Medicinska fakulteten

VABME, Masterprogram i biomedicin, 120 högskolepoäng
Master Programme in Biomedicine, 120 credits
Program med akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på
avancerad nivå / Second cycle degree programme requiring previous university
study

Beslutsuppgifter
Utbildningsplanen är fastställd av Grundutbildningsnämnden, Medicinska fakulteten
2021-03-04 (U 2021/204) med ikraftträdande 2021-03-11, att gälla från och med
höstterminen 2021.

Programbeskrivning
Masterprogrammet utgörs av kurser inom huvudområdet biomedicin. Programmet
syftar till att med obligatoriska och valbara kurser erbjuda studenterna såväl bredd
som djup och specialisering. Utbildningen sker i en internationell konkurrenskraftig
forskningsmiljö med världsledande infrastrukturer där större delen av all undervisning
leds av aktiva forskare vid fakulteten. Utbildningen leder till en masterexamen i
biomedicin med inriktning mot industriell eller akademisk forskning. Oavsett inriktning
kommer utbildningen ge kunskaper och kompetenser som förbereder för både en
akademisk och industriell arbetsmarknad.
Målet är att studenterna efter genomgången utbildning ska besitta biomedicinsk
spetskompetens och vara väl förberedda för att både i lagarbete och i ledande
funktioner självständigt bidra till biomedicinsk forskning och utveckling i såväl
akademiska forskningsmiljöer som i privat näringsliv och offentlig sektor.
Kurser på avancerad nivå inom ett flertal aktuella biomedicinska forskningsområden
avser att förbereda studenten för medicinsk forskning och utveckling. Vidare finns
möjlighet till profilering i angränsande och kompletterande ämnesområden via
samarbeten.
Programmet ges i sin helhet på engelska.
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Mål
Efter avslutad utbildning ska studenten ha uppnått de mål som är angivna i
Högskoleförordningen 2006:1053, bilaga 2, Examensordning:

Kunskap och förståelse
För masterexamen ska studenten
●

●

visa kunskap och förståelse inom huvudområdet biomedicin, inbegripet såväl
brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa
delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete
visa fördjupad metodkunskap inom biomedicinområdet.

Färdighet och förmåga
För masterexamen ska studenten
●

●

●

●

●

●

visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera,
bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även
med begränsad information,
visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade
uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen
samt att utvärdera detta arbete,
visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och
skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de
argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
visa sådan färdighet som fordras för att delta i biomedicinskt forsknings- och
utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad
verksamhet,
visa förmåga att arbeta i lag, även i ledande roll, med andra personalkategorier
inom det biomedicinska området, och
visa förmåga att på ett populärvetenskapligt sätt förmedla och tillämpa
biomedicinsk kunskap.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen ska studenten
●

●

●

visa förmåga att inom det biomedicinska området göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa
medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället
och människors ansvar för hur den används, och
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för
sin kunskapsutveckling.

Preciserade mål för masterprogrammet i biomedicin vid Lunds universitet
Efter genomgånget program ska den utexaminerade kunna
●

finna sin roll i en forskargrupp eller motsvarande arbetslag och aktivt bidra till
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●

●

●

verksamheten i denna,
tillämpa relevant metodologi för experimentell och/eller translationell
biomedicinsk forskning inom akademi eller industri,
självständigt bearbeta vetenskapliga biomedicinska problem samt teoretiskt och
praktiskt kunna lösa dessa i relation till globala utmaningar, och
leda avgränsade biomedicinska projekt inom akademisk eller industriell forskning
samt reflektera över dess värde ur ett vetenskaps-, innovations- och/eller
entreprenörskapsperspektiv.

Kursuppgifter
Masterprogrammet i biomedicin utgörs av fyra terminer med studier på avancerad
nivå och bedrivs huvudsakligen med studentaktiva lärandemetoder. Första terminens
kurser är obligatoriska och innehåller kompetensträning i experimentell design och
vetenskaplig kommunikation där studenterna får utveckla sin förmåga att angripa och
lösa problem med vetenskaplig metodik. Studenterna får också utveckla kompetenser
inom presentationsteknik, informationssökning och medicinskt vetenskapligt
skrivande samt träning i moderna biomedicinska metoder som biostatistik,
bioinformatik, bildanalys och djurexperimentellt arbete. Detta ger sammantaget en
bred grund för programmets kommande terminer och för en professionell framtid
inom industriell och experimentell forskning. Under termin 2 ges studenterna
möjlighet att bredda sin kompetens och/eller ämnesspecificera sig genom valbara
kurser inom fakultetens starka forskningsområden eller genom externa kurser.
Under andra året tränas studenterna tillsammans i mer breddade och
yrkesförberedande kompetenser såsom projektledning, patent, hälsoekonomi, bioetik,
ansökningsförfarande och professionellt nätverkande med CV och skapande av
profilportfölj innan specialisering påbörjas. Inriktning mot industriell biomedicinsk
forskning inleds med grunderna i läkemedelsutveckling och kliniska prövningar innan
ett 45 poängs projektarbete genomförs företrädesvis inom läkemedelsindustri eller
motsvarande näringslivsverksamhet. Inriktning mot akademisk och experimentell
biomedicinsk forskning inleds med forskningsförberedande projekthantering där
studenten tränas och examineras i att skriva ansökan om etiskt tillstånd, ekonomiskt
anslag samt förbereder en projektplan innan ett 45 poängs projektarbete genomförs
företrädesvis vid ett biomedicinskt akademiskt forskningslaboratorium eller
motsvarande verksamhet. Programmet kan inte garantera plats på specifik inriktning
men strävar efter att tillgodose studenternas önskemål.
I bilaga 1 ges en översikt över kurser som ingår och erbjuds inom programmet.
Valbara ämnesfördjupningskurser samt projektkurser erbjuds under termin 2.

Självständigt arbete (examensarbete)
För masterexamen ska studenten inom ramen för det biomedicinska huvudområdet
ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp.

Examen
Examensbenämningar
Medicine masterexamen
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Huvudområde: Biomedicin
Huvudområde: Biomedicin med inriktning akademisk experimentell forskning
Huvudområde: Biomedicin med inriktning industriell forskning
Degree of Master of Medical Science (120 credits)
Major: Biomedicine
Major: Biomedicine with specialization in Experimental Research
Major: Biomedicine with specialization in Industrial Research
För masterexamen i biomedicin krävs minst 30 hp självständigt arbete och minst 30
hp andra kurser inom programmet. Maximalt 60 hp kurser av projektkaraktär,
inklusive det självständiga arbetet, får ingå i examen. Övriga kurser skall utgöras av
kurser med tydlig biomedicinsk eller naturvetenskaplig inriktning. Maximalt 15 hp
kurser får tillgodoräknas från andra ämnesområden.
För masterexamen i biomedicin med inriktning experimentell biomedicinsk forskning
är kurserna Experimental design and scientific communication 15 hp, Biomedical
methods and experimental animal models 15 hp, Innovation and entreprenuership 7,5
hp, Research project management 7,5 hp samt ett examensarbete om minst 45 hp
med en tydlig biomedicinsk och akademisk anknytning obligatoriska. För
masterexamen i biomedicin med inriktning industriell biomedicinsk forskning är
kurserna Experimental design and scientific communication 15 hp, Biomedical
methods and experimental animal models 15 hp, Innovation and entrepreneurship 7,5
hp, Drug development and clinical trials 7,5 hp samt ett examensarbete om minst 45
hp vid ett företag inom life-science sektorn obligatoriska.
Examensbenämning är Medicine masterexamen med huvudämnet biomedicin (Master
of Medical Science with a Major in Biomedicine). Examensbenämningen med efterled
”med inriktning mot” industriell biomedicinsk forskning eller experimentell
biomedicinsk forskning (Master of Medical Science, with a Major in Biomedicine and
specialization in industrial biomedical research or experimental biomedical research)
kan läggas till examensbenämningens förled under förutsättning att de obligatoriska
kurser som definierar de olika specialinriktningarna ingår i examensbeviset.

Förkunskapskrav och urvalsmetod
Förkunskapskrav
Följande krav gäller för behörighet
●

●

grundläggande behörighet och kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng
inom biomedicin, bioteknik, cell- och molekylärbiologi eller medicin, inklusive
minst 15 hp självständigt arbete (examensarbete) inom biomedicinsktnaturvetenskapligt område. För att ge behörighet ska utbildningen innehålla
minst 15 hp biokemi; minst 20 hp grundläggande cellbiologi (cellbiologi,
molekylärbiologi, mikrobiologi, immunologi, genetik och/eller utvecklingsbiologi);
minst 5 hp immunologi; minst 5 hp mikrobiologi; minst 7,5 hp humanfysiologi
samt minst 30 hp molekylär medicin, patobiologi, farmakologi och/eller
toxikologi, och
godkänt betyg i Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller
motsvarande.

Urvalsmetod
En samlad kvalitativ bedömning görs av den sökandes tidigare utbildning, relevanta
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yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen.
Den sökande ska bifoga motiveringsbrev samt examensarbete. Övriga
forskningsmeriter ska styrkas med arbetsgivarintyg eller vetenskapligt skriftligt arbete
där den egna insatsen tydligt motiveras.

Övrigt
Se bilaga VABME-Kursoversikt-HT21-reviderad-mars-2021.
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Kursöversikt för masterprogrammet i biomedicin (120 hp)
Gäller från höstterminen 2021
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