STUDENTGUIDEN

mah.se
facebook.com/malmohogskola
twitter: @malmohogskola
instagram: @malmostudent

Malmö högskola är högskolan mitt i Malmö. Som
student här har du nära till allt och är en del av
stadslivet som pågår runt omkring dig. Högskolan
finns på flera platser i Malmö. Nära centralstationen
ligger Universitetsholmen där husen Niagara,
Orkanen, Gäddan, Studentcentrum och Kårhuset
finns. Husen Hälsa och samhälle och Odontologiska fakulteten ligger intill station Triangeln vid
sjukhusområdet. Med sitt centrala läge är högskolan
lättillgänglig både för dig som bor i Malmö och för
dig som pendlar hit. Den här guiden ska hjälpa dig
som är ny student att komma igång med dina studier
och få koll på hur saker och ting fungerar här. På
webben hittar du mer information.

Välkommen till Malmö högskola!
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Hitta rätt

Niagara

Orkanen

Gäddan

Studentcentrum

I Niagara finns lärosalar,
datorsalar och grupprum. På
entréplan finns restaurang och
på andra våningen ett café.
Studenter har tillträde till och
med plan sex i huset samt till
takterrassen på sjunde våningen. Lärosalarna i Niagara har
beteckningar som börjar på
NI, till exempel NIB0204 där
NI står för Niagara, den tredje
bokstaven står för vilken del av
huset salen finns i, de två första
siffrorna är våningsnummer
och de två sista numret på salen.
Nordenskiöldsgatan 1

I Orkanen finns lärosalar,
datorsalar, grupprum och högskolans största bibliotek. Högst
upp på femte våningen hittar
du Orkanenbiblioteket och på
entréplan finns restaurang och
café. I Orkanen finns också speciallokaler som kemi- och fysiklabb, ateljé, studio och verkstad.
Lärosalarna i Orkanen har
beteckningar som börjar med
OR, till exempel OR:D222,
där OR står för Orkanen, den
tredje bokstaven för vilken del
av huset salen finns i, den första
siffran är våning och de två sista
siffrorna är numret på salen.
Nordenskiöldsgatan 10

I Gäddan hittar du lärosalar,
datorsalar, grupprum och ett
café. Lärosalarna i Gäddan har
beteckningar som börjar på
G8, till exempel G8:507, där
G8 står för Gäddan, den första
siffran är våning och de två sista
siffrorna är numret på salen.
Citadellsvägen 7

I Studentcentrum kan du som
student få hjälp med dina
frågor om studier och karriär,
hälsa, utlandsstudier, stipendier, antagning, examen, stöd
vid funktionsnedsättning med
mera. Du kan boka en tid eller
komma på drop-in. Det finns
inga lärosalar eller datorsalar i
Studentcentrum men här finns
grupprum som du kan boka
för dina studier.
Neptuniplan 7
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K A R TA PÅ S I DA N 2 4
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Kårhuset

Hälsa och samhälle

Odontologiska fakulteten

Studentkåren Malmö håller
till i Kårhuset där festlokalen
Kölsvinet, kårtidningen
Mahskaras redaktion, studentföreningar och kårens student
ombud finns.
Norra Neptunigatan 5

I Hälsa och samhälles hus finns
lärosalar, datorsalar, grupprum, bibliotek och en restaurang. Lärosalarna på Hälsa
och samhälle har beteckningar
som börjar på AS, till exempel
AS:U407, där AS står för Hälsa
och samhälle, den första siffran
är våning och de två sista
siffrorna är numret på salen.
Jan Waldenströms gata 25

I Odontologiska fakultetens
hus går studenterna som läser
till tandläkare, tandtekniker
och tandhygienist. Här finns
bibliotek, lärosalar, dentallabb
och en klinikmottagning.
Restaurang finns på entréplan.
Lärosalarna på Odontologiska
fakulteten har beteckningar
som börjar på KL, till exempel
KL:3560, där KL står för
huset, den första siffran är
våning och de tre sista siffrorna
är numret på salen.
Carl Gustafs väg 34
K A R TA PÅ S I DA N 2 4
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Innan terminsstarten

Student – så funkar det

Innan du kan påbörja dina studier behöver du hämta ut din
datoridentitet och registrera dig på din utbildning.

Din utbildnings webbsida

1. Hämta ut din datoridentitet

Din datoridentitet använder du under hela din studietid för att
logga in på datorer och få tillgång till det trådlösa nätverket. Med
din datoridentitet kommer du även åt webbtjänsten Mina studier
och lärplattformen It’s learning. Du måste hämta ut din dator
identitet innan du kan registrera dig på din utbildning. Du gör det
via webben på IDSERVICE.M AH.SE
2. Registrera dig på din utbildning

Du behöver registrera dig på det program eller den kurs du ska
läsa. Det krävs för att du ska få ut dina studiemedel, för att få
delta i utbildningen och för att dina lärare ska kunna rapportera
in dina studieresultat. Du registrerar dig på MINASTUDIER.M AH.SE
eller på plats på uppropet. Vilket alternativ som gäller för dig får
du veta i välkomstbrevet.

Alla utbildningar har en webbsida där bland annat kursplan med
kurslitteratur, schema, och kontaktuppgifter till utbildnings
ansvarig och studieadministratör finns. Du hittar din utbildnings
webbsida via EDU.M AH.SE eller genom att söka på utbildningens
namn på M AH.SE .
Multikort

Multikortet använder du som studentlegitimation, som passerkort i högskolans lokaler, som lånekort på biblioteket och när du
ska kopiera och skriva ut. Du skaffar ditt Multikort i Orkanenbiblioteket eller i receptionen i Hälsa och samhälles hus.
Schema

I schemat står tider och lärosalar för din undervisning. Börjar
salsbeteckningen på OR är det i Orkanen, står det NI är det i
Niagara, G8 betyder Gäddan, AS står för Hälsa och samhälle och
KL står för lokalerna på Odontologiska fakulteten. Du hittar ditt
schema på din utbildnings webbsida eller via M AH.SE/SCHEM A .

3. Kolla upp när din utbildning startar

Tid och plats för upprop/introduktionsmöte på din utbildning
hittar du i schemat. Schemat publiceras fyra veckor innan
kursstart. Du hittar ditt schema via mah.se/schema eller på din
utbildnings webbsida.

DAT U M

1

2

3
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Hitta kurslitteratur

Du hittar din kurslitteratur i kursplanen på din utbildnings webbsida.
Itslearning

Itslearning är lärplattformen där du får viktig information och
kommunicerar med din lärare. Det tar upp till tre dagar efter att
du har hämtat ut din datoridentitet och registrerat dig innan du
kan logga in på Itslearning med din datoridentitet. Du får mer
information om hur Itslearning används på just din utbildning
från din lärare.

11

Mina studier

Boka grupprum själv

På Mina studier kan du se dina studieresultat, göra adressändring,
anmäla dig till tentamen, hämta ut verifierbara studieintyg med
mera. Du loggar in på Mina studier med din datoridentitet.

Du kan själv boka vissa rum att studera i via SCHEM A.M AH.SE .

Undervisnings- och examinationsformer

Under din studietid kommer du att möta flera undervisningsformer och olika former för bedömning av dina studieresultat.
Undervisning kan ske i form av föreläsningar, seminarier (gruppdiskussioner), workshops, praktiska laborationer och övningar
eller handledning enskilt och i grupp. Högskolestudier förutsätter
en stor del självstudier då du förväntas studera på egen hand även
den tid då du inte har undervisning i schemat.
Examination kan också se olika ut. Tenta, eller tentamen, kan
vara skriftliga prov som antingen görs på högskolan (salstentamen) eller som en inlämningsuppgift (hemtentamen) eller ett
muntligt prov. Andra examinationsformer kan vara muntliga
seminarier skriftliga uppsatser, praktiska laborationer med mera.
Examinationsformerna framgår av kursplanen.
Teknikutlåningen

Om du behöver låna teknisk utrustning, som till exempel ett ljudkort eller en diktafon, är det till teknikutlåningen på Orkanen du
ska vända dig.
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Mat

I Orkanen, Niagara, Odontologiska fakulteten och Hälsa och
samhälle finns restaurang och café där du kan köpa fika eller lunch.
I högskolans alla hus finns pentryn med mikrovågsugnar att värma
medhavd mat i. I biblioteken får du lov att dricka men inte äta.
Studieintyg

Ibland kan du behöva intyg som visar de kurser du har läst, eller
att du är inskriven vid Malmö högskola. Du kan själv skriva ut ett
studieintyg via Mina studier eller ta hjälp av en studieadministratör.
Kåren: Studentkåren Malmö och
Odontologiska studentkåren

Det finns två studentkårer vid Malmö högskola - Studentkåren
Malmö och Odontologiska studentkåren. Studentkåren Malmö
samlar de flesta studenter medan studenter som läser till tandläkare, tandtekniker och tandhygienist brukar höra till Odontologiska studentkåren. Medlemskap i kåren är frivilligt. Kårerna är
studenternas röst på högskolan och deras främsta uppgifter är
att bevaka utbildningarnas kvalitet, att förbättra studenternas
allmänna situation samt att företräda enskilda studenter gentemot högskolan. Vid varje fakultet har Kåren ett studentombud
du kan vända dig till om du får problem eller bekymmer i eller
utanför dina studier. Hos kårerna finns det mycket att engagera
dig i. Kåren har flera studentföreningar och anordnar bland annat
inspark och fester. Läs mer om kårerna på M ALMOSTUDENTER.SE
och K AFTIS.COM .
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IT på högskolan
Programråd

IT-support - Helpdesk

Alla program på högskolan ska utse studentrepresentanter till
programrådet. Programrådet ser efter studenternas intressen
och deltar i diskussioner om utbildningssituationen på just den
utbildningen. Programrådet är viktigt för studentinflytandet och
en betydelsefull del av samarbetet mellan lärare och studenter i
utvecklingen av utbildningarna.

IT-support för studenter kallas även Helpdesk och du når den via
SUPPORT@M AH.SE och telefon 040 - 665 75 25 .
Datoridentitet

Din datoridentitet använder du till att logga in på högskolans
datorer, It’s learning och Mina studier. Du behöver skaffa en datoridentitet när du påbörjar dina studier.

Studenternas rättigheter och skyldigheter

Som student är du skyldig att hålla dig informerad om din utbildning. Du har också rätt att få ta del av tidigare examinationsuppgifter samt att få veta ditt examinationsresultat senast femton
arbetsdagar efter examinationsdatum. Dokumentet Studenternas
rättigheter och skyldigheter hittar du på M AH.SE .
Likabehandling av studenter

Alla studenter ska oavsett kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller ålder behandlas likvärdigt. Malmö högskolas policy för likabehandling av studenter
hittar du på M AH.SE .
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Skriva ut och kopiera

Du använder ditt Multikort för att skriva ut från högskolans
datorer eller kopiera. Ditt kort är kopplat till din datoridentitet så
när du skriver ut från en dator behöver du logga in med ditt kort
i skrivaren för att få din utskrift. Du laddar ditt Multikort med
pengar för att betala för dina utskrifter. Det gör du via webben
eller så tar du hjälp av IT-support i Orkanenbiblioteket. Du kan
skriva ut från din egen dator via tjänsten Everyoneprint.
Wifi – trådlöst nätverk

Det trådlösa nätverket för studenter heter Eduroam. Du behöver
skaffa ett personligt wifi-konto för att ansluta. Med Eduroam
har du även tillgång till internet när du vistas på andra universitet och högskolor och vissa offentliga platser, som flygplatser
och tågstationer.
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Bibliotek

Stöd och service för studenter

Malmö högskola har tre bibliotek: Orkanenbiblioteket på
Universitetsholmen samt Odontologiska biblioteket och
Biblioteket Hälsa och samhälle på sjukhusområdet. Du är välkommen att sitta och plugga i biblioteken - ensam eller i grupp.
Här finns arbetsplatser med och utan datorer, grupprum, tyst
läsrum och platser för avkoppling. I alla biblioteken finns wifi för
dig som föredrar att ta med egen dator. Kursböcker, vetenskapliga artiklar och annan litteratur söker du efter på bibliotekets
webbsida. Bibliotekspersonalen hjälper dig att komma igång
med att söka efter information. Orkanenbiblioteket är det största
av biblioteken med sina drygt 700 studieplatser. Här hittar du
framför allt litteratur inom samhällsvetenskap, pedagogik, teknik,
naturvetenskap, konst, kultur och kommunikation.
I Orkanenbiblioteket hittar du också Malmö högskolas studieverkstad, medieverkstad och det stilla rummet. Det stilla rummet
är öppet för personer från alla trosriktningar och där kan man
titta in för att be, meditera eller bara dra sig tillbaka en stund.
Biblioteket Hälsa och samhälle ligger på tredje och fjärde våningen
i mitten av huset för Hälsa och samhälle. Här hittar du främst
litteratur inom omvårdnad, medicin och samhällsvetenskap. Odontologiska biblioteket ligger på andra våningen i Odontologiska
fakulteten. Biblioteket har framförallt litteratur som vänder sig till
tandläkar-, tandhygienist- och tandteknikerstuderande. Du som är
student på Odontologiska fakulteten kommer in i biblioteket med
ditt Multikort utöver ordinarie öppettider.

Mycket av den stöd och service som finns för dig under studie
tiden samlas i Studentcentrum men det finns också hjälp att få på
annat håll på högskolan.

Lånekort

Studievägledning

Till Studievägledningen i Studentcentrum vänder du dig med
generella frågor om studier och utbildningsvägar, och får personlig vägledning när du som student hamnar i olika valsituationer.
Studievägledningen har både tidsbokning och drop-in. Om du
har specifika frågor som rör just din utbildning, vänder du dig till
studievägledaren vid din fakultet.
Studenthälsan

Till Studenthälsan kan du vända dig för individuella stödsamtal,
rådgivning, testning eller för information om särskilda stöd
alternativ. Hos Studenthälsan finns kuratorer, sjuksköterska/
barnmorska och folkhälsovetare. Studenthälsan håller även
i öppna föreläsningar, kurser och stödgrupper. All personal
arbetar under sekretess och all kontakt med Studenthälsan är
kostnadsfri. Studenthälsan har både tidsbokning och drop-in och
finns i Studentcentrum.
Karriärservice

Hos Karriärservice kan du få stöd i din personliga karriär
utveckling och sökandet efter jobb och praktikplatser. Du kan
delta i karriärworkshops på olika teman och få individuell
karriärcoachning. Karriärservice finns i Studentcentrum.

Ditt Multikort fungerar automatiskt som lånekort. Du kan använda det på alla högskolans bibliotek för att låna böcker och filmer.
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Engagera dig
Stöd vid funktionsnedsättning

Alla studenter ska ges möjlighet att studera på lika villkor i en bra
studiemiljö. Är du student med en varaktig funktionsnedsättning
har du rätt till kompensatoriskt stöd i studiesituationen utifrån
dina individuella behov. Högskolan har många olika stödinsatser
och tekniska hjälpmedel som du kan ansöka om. Stöd vid funktionsnedsättning finns i Studentcentrum.
Universitetskyrkan

Universitetskyrkan finns för samtliga studenter på Malmö högskola och erbjuder enskilda samtal och samtalsgrupper. Till Universitetskyrkan är alla välkomna oberoende av religion, kön eller
sexuell läggning - troende eller inte troende. Universitetskyrkan
finns i Studentcentrum.

Malmö har ett rikt utbud av aktiviteter och sportarrangemang,
föreningar och mötesplatser, volontärarbete och kulturella evenemang. Via högskolan finns också möjligheter till att träffa nya
människor och göra kreativa saker ihop.
Studentambassadör

Som studentambassadör inspirerar du andra till att börja studera på Malmö högskola. I jobbet ingår bland annat att stå i
högskolans mässmonter och åka runt i landet och informera om
högskolans utbildningar på skolor. Det kan också handla om
uppdrag med mer administrativ karaktär. För att passa i rollen
som studentambassadör så ska du gilla att ta kontakt med andra
och bör ha läst minst en termin på högskolan.
Kårerna

Studieverkstaden: skrivverkstaden och matteverkstaden

Studieverkstaden består av Skrivverkstaden och Matteverkstaden
och finns i Orkanenbiblioteket. Här får du handledning i ditt
skrivande, hjälp med matematiken samt råd om studieteknik och
informationssökning.
Studera utomlands

Malmö högskola har över 250 partneruniversitet i världen. Internationella sekretariatet guidar dig i frågor som rör utbytesstudier,
Minor Fields Studies och praktik utomlands. Internationella
sekretariatet finns i Studentcentrum. Har du frågor som rör
utlandsstudier kan du även vända dig till den internationella
koordinatorn på din fakultet.
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Studentkåren Malmö och Odontologiska studentkåren ser till att
du även har roligt utanför studierna. Inom kårerna finns föreningar att gå med i och flera olika arrangemang under terminerna.
Näktergalen

Mentorsverksamheten Näktergalen kopplar ihop studenter med
barn och unga i Malmö. Som mentor gör du en insats för Malmös
skolbarn samtidigt som du själv får värdefull erfarenhet för framtiden. Du umgås med ett barn cirka en gång i veckan och tar del
av varandras vardag. Intresseanmälan sker löpande.
Malmö akademiska kör och orkester

Malmö akademiska kör och orkester arrangerar många konserter
under året och har en naturlig plats vid högskolan och i Malmös
musikliv. Är du duktig på att sjunga eller spela ett instrument kan
du göra ett antagningsprov.
19

Bra att veta

Om det blir problem i studierna

Bostad

Om du är missnöjd med något som rör studierna ska du i första
hand vända sig till kursansvarig lärare för att få saken utredd. Om
problemet inte blir löst med kursansvarig kan du gå vidare till
den som ansvarar för dessa frågor inom din fakultet. Ta kontakt
med ditt studentombud för att få hjälp till rätt person. Student
ombuden finns vid varje fakultet och är knutna till kåren. De har i
uppgift att ge dig stöd och hjälp, att föra din talan och sitta med i
möten om det känns tungt att göra det själv.

Idag finns det ungefär 2000 studentlägenheter i Malmö. De flesta
söker du genom Malmö stads bostadsförmedling Boplats Syd.
Du måste själv söka efter studentlägenhet men du kan få tips och
råd från Malmö högskolas bostadsenhet. På Malmö högskolas
bostadsportal HEMM A.M AH.SE kan du annonsera och hitta
annonser på lediga bostäder.
Adressändring

Om du flyttar under din studietid eller byter mailadress informerar du själv högskolan om din nya adress via Mina studier.
Studentförsäkring

Som student är du försäkrad vid personskador under direkt färd
mellan bostaden och den plats där undervisningen sker. Hemförsäkring och olycksfallsförsäkring utanför högskolan ingår inte i
studentförsäkringen och det är därför viktigt att du själv ordnar det.
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Studenthälsan

På Studenthälsan kan du via drop-in eller tidsbokning träffa kura
tor, sjuksköterska/barnmorska och få stöd och rådgivning i frågor
som rör din studiesituation eller livet i övrigt.
Om du blir sjuk

Om du skulle bli sjuk under dina studier och har studiemedel från
CSN så bör du så snart som möjligt sjukanmäla dig hos Försäkringskassan för att behålla ditt studiemedel.
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Kontakter under utbildningen
Studieadministratör

Varje kurs och varje utbildningsprogram har en studieadministratör som ansvarar för den studentnära administrationen inom utbildningen, till exempel registrering på kurser, inläggning av betyg,
spridning av viss information med mera. Vem som är studieadministratör för din utbildning hittar du på din utbildnings webbsida.
Studieadministrationen har en mottagningsdisk på plan 5B i
Niagara och en reception i Hälsa och samhälle. En studerande
expedition finns också på entréplan i Orkanen.
Program- eller kursansvarig

Det kan vara en eller flera olika lärare som undervisar på en kurs
eller program men det finns alltid en lärare som är program- eller
kursansvarig och ansvarar för samordning av de olika momenten
inom utbildningen. Vem som är program- eller kursansvarig hittar
du på din utbildnings webbsida.
Internationell koordinator

Varje fakultet har minst en internationell koordinator som hjälper
dig som vill läsa en del av din utbildning utomlands.

22

VÄ
G ATA
G AT AN

N

MAR
I E DA

ROS

SERG

LS V Ä

LI N S

ELS
VÄ G

KU

GEN

GS

VÄ G

RA

RÖ N N EH O L MSV

MEN

TS GA

TA N

BA

RIV

MMF

DA

TA

N

DAVIDSHALL

N O RR A

GUSTAF
ADOLFS
TORG

6

7

T

RA

PRO

A TA N

D
SÖ

G
A NY

MEN

N

SPÅ N GA TA

A DSG ATA
SÖ D R A FÖ RST
N

SÖDERVÄRN

N

INNERSTADEN

LUGNET

S TO R

TRIANGELN

T

AN

ÖS TER GA TA

VA L LG AT

BA LT Z A RS G A TA N

STORTORGET

GA

T

AT AN
AN

KO CK SG
CA RL SG AT

J Ö RG EN

CENTR AL
STATIONEN

LILL A
TORG

TER

STO RGA TA N

V
1 Niagara
C
Nordenskiöldsgatan 1
A
RL
G
2 Orkanen
U
.
ST
K Ö PEN H A M NSVÄG EN
Nordenskiöldsgatan 10
SV
A
G
FS
R
O
3 Gäddan
VÄ
B
N
G
KO RSÖ RSVÄG EN
O
Citadellsvägen 7
KR
.
EV
4 Studentcentrum
D
L
I
KRONBORG
Student Centre
SK
RO
Neptuniplan 7
PILDAMMSPARKEN
5 Kårhuset
Student Union
JO
Norra Neptunigatan 5
HN
ER
6 Hälsa och samhälle
ICS
SO
NS
The Faculty of Health and Society
VÄ
G
Jan Waldenströms gata 25
7 Odontologiska fakulteten
The Faculty of Odontology
LORENSBORG
Carl Gustafs väg 34
HA
LLI
NG
T Tågstation
SG
Train station

REGE

A R S VÄ G

SLOTTSPARKEN
OSC

TA N

M M SV

KA

T

VÄ S

S VÄ G

KRONPRINSEN

N

L

1

2

FE RS EN

PI LD SA

IS

SÖ D R A FÖ RSTA DSG

LT

AN

ÄST

DEL

N

5

GA

AT

Malmö
RÖNNEHOLM

N

KUNGSPARKEN

C IT A

GE
S VÄ

3

4

T TS

LSG

RIBERSBORG

H

S
VA R V
STRA

OLA

SK EP PS

ONSG
ANSS

ATA

RIBBAN

VSG

K ALLBADHUS

VÄSTR A HAMNEN
AR
AV

S LO

IRA

VÄ G EN

TR
ÖS
SÖ D ERG

AM

ÄG EN

.

