket större 
självförtroende i språket. Min ambition 
är att jobba utomlands i framtiden, så 
med det i åtanke är detta ovärderligt. 
Och sen alla nya människor man 
träffat, såklart! 

– Kulturutbytet har varit det 
viktigaste för mig. Vi har rest runt 
en del under tiden vi varit här, och 
tillsammans med andra studenter har vi 
varit i olika delar av Australien och på 
Bali. Det har varit fantastiskt! n

”Det har varit  
en ovärderlig 
upplevelse”



Från tentaplugg och föreläsningar till caféhäng, strandliv, 
utomhuskonserter och mycket mer. Få en bild av livet som 
student på Malmö högskola genom vårt Instagramkonto 
@malmostudent som sköts av våra studenter.

 höllviken

 malmostudent 
Got up early to do a 
Photohorseshoet!  
(See what I did there?)
#höllviken  
#malmöhögskola 
#malmouniversity

hemma i malmö  

 malmostudent ”Monday, 
monday”– ni vet den där 
låten av mammorna och 

papporna – brukar jag sjunga 
för mig själv på veckans första 

dag. Denna måndag innebär 
således en mix av hemtenta, 

sång och många slurkar kaffe. 
/Emma  

#malmöhögskola 
#malmouniversity

 västra hamnen

 malmostudent Today its moving 
day for me and my girlfriend @krea-
tivajag ! Yehaaw! Moving to Västra 
Hamnen (Not Turning Torso) so 
now we’re going to prepare our 
lobsters and truffles /Felix
#malmöhögskola #malmouniversity  
#malmotown #turningtorso
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INSTAGRAM 
STUDENTLIV I MALMÖ 

@MALMOSTUDENT

 kåseberga / ale stenar

 malmostudent 27 degrees and 
blue skies when our international 
students visited Österlen and 
Ale stenar today. Picture by my 
colleague Caroline! /Kajsa
#malmöhögskola #österlen 
#alestenar #swedishsummer

 spånehusvägen

 malmostudent Besides that 
a bird pooped in my drink... 
We’re excited about tonight’s 
show with Laakso at Babel! 
#laakso #malmöhögskola

 niagara

 malmostudent Today on 
the 5:th floor in Niagara is 
our Software Engineering 
exhibit! So come and play/
test our programs/games/
web applications! My table 
is at the game Gone Dark, 
group 4! /Felix
#softwareengineering 
#malmöhögskola 
#malmouniversity
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VÄSTRA HAMNEN 
SUNDSPROMENADEN





Innan man söker in till en högskole utbildning kan 
det vara bra att sätta sig in i några saker. Detta 
avsnitt är till för att guida dig rätt och öka din 
förståelse för en del begrepp inom högskolevärlden.

UTBILDNINGSNIVÅER 

Högskolepoäng 
En utbildnings omfattning anges i 
högskolepoäng, förkortat hp. En 
termins heltidsstudier motsvarar 30 hp. 

Nivåer 
De olika utbildnings- och examens-
nivåerna är grundnivå, avancerad nivå 
och forskarnivå. 

Examen
I högskolevärlden finns olika examina. 
På Malmö högskola kan du studera 
program som leder till en yrkesexamen, 
till exempel socionom eller tand-
läkare, eller en generell examen, som 
kandidatexamen, magisterexamen eller 
masterexamen.

Vänta inte till sista terminen med att 
ta reda på vad som gäller för att få ut 
en examen. Det är speciellt viktigt för 
dig som tänker läsa fristående kurser. 

PROGRAM ELLER KURS 
– TVÅ SÄTT ATT STUDERA

All högskoleutbildning består av kurser 
som du kan läsa antingen separat eller 
inom ett program. De allra flesta av 
våra program startar på hösten och 
omfattar 180 hp, vilket motsvarar 
tre års studier på heltid. Vissa yrkes-
program är längre. 

Fördelar med program
 Î Du anmäler dig endast en gång.
 Î Du får en sammanhållen utbildning.
 Î Du vet att kurserna är valda för att 

passa en viss inriktning som leder till 
en specifik examen.

 Î Du vet i förväg när du ska läsa 
varje kurs.

 Î Du har ofta samma studiekamrater 
under hela utbildningen.

FRISTÅENDE KURSER

Fristående kurser kan läsas på olika vis. 
Du kan välja att kombinera kurser från 
olika högskolor för att skapa din egen 
utbildning med examen, eller så läser du 
bara en kort kurs för att fortbilda dig, 
lära dig något nytt eller för att prova på 
högskolestudier.

1. Skapa din egen utbildning
Om du inte hittar ett program som 
passar dig, men ändå är mån om att ta 
en examen, så kan du skapa din egen 
utbildning med hjälp av fristående 
kurser. Det innebär stor valfrihet för
dig men också en hel del eget ansvar. 
För att kunna få ut en kandidat examen 
ska du ha läst totalt 180 hp, varav 
minst 90 hp är fördjupning inom ett 
huvudområde. Du ska också skriva ditt 
examensarbete inom det huvudområde 
som du väljer. Utöver kurser i huvud-
området kan du välja vilka fristående 
kurser du vill och du kan läsa dem vid 
olika högskolor, bara du får ihop totalt 
180 hp i avslutade kurser. Det kan även 
vid den enskilda högskolan finnas andra 
regler för att en examen ska kunna 
tas ut. Det är därför bra att ha koll på 
högskolans lokala examensordning 
redan under studietiden. Är du osäker 
på hur du ska kombinera kurser för att 
nå dit du vill, kan du ta hjälp av våra 
studie- och karriärväg ledare.

2. Fortbilda dig
Fristående kurser är ett utmärkt 
alternativ för dig som inte vill läsa ett 
helt program. Du söker och antas till en 

SÅ FUNKAR DET

Bra att veta

UPPTÄCK MER

edu.mah.se 
Här hittar du mer information om 

alla våra program och kurser. Navigera 
enkelt utifrån dina önskemål.
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kurs i taget och kan på så sätt läsa ett 
enskilt ämne efter intresse och känna 
efter vilket/vilka ämnen som passar 
just dig. Många av våra kurser vänder 
sig särskilt till olika yrkeskategorier 
och fungerar som fortbildning eller 
vidareutbildning.

3. Prova på högskolestudier
Om du är osäker på om högskolestudier 
är något för dig är en fristående kurs 
ett bra sätt att prova på hur det är 
att studera. Vi har även Akademisk 
introduktionstermin, som syftar till 
att ge kunskap och förståelse för vad 
högskolestudier innebär och som kan 
underlätta vägen in till högskolan. 

Se hela vårt kursutbud på  
edu.mah.se/kurser

FÖR DIG MED 
FUNKTIONS NEDSÄTTNING

Oroar du dig över att din funktions-
nedsättning ska stå i vägen för ett 
lyckat studieresultat? Vi erbjuder en 
rad olika former av stöd för att du ska 
klara din utbildning. Du kan få stöd 
oavsett funktionsnedsättning och vald 
utbildning. Stödet är givetvis kostnads-
fritt. För att få bästa möjliga hjälp bör 
du höra av dig i god tid innan kursen 
eller programmet börjar. 

Läs mer på mah.se/funk

STUDIE- OCH KARRIÄR VÄGLEDNING

Vi hjälper dig att nå ditt drömjobb 
Om du är osäker på vad du vill studera 
kan det vara en god idé att boka in ett 
vägledningssamtal med en studie- och 
karriärvägledare. Du kan vända dig till 
studie- och karriärvägledningen om du

 Î har allmänna frågor om hög-  
skolestudier 

 Î är osäker på ditt studie- och yrkesval
 Î undrar om du är behörig och hur  

du gör för att komma in på en 
utbildning

 Î har allmänna frågor om våra 
utbildningar

 Î behöver personlig vägledning inför 
ditt studie- och yrkesval.

Läs mer på 
mah.se/studievagledning

ANMÄLAN

Du söker till all utbildning, både kurser 
och program, vid samtliga lärosäten 
i Sverige på ett och samma ställe, 
antagning.se. Här kan du också söka 
och jämföra utbildningar vid olika 
lärosäten. Du kan välja upp till 20 
utbildningar. Tänk på hur du rang-
ordnar alternativen i din ansökan. 

Anmälan är öppen en månad på 
våren och en på hösten. 

Sen anmälan
Missade du sista anmälningsdagen? 
Vissa av våra kurser och program är 
öppna för sen anmälan.

Sen anmälan görs på antagning.se

SÅ FUNKAR DET

DEADLINE FÖR ANMÄLAN

CHECKLISTA

1
Gå in på antagning.se och sök 

fram de utbildningar du vill anmäla 
dig till. Du måste skicka in din 
anmälan senast den 18 april för

ht 2017 och 17 oktober för vt 2018. 
Om du är osäker på om du har de 
förkunskaper som krävs kan du ta 

hjälp av en studievägledare.

2 
Skapa ett användarkonto och

gör en webbanmälan. Sök fram de 
kurser eller program som du vill 
anmäla dig till med hjälp av sök- 
motorn på antagning.se. Webb-
anmälan öppnar cirka en månad

före sista anmälningsdag.

3 
Rangordna dina utbildnings- 

alternativ. Det du helst vill komma 
in på rangordnar du först. Om du 

inte kommer in på ditt förstahands-
alternativ prövas ditt andrahands- 

alternativ och så vidare.

4 
Ladda bara upp de betyg och 

intyg som inte redan finns. Om din 
skola för över slutbetyg till betygs- 

databasen, behöver du inte ladda upp 
dem själv. Har du inte möjlighet att 
ladda upp dina betyg? Skicka dem i 

så fall via post i stället.

5 
Vänta inte med att ladda upp de

betyg du har. Kolla vilka datum som 
gäller på antagning.se. 

6
Fyll i den aktiveringskod som

skickats till din folkbokföringsadress. 
När du gjort det kan du kontrollera 

dina meriter. 

7
Gå in på Mina sidor och se vad som

är registrerat och om du behöver
ladda upp fler betyg.

18 april 
För anmälan till höstterminen 2017

17 oktober 
För anmälan till vårterminen 2018
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Program
PROGRAM GRUNDNIVÅ

Data
 Î Datateknik och Mobil IT: 

Högskoleingenjörsutbildning
 Î Datavetenskap och 

applikationsutveckling
 Î Informationsarkitekt
 Î Interaktionsdesign
 Î IT och ekonomi
 Î Spelutveckling
 Î Systemutvecklare

Ekonomi
 Î Fastighetsföretagande
 Î Fastighetsförmedling
 Î IT och ekonomi
 Î Produktionsledare: Media
 Î Statsvetenskap: Politik, organisation 

och ledning
 Î Transport Management

Humaniora
 Î English Studies
 Î European Studies: Politics, Societies 

and Cultures

Hälsa och sjukvård 
 Î Biomedicinska 

analytikerprogrammet
 Î Idrottsvetenskapligt program: 

Fysisk aktivitet och hälsa
 Î Idrottsvetenskapligt program: 

Sport Management
 Î Receptarieprogrammet
 Î Sjuksköterskeprogrammet
 Î Socialpsykiatri
 Î Tandhygienistutbildning
 Î Tandläkarutbildning
 Î Tandteknikerutbildning

Journalistik, information och  
kommunikation

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

 Î Visuell kommunikation

Juridik
 Î Fastighetsföretagande
 Î Fastighetsförmedling

Konst, design och media
 Î Arkitektur, visualisering och 

kommunikation
 Î Grafisk design
 Î Interaktionsdesign
 Î Medie- och kommunikations-

vetenskap: Medieaktivism, strategi 
och entreprenörskap

 Î Medieproduktion och processdesign
 Î Produktdesign
 Î Produktutveckling och design: 

Högskoleingenjörsutbildning
 Î Produktionsledare: Media
 Î Visuell kommunikation

Pedagogik, utbildningsvetenskap 
och didaktik

 Î Förskollärarutbildning
 Î Förskollärarutbildning: Musikprofil
 Î Förskollärarutbildning: 

Flexibel variant
 Î Grundlärarutbildning: Förskoleklass 

och grundskolans årskurs 1–3
 Î Grundlärarutbildning: 

Grundskolans årskurs 4–6
 Î Grundlärarutbildning: Fritidshem
 Î Studie- och yrkesvägledar - 

utbildningen
 Î Yrkeslärarutbildning

 Î Ämneslärarutbildning: Inriktning 
mot grundskolans årskurs 7–9

 Î Ämneslärarutbildning: Inriktning 
mot gymnasieskolan 

Samhälls- och beteendevetenskap
 Î Arkitektur, visualisering och 

kommunikation
 Î European Studies: Politics, Societies 

and Cultures
 Î Fastighetsföretagande
 Î Fastighetsförmedling
 Î Human Rights
 Î Idrottsvetenskapligt program:  

Fysisk aktivitet och hälsa
 Î Idrottsvetenskapligt program:  

Sport Management
 Î International Migration and  

Ethnic Relations
 Î International Relations
 Î Kriminologiprogrammet
 Î Miljövetarprogrammet:  

Människa, miljö, samhälle
 Î Mångfaldsstudier
 Î Peace and Conflict Studies
 Î Socialpedagogiskt arbete inom 

funktionshinderområdet
 Î Socialpsykiatri
 Î Socionomprogrammet
 Î Statsvetenskap: Politik, organisation 

och ledning, kandidatprogram
 Î Studie- och yrkesvägledar   - 

utbildningen

Språk
 Î English Studies

Teknik och teknisk industri
 Î Byggingenjör: Byggteknik

HITTA 
DIN UTBILDNING
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 Î Byggingenjör: Projekt- och 
produktionsledning

 Î Byggingenjör: Teknik och arkitektur
 Î Datateknik och Mobil IT: 

Högskoleingenjörsutbildning
 Î Datavetenskap och 

applikationsutveckling
 Î Informationsarkitekt
 Î Interaktionsdesign
 Î IT och ekonomi
 Î Maskin- och materialteknik: 

Högskoleingenjörsutbildning
 Î Medieproduktion och processdesign
 Î Produktdesign
 Î Produktutveckling och design: 

Högskoleingenjörsutbildning
 Î Produktionsledare: Media
 Î Spelutveckling
 Î Systemutvecklare
 Î Tandteknikerutbildning
 Î Transport Management

PROGRAM AVANCERAD NIVÅ

Data
 Î Computer Science  

– Master’s Programme (One-Year)
 Î Interaction Design  

– Master’s Programme (One-Year) 
 Î Interaction Design  

– Master’s Programme (Two-Year)

Ekonomi
 Î Hållbar stadsutveckling: Ledning 

och organisering – magisterprogram
 Î Leadership for Sustainability 

– Master’s Programme (One-Year)
 Î Ledarskap och offentlig 

organisation – magisterprogram

Humaniora
 Î Historiska studier  

– magister-/masterprogram
 Î Linguistics: Language and Society 

– Master’s Programme (One-Year)
 Î Urban Studies 

– Master’s Programme (Two-Year)

Hälsa och sjukvård
 Î Biomedical Surface Science 

– Master’s Programme
 Î Idrottsvetenskap: Idrott i 

förändring – magisterprogram
 Î Idrottsvetenskap: Idrott i  

förändring – masterprogram 
 Î Omvårdnad – masterprogram 
 Î Sexologi – masterprogram 
 Î Specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning mot hälso- och 
sjukvård för barn och ungdomar 

 Î Specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning mot psykiatrisk vård 

 Î Specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning mot vård av äldre

Journalistik, information  
och kommunikation

 Î Communication for Development 
 Î Media and Communication Studies: 

Culture, Collaborative Media, 
and Creative Industries 
– Master’s Programme (One-Year)

 Î Media and Communication Studies: 
Culture, Collaborative Media, 
and Creative Industries 
– Master’s Programme (Two-Year) 

 Î Media Technology: 
Strategic Media Development  
– Master’s Programme (One-Year)

Konst, design och media
 Î Interaction Design 

– Master’s Programme (One-Year) 
 Î Interaction Design 

– Master’s Programme (Two-Year) 
 Î Media and Communication Studies: 

Culture, Collaborative Media, 
and Creative Industries 
– Master’s Programme (One-Year) 

 Î Media and Communication Studies: 
Culture, Collaborative Media, 
and Creative Industries 
– Master’s Programme (Two-Year)

HITTA 
DIN UTBILDNING

MILJÖVETARPROGRAMMET

»I början var jag rädd att det 
skulle vara för naturvetenskapligt 

eftersom jag haft lite svårt för 
NO-ämnena. Men jag upptäckte 
snabbt att programmet har en 
helt annan ingång. Vi studerar 
sociologi, politik, ekonomi och 
diskuterar miljöfrågor utifrån 

sådant som roller, normer, värder-
ingar och konsumtionsmönster.«  

Ahmed Al-Qassam jobbar 
som integrationssamordnare 

på Malmö stad

SOCIONOMPROGRAMMET

»Bredden i utbildningen lockade 
mig. I mitt nuvarande jobb 

fattar jag dagligen beslut efter 
socialtjänstlagen. Då är framför 

allt juridikkunskaperna från 
utbildningen ovärderliga.«  
Cassandra Lundvall arbetar 
nu som biståndshandläggare 

i Trelleborg

Hallå där
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Naturvetenskap
 Î Biomedical Surface Science 

– Master’s Programme (Two-Year)

Pedagogik, utbildningsvetenskap 
och didaktik

 Î Kompletterande pedagogisk 
utbildning: Inriktning mot ämnes-
lärare grundskolans årskurs 7–9

 Î Kompletterande pedagogisk  
utbildning: Inriktning mot ämnes-
lärare gymnasieskolan

 Î Speciallärarprogrammet:  
Grav språkstörning

 Î Specialpedagogprogrammet
 Î Speciallärarprogrammet: 

Matematikutveckling
 Î Speciallärarprogrammet:  

Språk-, skriv- och läsutveckling

Samhälls- och beteendevetenskap
 Î Communication for Development 
 Î Criminology – Master’s Programme 

(Two-Year)
 Î Hållbar stadsutveckling: Ledning 

och organisering – magisterprogram
 Î Idrottsvetenskap: Idrott i  

förändring, magisterprogram
 Î Idrottsvetenskap: Idrott i  

förändring – masterprogram
 Î International Migration and Ethnic 

Relations – Master’s Programme 
(One-Year)

 Î International Migration and Ethnic 
Relations – Master’s Programme 
(Two-Year)

 Î Leadership for Sustainability  
– Master's Programme (One-Year)

 Î Ledarskap och offentlig organisation 
– magisterprogram

 Î Political Science: Global Politics 
and Societal Change – Master’s 
Programme (One-Year)

 Î Political Science: Global Politics,  
– Master’s Programme (Two-Year)

 Î Sexologi, masterprogram
 Î Socialt arbete, masterprogram

 Î Urban Studies – Master’s 
Programme (Two-Year)

 Î Välfärd och hälsa – masterprogram

Socialt arbete och social omsorg
 Î Socialt arbete – masterprogram

Språk
 Î Linguistics: Language and Society 

– Master’s Programme (One-Year)

Teknik och teknisk industri 
 Î Computer Science 

– Master’s Programme (One-Year) 
 Î Interaction Design 

– Master’s Programme (One-Year)
 Î Interaction Design 

– Master’s Programme (Two-Year)
 Î Media Technology: 

Strategic Media Development  
– Master’s Programme (One-Year)

FÖRUTBILDNING

 Î Akademisk introduktionstermin 
 Î Introduktionsutbildning:  

behörighetsgivande kurs/utbildning 
i svenska 

 Î Naturvetenskapligt/tekniskt basår

ASPIRANTUTBILDNING

 Î Aspirantutbildning, högskole-
utbildning som kompletterar 
avslutad utländsk utbildning: 
Allmän inriktning

 Î Aspirantutbildning, högskole-
utbildning som kompletterar 
avslutad utländsk utbildning: 
Förvaltningsinriktning 
 

Mer information om våra program 
och kurser hittar du på edu.mah.se

HITTA 
DIN UTBILDNING

VISUELL KOMMUNIKATION

»Visuell kommunikation lockade 
mig med sin bredd. Intresset för 
film och grafik har alltid funnits 

där, även om jag varit osäker  
på exakt vad det är jag vill göra. 
Just nu vill jag antingen arbeta 
med TV eller filmproduktion, 

eller doktorera.« 
Måns Mårtensson läser en 

masterutbildning inom medie- 
och kommunikationsvetenskap

RECEPTARIEPROGRAMMET

»Ingen dag är den andra lik, och 
jag lär mig något nytt varje dag. 
Det är ett väldigt stimulerande 
arbete. Som receptarie har jag 

ansvaret att bedöma att en 
person får rätt läkemedel och att 
olika preparat fungerar ihop.« 

Olivia Reimhagen fick jobb  
på Apoteket Hjärtat direkt  

efter sin examen

Hallå där
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 FOLKETS PARK 

A

Niagara
Nordenskiöldsgatan 1

B

Orkanen
Nordenskiöldsgatan 10

C

Gäddan
Citadellsvägen 7

D

Studentcentrum
Neptuniplan 7

E

Kårhuset
Bassängkajen 8

F

Hälsa och samhälle
Jan Waldenströms gata 25

G

Odontologiska fakulteten
Carl Gustafs väg 34

T

Tågstation

HEJ MALMÖ!

Adresser
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MALMÖ HÖGSKOLA 
NIAGARA



15 FEBRUARI

Sista anmälningsdag till vårens
högskoleprov. Anmälan öppnar

en månad innan.

15 MARS

Webbanmälan på antagning.se öppnar. 

16 MARS

Öppet hus på Malmö högskola. 
Träffa studievägledare och studenter.

1 APRIL

Provdag för högskoleprovet.

18 APRIL

Sista anmälningsdag för
program och kurser med start

höstterminen 2017.

13 JULI

Första antagningsbeskedet 
för höstterminen klart.

3 AUGUSTI

Andra antagningsbeskedet.

15 SEPTEMBER

Sista anmälningsdag till höstens 
högskoleprov. Anmälan öppnar en 

månad innan.

17 OKTOBER

Sista anmälningsdag för  
program och kurser med start 

vårterminen 2018.

29 OKTOBER

Provdag för högskoleprovet.

KOM IHÅG!

Viktiga 
datum 
2017
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ADRESS

Malmö högskola
205 06 Malmö högskola

Tel 040-665 70 00 
info@mah.se
www.mah.se

FÖLJ OSS!

mah.se
Twitter @malmohogskola
Instagram @malmostudent

Besök oss på Facebook 
facebook.com/malmohogskola

DEADLINES

17 oktober
För anmälan till vårterminen 2018

18 april
För anmälan till höstterminen 2017


