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Är du nyfiken och vill veta mer om hur din kropp fungerar?

Vill du arbeta för att göra människors liv bättre och lära dig

hur sjukdomar uppkommer och botas? Då är

Biomedicinprogrammet i Uppsala något för dig.

Biomedicinprogrammet ger dig en bred medicinsk utbildning

och en bra grund för bland annat forskning vid universitet

eller läkemedelsindustri.

OM PROGRAMMET

Biomedicinprogrammet är en treårig utbildning som innehåller både praktiskt experimentellt arbete och avancerade teoretiska

studier. Programmets huvudtema är människans biologi och du kommer att studera den friska människans byggnad och funktion

samt få en grundläggande förståelse för människans sjukdomar. Biomedicinare arbetar bland annat med att öka kunskapen om de

stora folksjukdomarna och för att arbeta med dessa frågor krävs både kunskaper på molekylnivå samt en helhetsbild av

människokroppens funktion. 

 

Programmet passar dig som vill forska och arbeta för att göra människors liv bättre, men som nödvändigtvis inte vill jobba med

patienter. Världens samlade biomedicinska kunskap och forskning utvecklas explosionsartat. Kartläggningen av människans

arvsmassa öppnar för nya forskningsfält och behandlingsformer, vilket gör biomedicinområdet extra intressant. Det goda

samarbetet mellan universitet och industri inom Life Science i Uppsalaområdet gör Uppsala universitet särskilt lämpat för

biomedicinska studier. Efter att du erhållit din kandidatexamen kan du välja att direkt gå ut i arbetslivet till ett biomedicinskt

inriktat företag eller att fortsätta fördjupa dig genom att läsa något av Uppsala universitets masterprogram.

EXAMEN

Utbildningen leder till medicine kandidat examen med biomedicin som huvud område.

OM UNDERVISNINGEN

Biomedicinprogrammet förutsätter studier på heltid. Normalt har du schemabunden undervisning varje dag, ofta i form av

föreläsningar och laborationer. Det förekommer även seminarier, demonstrationer och studiebesök. Många lärare forskar inom det

område de undervisar i, vilket innebär att kunskapen som lärs ut är den absolut senaste inom området. Största delen av

undervisningen ges på svenska, men nästan all litteratur är på engelska. Under hela Biomedicinprogrammet får du övning i muntlig

och skriftlig framställning.

STUDERA UTOMLANDS



UPPLÄGG

Den första terminen läggs grunden för dina fortsatta studier genom kurser i kemi och biokemi, samt en kurs i människokroppens

uppbyggnad. Termin två börjar med en kurs i cellbiologi, som behandlar många av de processer som styr cellernas beteenden. Sedan

följer kurser i immuno logi och i bakteriologi. Terminen avslutas med en introduktion till statistik. 

 

Under termin tre och fyra behandlas processer som styr samspelet mellan olika celler och mellan olika organ. Det sker genom kurser i

vävnadsbiologi, neurobiologi, medicinsk genetik, metabolism och fysiologi. Det ingår även en obligatorisk kurs i försöksdjurskunskap.

 

Termin fem läser du en kurs om hur läkemedel verkar i kroppen, farmakologi samt hur nya läkemedel utvecklas. Därefter följer kurser

i hur man skriver vetenskapliga uppsatser och hur man statistiskt analyserar resultat från experiment och studier. Terminen avslutas

med en kurs i hur olika virustyper infekterar kroppen, virologi. Under termin sex läser du en kurs om hur sjukdomar uppkommer och

behandlas. Slutligen gör du ett tio veckor långt examensarbete, vilket ger dig möjlighet att delta i ett spännande forskningsprojekt.

KURSER INOM PROGRAMMET

Termin 1 

Kemi för biomedicin, 15 hp 

Biokemi, 7 hp 

Anatomi, 8 hp 

 

Termin 2 

Cellbiologi, 15 hp 

Immunologi, 4,5 hp 

Bakteriologi, 7,5 hp 

Grundläggande statistik, 3 hp 

 

Termin 3 

Vävnadsbiologi, 15 hp 

Försöksdjurskunskap, 5 hp 

Neurobiologi, 10 hp 

 

Termin 4 

Medicinsk genetik, 7,5 hp 

Metabolism, 6 hp 

Fysiologi, 16,5 hp 

 

Termin 5 

Farmakologi och läkemedelskemi, 12 hp 

Språklig utveckling, 3 hp 

Tillämpad statistik, 5 hp 

Virologi, 10 hp 

 

Termin 6 

Sjukdomslära, 15 hp 

Examensarbete, 15 hp

KARRIÄR

Många studenter som genomfört biomedicinutbildningen arbetar idag med biomedicinsk forskning, medan andra återfinns inom områden

som kliniska prövningar, projektledning, medicinsk journalistik, patenträtt eller miljövård. 

 

Efter kandidatexamen kan du läsa vidare på ett masterprogram under två år, vilket gör dig behörig att börja en forskarutbildning. Vid

Uppsala universitet finns det masterprogram inom bland annat biomedicin, forensisk vetenskap, molekylär medicin och infektionsbiologi.

Inom Biomedicinprogrammet har du större möjligheter än inom andra medicinska utbildningar att studera en eller flera terminer

utomlands. Uppsala universitet har ett av Sveriges största utbud av utbytespartners. Vanliga destinationer för biomedicinstudenter

är Skottland, USA, Australien och Singapore.
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180 högskolepoäng
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Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P3250

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4

(områdesbehörighet A13) alternativt Biologi B, Fysik B, Kemi B,

Matematik D (områdesbehörighet 13)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller

Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

BEHÖRIGHET OCH ANMÄLAN

Studentservice, farmaci, medicin och vård

Studentservice A4:1, BMC, Husargatan 3, Uppsala (tisdagar och

torsdagar kl. 13.00-14.30 under terminstid)

Telefon: 018-471 46 15 (tisdagar och torsdagar kl 13.00-15.30

under terminstid)

Sara Bohman biomedicin@uadm.uu.se

KONTAKT & MER INFO

mailto:biomedicin@uadm.uu.se

