Hälsoutbildningar
Malmö högskola
Tandläkarutbildningen
Inklusive kandidatexamen och masterexamen i odontologi

300 högskolepoäng vid Odontologiska fakulteten,

Lokala mål
För Tandläkarexamen vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola gäller följande
lokala mål i tillägg till ovan beskrivna mål (examensordningen för tandläkarexamen):
Kunskap och förståelse
För tandläkarexamen skall studenten
• visa sådan kunskap om förhållanden i andra länder och om mönster för
internationell migration och integration som är av betydelse för handläggning av
tandvård.
• visa kunskap om genus- och jämställdhetsfrågor samt kunna tillämpa den
• visa kunskap om hållbar utveckling i ett miljöperspektiv samt kunna tillämpa den.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För tandläkarexamen skall studenten
• bemöda sig om hög kvalitet på egen insats och ett professionellt förhållningssätt
• förhålla sig kritisk och analyserande till egna kunskaper, färdigheter och
förhållningssätt och vara positiv till utveckling av kunnande och verksamhet.

Kandidatexamen i odontologi
Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringarna om 180
högskolepoäng inom tandläkarutbildningen, nedanstående mål är uppfyllda och ett
självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng är genomfört.
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
• visa kunskap och förståelse inom odontologi, inbegripet kunskap om den
vetenskapliga grunden, kunskap om tillämpliga metoder, fördjupning inom någon del
av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
• visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
• visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
• visa sådan färdighet som fordras för att studera på avancerad nivå.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
• visa förmåga att inom odontologi göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
• visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den
används, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet
odontologi.

Masterexamen i odontologi
Vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola kombineras Tandläkarexamen med
Masterexamen i odontologi varvid nedanstående mål skall uppnås:
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
• visa kunskap och förståelse inom odontologi, inbegripet såväl brett kunnande som
väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och
• visa fördjupad metodkunskap inom odontologisk vetenskap.
Färdighet och förmåga
För masterexamen skall 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, och
• visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete
eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
• visa förmåga att inom odontologi 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.
Självständigt arbete (examensarbete)
För tandläkarexamen och för masterexamen skall studenten inom ramen för
kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) i odontologi om
minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet odontologi.

