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Välkommen till Sport Science Meetup!  

Institutionen för Idrottsvetenskap på Malmö universitet har nöjet att 
bjuda in till en idrottsvetenskaplig digital seminarieserie 18–20 
november 2020. Detta digitala event är tänkt som en försmak på 
SVEBI konferensen som kommer att arrangeras i Malmö 17–19 
november 2021.  
 
Vi är mycket glada över att du kommer att medverka och ser 
seminariet som ett ypperligt tillfälle för det idrottsvetenskapliga 
forskarnätverket och övriga intressenter att utbyta erfarenheter trots 
att den årliga SVEBI konferensen inte kommer att kunna arrangeras 
som vanligt i år. 

Vi ser fram emot att träffa dig! 

 

  

Idrottsvetenskap på Malmö Universitet  

Institutionen för idrottsvetenskap erbjuder studier i en bred och 

flervetenskaplig miljö där idrotten är kärnan. I våra utbildningar förenar vi 

teoretiska kunskaper med praktisk förståelse och utvecklad 

handlingskompetens. Institutionen ger flera idrottsrelaterade utbildningar: 

Idrottsvetenskapligt program, Lärarprogrammet Idrott och lärande samt 

Magister- och Masterprogram. Det finns även en forskarutbildning och en 

rad fristående kurser.  

Här finns en levande och framgångsrik idrottsvetenskaplig forskningsmiljö 

som omfattar en mångfald av inriktningar med tyngdpunkten inom det 

samhällsvetenskapliga området. Därtill finns ett välutvecklat 

samverkansnätverk på idrottsfältet. Vi bedriver forsknings- och 

utvecklingsprojekt i samverkan med en rad idrottsrelaterade 

samhällsaktörer. Vår forskning är flervetenskaplig och med stark 

samhällsrelevans. Utgångspunkten är att samhällsaspekter – såsom 

jämställdhet, socioekonomi och kulturell mångfald – alltid påverkar idrotten, 

samtidigt som idrotten är av sådan betydelse att den även utövar ett 

inflytande på samhället.  

 

 

 

 



  

 

    

 

 

 

Att tänka på  

• Anslut en stund innan sessionen börjar så att du kan kontrollera att 

tekniken fungerar. 

• Ha gärna dina kamera påslagen för att skapa en interaktiv miljö.  

• Tänk på att stänga av din mikrofon när du inte talar. 

• Inför varje session presenterar föreläsaren vilka regler som ska gälla 

för just den sessionen.  

• För att nå en session så klicka på länken kopplad till sessionen. 

 

 

Program och länkar 

Länk till fullständigt program hittar du här: https://mau.se/kalender/sport-science-

meetup-1820-november/  

 

Länkar till zoomrummet för respektive session skickas ut till samtliga deltagare 

tisdag den 17 november. 

 

Om du har någon fråga är det bara att du hör av dig till:  

Lovisa Broms, lovisa.broms@mau.se 

 
 
Varmt Välkommen! 
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