
Franska språket och litteraturen
Antagningen till magisterprogrammet ger dig rätt att 
avlägga filosofie magisterexamen. Du bör alltså redan ha 
avlagt en kandidatexamen/lägre högskoleexamen.

Genom att studera franska språket och litteraturen på 
magisternivå blir du expert i det franska språket och den 
franskspråkiga kulturen. Med franskspråkig kultur avses 
inte bara Frankrike utan alla franskspråkiga länder. Du får 
fördjupade kunskaper på ett eller flera områden som du 
själv kan välja enligt dina intressen och behov.

Universitetsstudier i språk är mycket mer än ord och uttal, 
grammatik och språkriktighet. Språkstudier inbegriper en 
mångfald aspekter av språk och språkliga uttryck: litteratur, 
kultur, historia, traditioner. Du lär dig att närma dig språket 
vetenskapligt och att ta fram ny kunskap om språket och 
dess funktion, variation och förändring.

Vid Åbo Akademi studeras franska i en informell atmosfär 
där små studentgrupper möjliggör en personlig och inter-
aktiv undervisning.

Studier inom magisterprogrammet ger dig ett brett 
kunnande och du lär dig teorier, centrala begrepp och 
metoder inom det egna vetenskapsområdet. Du får också 
en förståelse för vetenskapsområdenas omfattning och 
gränser. Efter slutförda studier får du dessutom specialkun-
skaper inom ditt valda område. Studier vid ett universitet 
ger dig kunskap att tänka självständigt och kritiskt, vilket 

är nödvändigt inte bara i forskning utan också i andra aka-
demiska yrken. Under utbildningen får du också träning i 
bl.a. följande färdigheter:

•	 organisations- och anpassningsförmåga

•	 kritiskt tänkande

•	 ledarskap och förmåga att ta ansvar

•	 muntlig och skriftlig kommunikation på flera språk  
  enligt ditt val

Dessa färdigheter är användbara i din kommande yrkeskar-
riär när det t.ex. gäller att lösa problem och att bidra till 
kreativa lösningar och ny kunskap i samarbete med andra. 
Du får också utbildning i att leda grupper, men lär dig 
också att arbeta självständigt inom din bransch i expert-
uppdrag eller som företagare.

Du som språkvetare i arbetslivet
Specialister i franska språket och litteraturen har många 
olika arbetsmöjligheter. Många arbetar som ämneslärare, 
medan andra kan ha en karriär inom forskning eller inom 
affärsvärlden. En del utexaminerade arbetar med översätt-
ning och tolkning och det finns även arbetsmöjligheter 
inom kultur eller media. Som specialist på franska har du 
även internationella karriärmöjligheter och kan jobba i 
internationella organisationer eller med diplomati och 
turism. Expertis inom det franska språket och kulturen 
behövs på många håll i arbetslivet!
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