
           

Antal antagna 2016  74    102    140    95 

Intag    Höst    Höst                Vår och höst   Vår 
   
Möjlighet till        
internationella utbyten           
 
Profil/inriktning   Tandvårdshögskolan i Malmö 

bygger genomgående på 
problembaserat lärande, PBL. 
Metoden syftar till att ut-
veckla studenternas förmåga 
till problemlösning, kritiskt 
tänkande och livslångt lärande 
på vetenskaplig grund. Studi-
erna utgår oftast från kliniska 
situationer och koncentreras 
på frågeställningar som man 
möter i en framtida yrkesroll.  

Umeå universitet erbjuder tidig 
patientkontakt och en stor andel 
klinisk patientbehandling in-
klusive käkkirurgi. Studenterna 
får en gedigen vetenskaplig och 
teoretisk grundutbildning och 
utvecklas i yrkesrollen bland 
annat genom ledarskapsutbild-
ning. På sommaren mellan T 9 
och 10 kan våra studenter arbeta 
som tandläkare med tillfälligt 
förordnande.

Ny studieplan har introducerats 
med tidigare patientkontakt och 
med ämnesintegrerade, temaba-
serade kurser. Stor vikt läggs vid 
lärandeprocessen och kopplingen 
mellan teori och praktik. Utbild-
ningen är forskningsinriktad med 
stora inslag av biomedicin. Mo-
menten med klinisk träning ökar 
successivt under utbildningen, för 
att mot slutet vara det domineran-
de inslaget. Även VFU ingår.

Forskning och internationellt 
utbyte. Tidig patientkontakt. 
Studierna utgår från verkliga 
patientfall och koncentreras 
på frågeställningar man möter 
i sin framtida yrkesroll. Varje 
student får en mentor, dvs. en 
aktiv lärare eller forskare på 
utbildningen som finns med 
genom hela utbildningen. 

Tandläkarutbildningarna i Sverige
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Antagning

20,95 (BI) Blex 20,63
Högskoleprovet 1,55

Betyg 66 % 
Högskoleprov 34 %

Betyg 67 % 
Högskoleprov 33 %

20,10 (BI) Blex 20,05 
Högskoleprovet 1,45
(obs! VT 2016)

Alternativt urval genom tre 
delprov: skriftligt, praktiskt 
och intervju. Hälften antas via 
alternativt urval och hälften 
via betyg/hp (66%/34%).

20,70 (BI) Blex 20,78
Högskoleprovet 1,5

Antagningspoäng ht 2016

Alternativt urval via uppsats 
och intervju görs till 50% av 
platserna. Resterande platser 
tillsätts utifrån betyg (25%)  
och högskoleprov (25%).

21,87 (BI) Blex 20,99
Högskoleprovet 1.55

Behörighet

Möjlighet att forska Forskarutbildning kan påbörjas 
under utbildningen. Möjlighet 
att vara amanuens, forskar aspirant 
och bli sommarstipendiat.

Ja, det finns möjlighet att 
påbörja sin forskarutbildning 
redan under grundutbildningen. 

Ja, under termin 8, möjlighet till 
utbyte med 12 olika universitet.

JaJa

Det är möjligt att påbörja 
forskning under grundutbild-
ningen och tjänstgöra som 
amanuens. 

Ja

Områdesbehörighet 13: Bi B (2), Fy B (2), Ke B (2), Ma D (4) med lägst betyget Godkänd. Gäller samtliga studieorter.

Malmö   Stockholm   Göteborg   Umeå 

Ja, begränsat. Främst  
under termin 8.


