om masters of media
allmänt:
Masters of Media är Sveriges ledande yrkeshögskola för utbildningar inom informationsoch mediateknik. Vår grundtanke är att skapa nydanande yrkesutbildningar av hög
kvalitet som efterfrågas av arbetslivet, men som också lockar till sig kreativa studenter
som söker en utbildning av högsta kvalitet. Alla våra utbildningar ger en hög kompetens
inom informations- och mediateknik, därtill bygger vi på de olika utbildningarna med
ämneskombinationer som ger utbildningarna dess profil och särart. Alla våra utbildningar
leder till en ”kvalificerad yrkesexamen” inom informations- och mediateknik.
Masters of Media drivs av MacMeckarna som ingår i AcadeMedia. MacMeckarna har mer
än tio års erfarenhet av branschnära utbildning inom informations- och mediateknik och
är idag Sveriges ledande utbildningsföretag inom området. AcadeMedia är en av Sveriges
största företagsgrupper inom ny informations- och mediateknik med verksamhet inom
utbildning och konsulting [MacMeckarna], produktion [Gravity], förlag [Ahead Multimedia]
och kommunikationsteknik [AdvanTech].
för mer info:
MacMeckarna: www.mm.se
AcadeMedia: www.academedia.se
Gravity: www.gravity.se
Ahead Multimedia: www.multimedia.se
Advantech: www.advantech.se
Utbildningen inom Masters of Media genomförs med stöd av det kunnande och nätverk
som hela AcadeMediagruppen besitter. Masters of Media samverkar dessutom med ett
antal externa samarbetspartners såsom Stockholms Universitet, Konsthögskolan i Malmö,
Kaos Management, SmåFöretagsPlanerarna, Malmö Borgarskola och ARUF.
En mycket viktig grundpelare för alla våra utbildningar är ett nära samarbete med
branschen. När vi tar fram våra utbildningsprogram finns branschen med redan på
idéstadiet för att säkerställa att innehållet ligger i linje med arbetslivets kompetenskrav.
Representanter för branschen finns med både i Masters of Medias ledningsgrupp och
utvecklingsråd. Våra studenter möter ett stort antal gästföreläsare från olika företag och
organisationer under sin studietid.
Den viktigaste delen i denna branschnära utbildning är den praktik som utgör 1/3-del av
utbildningstiden. Detta tillsammans med studiebesök, externa projektarbeten och
examensarbeten säkerställer inte bara att utbildningen håller hög kvalitet, det möjliggör
även för studenterna att bygga ett nätverk i branschen redan under studietiden.
utbildningen:
Utbildningen vid Masters of Media är en så kallad kvalificerad yrkesutbildning [KY] som
finansieras och står under kontroll av Utbildningsdepartementets kommitté för
kvalificerad yrkesutbildning. Vårt förordnande är tidsbegränsat och ställer på så sätt press
på oss att bedriva utbildningen på ett sådant sätt att vi får Utbildningsdepartementets
förtroende att fortsätta. Vår status som kvalificerad yrkesutbildning gör även att våra
studenterna är berättigade till studiemedel från CSN.
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