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Framtidens innovationer
börjar här.
TEKNIK, IT & NÄTVERK, NATUR

Framtidens
innovationer
börjar här.
NTI Gymnasiet erbjuder framtidssäkrade
utbildningar för morgondagens utmaningar.
Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter
och utmaningar inom alla branscher. Vi ger dig digital
spetskompetens och kunskap inom ny teknik, något du
kommer att ha stor nytta av i framtiden.
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Inspirerande lärmiljöer
Vi har en digital verkstad, ett så kallat makerspace, ITlabb och NO-labb fulla med modern utrustning för att du
ska få prova den senaste tekniken.

IT & Nätverk
El- och energiprogrammet
10

Esport
I esportsprofilen står spel, strategi och hälsa i fokus.
Till denna utökade kurs kan du söka i åk 2 och 3. Vi har
24 platser på profilen per årskurs och vår välutrustade
spelsal står redo att möta er som väljer att söka in till
esportsprofilen!

Naturvetenskap
Naturvetenskapsprogrammet
12
Elevintervju

Undervisningen
Våra lärare är professionella och engagerade i din
utbildning. Rektor och förstelärare utvecklar undervisningen tillsammans med lärarna, vilket gör att den alltid
håller hög kvalitet.
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Besök och kontakta oss
baksidan
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NTI Gymnasiet Malmö

Fakta om skolan
Elever
Ca 250

En verklighetsnära
utbildning med
framtiden i fokus.

----------

Adress
Bergsgatan 20, 214 22 Malmö
----------

Kontakt
040-664 16 60 | malmo@ntig.se

Vi är skolan för dig som vill gå en utbildning i framkant. Hos oss rustas
du med färdigheter som gör dig redo för steget efter gymnasiet
– vad det än är.

----------

NTI Gymnasiet Malmö är skolan med

NTI Handelsgymnasiet skolor över hela

bra stämning, engagerade lärare och en

Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap

genomtänkt plan för mentorskap, extra-un-

och innovation. Vårt uppdrag är att ge våra

dervisning och studietid. Men framför allt

elever, oavsett program, digital spetskom-

ligger vi i framkant när det gäller IT, tech och

petens och kunskaper i ny teknik redan på

programmering!

gymnasiet.

instagram.com/ntimalmo

Vi erbjuder en unik spel- och program-

Vi skapar miljöer, metoder, forum och

facebook.com/ntimalmo

meringsinriktning och i samarbete med

samarbeten som utvecklar förståelsen för

Dreamhack erbjuder vi nu även gymnasie-

den föränderliga värld vi lever i. Samhällets

utbildning med esportsprofil. Vi ger också

digitalisering skapar nya möjligheter och ut-

möjlighet till internationell praktik och ut-

maningar inom alla branscher. Förståelsen

landsprojekt. Högskoleförberedande eller

för teknikens och digitaliseringens roll är

yrkesinriktade program? Det är upp till dig!

vad som förenar och driver oss, och det NTI

Hemsida
ntigymnasiet.se/malmo
----------

Sociala medier

Gymnasiet vill uppmuntra hos våra elever,
NTI Gymnasiet har tillsammans med sina

oavsett vad de väljer att göra i framtiden.

systerskolor NTI Vetenskapsgymnasiet och
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Vårt unika Makerspace

Vill du bygga din egen
robot eller 3D-printa
den där trasiga mobildelen du behöver?

Eleven John
berättar

Vad kan man
egentligen göra
i Makerspace?

”Jag har skrivit ut mycket
i 3D till exempel. Då
jobbar vi först i Tinkercad
som är ett program där vi
gör själva 3D-modellen,
sen printar vi ut. Men vi

I vårt Makerspace utrustat med den senaste tekniken är
det bara fantasin som sätter gränser.

spelar även VR, meckar
med arduino och microbits och programmerar

På nästan alla våra skolor finns ett Makerspace. Det är som en high tech-

robotarmar.

verkstad full av modern teknik och utrustning. Här finns 3D-printers,
robotar, VR-set och mycket annat.

Att få ha möjligheten
till alla 3D-printers och

Hur används Makerspace?

Varför har skolan ett Makerspace?

annat som går att göra här

Vi använder Makerspace i många

Vi är en skola med framtiden i fokus

tycker jag är väldigt coolt

kurser och även i gymnasiear-

och ska ligga i framkant när det

beten. Vi testar till exempel kon-

gäller teknologi och digitalisering.

struktioner, bygger drönare och

Det är vårt uppdrag att ge dig

3D-printar ut egenkonstruerade

som elev tillgång till modern och

produkter.

relevant teknik.

faktiskt.
Det är helt klart en
fördel med NTI, att det
finns inget som stoppar
en. Lärarna sätter inte
gränser och man får hjälp
och stöd med sina idéer.”

Läs mer på: ntigymnasiet.se/makerspace
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Informationsteknik
Teknikprogrammet

Vill du bli ingenjör,
programmerare eller
tech-entreprenör?

Poängplan & mer info
Inriktning
TE: Informationsteknik

Om du tycker teknik är kul och siktar högt är teknikprogrammet ett bra val.

Du kommer att lära dig programmering och arbeta med den senaste utrustningen i vårt Makerspace, exempelvis med teknikdesign och 3D-printing. Du
får även kunskap om tekniska processer och hur man kan använda digital
teknik som ett redskap för teknisk utveckling. Samtidigt läser du ämnen som
matte, fysik, kemi och teknik vilket ger dig en bred behörighet till vidare studier.
Kanske är ditt mål att läsa till civilingenjör på teknisk högskola eller arbeta som
utvecklare? Oavsett dina planer rustas du för en framtid inom tech. En bransch
som förändras snabbare än någonsin, och som ivrigt väntar på nya talanger!

Inriktning TE: Informationsteknik
Programmet för dig som vill lära dig
att programmera, eller som kanske
funderar på att läsa natur men ser
en framtid inom något tekniskt
yrke. Vi ger dig en modern teknisk
utbildning och spetskompetens
inom IT. Vi erbjuder även en unik

spel- och programmeringsinriktning
på teknikprogrammet. Dessutom har
vi en esportsprofil i samarbete med
Dreamhack, något du väljer som en
utökad kurs.
Fördjupningar: Software,
Engineering

Framtidsmöjligheter
Ingenjör, Spel- och mjukvaruutvecklare, 3D-tekniker, Teknisk specialist,
Entreprenör, Lärare m.fl.
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IT & Nätverk

El- och energiprogrammet

Vill du bli IT-tekniker,
IT-konsult eller
programmerare?

Om datorer och IT är din grej borde du välja el- och energiprogrammet.

Poängplan & mer info
Inriktning
EE: IT & Nätverk

Genom vår inriktning får du en bred, praktisk IT-kompetens som gör dig eftertraktad inom IT-branschen, som är i stort behov av arbetskraft. Du kommer
jobba i vårt IT-labb med datorsystem, programmering och nätverk, samt göra
mycket praktik på spännande IT-företag.
Programmet är från och med höstterminen 2023 både yrkes- och högskoleförberedande, vilket innebär att du antingen kan börja jobba direkt efter examen
eller studera vidare. Du har däremot möjlighet att välja bort högskolebehörigheten om du vill satsa helt på att bli yrkesförberedd istället!

Ps. Fr.o.m. HT 2023 får
du grundläggande högskolebehörighet inom
alla yrkesprogram.

Inriktning EE: IT & Nätverk
Här får du en bred, praktisk och
teoretisk utbildning. Bland annat lär
du dig allt från programmering och
webbutveckling till hur man sätter
ihop en dator och hur olika nätverk
fungerar. Efter vår utbildning kan du
börja jobba direkt som IT-tekniker,
IT- support, webbutvecklare eller

inom andra IT-relaterade yrken. Du är
även behörig till yrkeshögskolan och
grundläggande högskolebehörighet.
Vi har även en esportsprofil i samarbete med Dreamhack. Esport läser
du som valbar utökad kurs.
Fördjupningar: Infrastructure,
Back End

Framtidsmöjligheter
IT-tekniker, Spelutvecklare, Nätverkstekniker, Programmerare,
IT-arkitekt, Teknisk säljare m.fl.
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Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet

Vill du bli läkare, marinbiolog, forskare eller
veterinär?

Poängplan & mer info
Inriktning
NA: Naturvetenskap

Om du gillar NO-ämnena och vill ha många möjligheter i framtiden är naturvetenskapsprogrammet rätt val.

Du får möjlighet att arbeta i vårt sciencelab och Makerspace med modern utrustning som driver dig till nya upptäckter. Programmet fördjupar dina kunskaper
inom naturvetenskap, matematik och teknik och du kommer att lära dig ett naturvetenskapligt förhållningssätt.
Vid experiment och laboration använder vi de senaste digitala verktygen för
att ge dig en så framtidssäkrad, vetenskaplig grund som möjligt. Efter utbildningen har du den behörighet som krävs för att studera vidare på universitet
eller högskola.

Inriktning NA: Naturvetenskap
Programmet för dig som är intresserad av naturvetenskap, kemi, matematik, fysik och biologi. Har du siktet
inställt på vidare studier och vill
i framtiden jobba som läkare, ingenjör eller kanske veterinär? Då ska

du gå NA: Naturvetenskap hos oss.
Här förbereds du på metoder och
arbetssätt som används i högskolevärlden.
Fördjupningar: Möjlighet att läsa
mer matematik, engelska eller
naturvetenskaplig specialisering.

Framtidsmöjligheter
Läkare, Marinbiolog, Biomedicinsk analytiker, Astronom, Tandläkare,
Psykolog m.fl.
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Elevintervju
”Här utvecklar du dig för
framtiden, med hjälp av
modern teknik. ”
Salah Al-Hassan går andra året på Teknikprogrammet på NTI Gymnasiet.
Hej Salah, varför valde du teknikprogrammet?

Om du skulle hitta på en ny teknisk lösning,

Jag älskar tech. Jag vill få höga meritpoäng och

vad skulle det vara?

plugga till IT-civilingenjör.

Jag vill lösa sötvattenproblemen i världen. Det kanske är en svår utmaning, men jag vill försöka hjälpa

Vad kul! Så vad vill du göra i framtiden?

de platser där det inte finns så mycket färskvatten.

I första hand vill jag plugga till IT-civilingenjör och

Sedan hade jag också gärna velat utveckla till exem-

i andra hand hårdvaruutvecklare. Och självklart ska

pel solenergi eller eldrivna bilar så att all bränsle och

jag jobba i mitt egna företag i Mellanöstern, det är

elförsörjning i världen blir miljövänligt utan olja.

min dröm.

”Jag vill lösa sötvattenproblemen i världen. Det
kanske är en svår utmaning, men jag vill försöka hjälpa
de platser där det inte finns så mycket färskvatten.”
Berätta lite om ditt program!

Hur skiljer sig NTI från andra skolor?

Teknikprogrammet är mycket programmering, matte

Här på NTI har du tillgång till allting som har med tek-

och fysik. Jag jobbar med hårdvara, mjukvara och med

nik och framtiden att göra. Du har fräscha lokaler. Du

mycket problemlösning, vilket är kul. Man kan även

får tillgång till egen dator som du kan arbeta hemma

välja att lära sig om entreprenörskap, som jag gjorde.

på om du vill. Man får möjlighet att ta gratis certifikat
också, vilket jag gjorde förra veckan.

Vad är roligast, tycker du?
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Det roligaste är att det är mycket programmering

Har du något tips till blivande gymnasieelever?

och att man får tillgång till mycket teknik och dator-

Du passar på teknik om du gillar framtidens tech, spel,

program. Det finns många möjligheter att utvecklas.

robotar och hårdvara till exempel. Här utvecklar du dig

Jag har till exempel byggt och programmerat en

för framtiden, med hjälp av modern teknik. Vi läser nog

robot i Makerspace, som vi sedan tävlade med

inte lika mycket böcker som andra gymnasium kanske

i RoboChallenge. Det var väldigt roligt, och det är

gör, vi jobbar mycket praktiskt med problemlösning,

kul att vi har tillgång till sånt.

datorer och programmering.
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Öppet hus
14 november 17.00-19.00
29 november 17.00-19.00
2 februari 17.00-19.00
4 maj 17.00-19.00
Anmäl dig här: ntigymnasiet.se/malmo/oppet-hus

Elev för en dag
Ta chansen att följa en klass under en skoldag.
Träffa elever, lärare och ställ alla dina frågor.
ntigymnasiet.se/malmo/prova-pa-dag

Kontakta oss
NTI Gymnasiet Malmö
Bergsgatan 20, 214 22 Malmö
040-664 16 60 | malmo@ntig.se
ntigymnasiet.se/malmo

