


Grundat 1998

24 000 studenter (12 000 hst)
1 900 anställda (1400 årsarb)
400 disputerade lärare 
230 doktorander 
80 professorer 

100 program och 350 kurser
500 internationella vetenskapliga artiklar
2 campusområden

Det här är Malmö universitet



Fem fakulteter

Fakulteten för hälsa och samhälle

Fakulteten för kultur och samhälle

Fakulteten för lärande och samhälle

Fakulteten för teknik och samhälle 

Odontologiska fakulteten

Det här är Malmö universitet



Utbildning

Malmö universitets utbildning ska: 

bidra till breddat deltagande, inkludering och 
studentinflytande

bidra till att bildning och livslångt lärande blir 
självklara inslag i hela samhället

utveckla studenters förmåga att kritiskt värdera 
kunskap och omsätta kunskapen i handling



2/3 är kvinnor

1/3 har utländsk bakgrund

2/3 är första generationens akademiker

1350 internationella studenter

87% etablerar sig på arbetsmarknaden

efter examen

Malmö universitets studenter



55 % yrkesexamen 

31 % kandidatexamen

8 % magisterexamen

4 % masterexamen

Exempel på yrkesexamen: 

Lärarexamen

Socionomexamen

Sjuksköterskeexamen

Tandläkarexamen

Studie- och yrkesvägledarexamen

Högskoleingenjörsexamen

Examen



verksamhet
perspektiv på din

Få nya

– samarbeta med studenter
från Malmö universitet



Samarbetsformer

• Examensarbete

• Mentorskap

• Praktik/VFU

• Projektuppdrag

• Andra samarbetsformer: gästföreläsningar, 
studiebesök, utbildningsråd

www.mau.se/studentsamarbeten

http://www.mau.se/studentsamarbeten


FUTURE FINDER –
Karriärportal för Malmö universitets 

studenter

Registera er som arbetsgivare och annonsera
kostnadsfritt på:

futurefinder.mau.se/sv/for-employers



Årligt Career Mentoring Programme för Malmö universitets
engelskspråkiga masterstudenter

Program under 8 månader
Mellan oktober-maj

Mentor-Student möte
1 möte under 1 timme per månad

Kontakta My Larsson, 
Career Mentoring Programme Manager
my.larsson@mau.se

BLI MENTOR TILL INTERNATIONELL 
MASTERSTUDENT



Vem kan söka till Career Mentoring Programme? 

• Internationella & svenska studenter
• 2-åriga masterprogram

• Biomedical Surface Science 
• Criminology 
• Interaction Design 
• International Migration and Ethnical Relations 
• Media and Communications Studies 
• Urban Studies 
• Computer Science
• Sport Science
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