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Gemensamma studier samt språkstudier för utbildningslinjerna språk 
och kultur, historia och filosofi läsåret 2017-2018 
 
Studieschema för studerande år 1 
Studieorienteringsveckan 28.8-1.9.2017, hela dagen 
samt period I (4.9-27.10.2017) och II (30.10-22.12.2017) 

100015.0 Akademiska studiefärdigheter, 5 sp Examination: 
närstudier, HELA DAGAR 28.8-1.9.2017 samt därefter  
NÄT- och NÄRSTUDIER fre kl. 13.30-15.00 under höstterminen  

inlämningsuppgifter 
närvaro 
utvärdering 

 
Språk- och kommunikationskurser: 
Alla studerande väljer version, anmäler sig i MinPlan och deltar på EFTERMIDDAGAR 
922729.0 Finska preparationskurs, 5 sp, period I v. 36-43, tis och tors 8.15-9.45 
Kursdeltagarna fortsätter med Finska 2 på våren. Ålänningar avlägger endast denna kurs i 
finska. 
Finska, 5 sp består av två delar och avläggs genom deltagande i språkprov eller kurs. 

- 922731.0 Muntlig framställning i finska (FHPT) 
- 922732.0 Skriftlig framställning i finska (FHPT) 

Se https://www.abo.fi/stodenhet/csksprakprovabo för mera information om språkprovet. 
Kurs: Period I-II v. 37-50, mån och ons kl. 13.30-15.00 Finska 1 (version 2 under våren, 
rekommenderas för ämnena engelska, franska, ryska, tyska) 
   

922505.0 Svenska för finskspråkiga, 5 sp 
Ersättande språkprov ordnas under den första lektionen av kursen, se 
https://www.abo.fi/stodenhet/csksprakprovabo för mera information. 
Kurs: Period I-II v. 36-50, två versioner, studerande vid FHPT väljer (Svenska 2) mån och ons 
13.30-15.00 
   

Kurs för språkstuderande: 
100008.0 Allmän språkvetenskap, 5 sp, 
tentator universitetsläraren i svenska 
Period I-II, v. 36-51, tis kl. 13.30-15.00 

30 h närstudier
  
 

tentamen 

Obligatorisk förhandsanmälan i MinPlan. Kursen kan tenteras på kurstentamen och på två 
allmänna tentamensdagar 26.1.2018 och 23.2.2018.  
 

Studieschema enligt vecka, period I och II 

Kl. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

8-10 GS/HÄ GS/HÄ 
Finska prep GS/HÄ GS/HÄ 

Finska prep GS/HÄ 

10-12 GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ 
Intro till litt. 

12-13.30 L U N C H 

13.30-15 
Finska 1 / Svenska 2 Allmän språkvet. Finska 1 / Svenska 2 Pedagogik ASF-

närstudieträffar 
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Period III (8.1-16.3.2018) och IV (19.3-25.5.2018), eftermiddagar 

Alla studerande väljer version, anmäler sig i MinPlan och deltar på eftermiddagar: 
923471.0 Engelska (FHPT), 5 sp Fyra 
versioner v. 3-16, version 1 o. 2 mån och 
ons kl. 13.30-15.00 eller version 3 tis och 
tors kl. 13.30-15.00 eller version 4 tis och 
tors 15.15-16.45 

48 h närstudier tentamen 

Obligatorisk kursanmälan i MinPlan. Version 1 är anpassad för psykologi och logopedi, version 
2 för teologi och religionsvetenskap, version 3 och 4 för övriga ämnen. Ersättande språkprov 
ordnas på hösten. Se https://www.abo.fi/stodenhet/csksprakprovabo för mera information. 
 

Finska, 5 sp består av två delar och avläggs genom deltagande i språkprov eller kurs. 
- 922731.0 Muntlig framställning i finska (FHPT) 
- 922732.0 Skriftlig framställning i finska (FHPT) 

Se https://www.abo.fi/stodenhet/csksprakprovabo för mera information om språkprovet. 
Kurs: Period III-IV v. 3-16, tis och tors kl. 13.30-15.00 Finska 2, rekommenderas för ämnena 
engelska, franska, ryska och tyska pga arbetsbörda (version 1 under hösten) 
 

Studieschema enligt vecka, period III och IV 

Kl. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

8-10 GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ 

10-12 GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ GS/HÄ 

12-13.30 L U N C H 

13.30-15 Engelska Engelska 
Finska 2 Engelska Engelska 

Finska 2  

15-17  Engelska  Engelska  

 
 
 
 
 
 
 
Studieschema för studerande år 2 
Kurser för studerande inom kultur, historia och filosofi: 

100910.0 Metod och teori, del 1, 5 sp 
Period I-II, ons 13.30-15 

24 h föreläsningar  

Metod och teori, del 2, 5 sp Se respektive ämne 
för mer information 
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Studieschema för studerande år 3 
Period I - IV 

Kurs:  Examination: 

a) 100004.0 Vetenskapsfilosofi, 3 sp 
/100011.0 Vetenskapsfilosofi, 5 sp, 
tentator Hugo Strandberg. 

24 h närstudier  Olika beroende på om 
kursen avläggs som 3 
eller 5 sp 

Kursanmälan i MinPlan. Kurserna 100004.0 Vetenskapsfilosofi 3 sp och 100011.0 
Vetenskapsfilosofi 5 sp har gemensamma föreläsningar, examinationen skiljer sig. 
Studenter som följer en examensstruktur efter 1.8.2015 avlägger kursen som 5 sp, övriga som 3 
sp. 
Tid: Period II v. 44-51, mån 15-17 och tors 8-10. Kursen tenteras på allmänna tentamensdagar 
22.9.2017, 15.12.2017, 26.1.2018 och 25.5.2018, därefter kan kursen inte tenteras mera detta 
läsår 
   
b) 921001.0 Akademisk framställning (FHPT), 5 sp 
Samordnad med kandidatseminarierna. 
Fem kursversioner, välj den version som tidsmässigt passar bäst. 
1. Period I-II, v. 36-47, fre 8.15-9.45 
2. Period II-III, v. 44-51, 3-5, mån 10.15-11.45 
3. Period II-III, v. 44-45, 47-50, 3-7, fre 10.15-11-45  
4. Period III-IV, v. 3-13, mån 8.15-9.45 
5. Period III-IV, v. 5-12, 14-17, fre 8.15-9-45  
902540.0 Vetenskapligt skrivande/HF, 2 sp 
Kontakta Språkcentret ifall kursen behövs. 
Obligatorisk kursanmälan i MinPlan. 
 
c) Proseminarier i huvudämnet inkl. kandidatavhandling, 10 sp 
- se resp. ämne för lärare, start och anmälan 
- KHF – onsdag / Språk – torsdag  
 

d) Karriärvägledning, ingår i proseminarierna 
- KHF och teologi: onsdag 14.2.2018 kl. 10-12, Helikon 
- Språk: torsdag 15.2.2018 kl. 10-12, Goethe 
 

e) Ämnesorienterad informationssökning, ingår i proseminarierna 
- seminarieledaren kontaktar informationsspecialist Maria Lassén-Seger, varefter 
informationssökning sker ämnesvis 
 

f) Stöd för kandidatskribenter – guide för kandidatskribenter http://www.abo.fi/student/guider  
Kand- och graduklubben – träffar utöver ämnenas handledning 
https://www.abo.fi/student/klinikverksamhet  
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Valfritt studieår 1-3 
Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi, poolkurser: 
Välj tre kurser, sammanlagt 15 sp 
100700.1 Introduction to Intercultural 
Communication, 5 sp 

P I Tors 15.00-18.00  
(4x45 min) 

100901.0 Svenskt i Finland, 5 sp Erbjuds inte 2017-2018 
100902.0 Historiebruk och minneskultur, 5 sp P IV Ons 15-17 
100903.0 Arbetslivserfarenhet och praktik, 
5 sp, yrkesvägledningskurs 

Deltagande i 4-5 av Arbetsforums öppna 
kurstillfällen och rapport över utförd praktik 
eller motsvarande 

100904.0 Genus, kultur och samhälle, 5 sp P III Mån 13.30-15,  
Fre 10-12 

xxxxxx.0 Forntidens idé- och kulturarv, 5 sp Erbjuds inte 2017-2018 
100905.0 Visuell analys, 5 sp P III – IV Ons 13.30-15.00 
114557.1 Introduction to Cultural Studies P I, v 36-43 8 ggr Ti 13.30-15 
Valbart språk, 5 sp   
   

Utbildningslinjen för språk, gemensamma kurser: 
Examensstruktur 1.8.2015 - : Lärarlinjen väljer en kurs, alla andra två kurser 
Examensstruktur 1.8.2016 - : Alla väljer tre kurser, förutom studerande på lärarlinjen som inte 
läser gemensamma kurser 
100031.0 Praktik, 5 sp P I – IV Kontakta det egna 

ämnets tentator 
100700.1 Introduction to Intercultural 
Communication, 5 sp 

P I Tors 15.00-18.00  
(4x45 min) 

100030.0 Introduktion till litteraturstudier, 5 sp 
Johnson 

P I – II, v. 36, 38, 
40, 42, 44, 46, 
48, 50 

Fre 10-12 

100904.0 Genus, kultur och samhälle, 5 sp P III Mån 13.30-15 
Fre 10-12 

108017.0 Utvecklingen av språk, tal och 
kommunikation, 5 sp (reservation för att tiderna 
kan ändra) 

P III, v. 2-9 v 2-6 ons 15-17 
v 3-6 mån 8-10 
v 4-5 tis 15-17 
v 6 fre 15-17 
v 8 tis, ons 8-11 
v 9 mån 8-10 

100905.0 Visuell analys, 5 sp P III – IV Ons 13.30-15.00 
Uppdaterad 21.9.2017 SR 



22.6.2017 

ÄMNESPRESENTATION 

Engelska språket och litteraturen 
 
Akademiska studier i engelska språket och litteraturen har en betydligt vidare målsättning än skolans 
språkundervisning. Förmåga att uttrycka sig väl på det främmande språket är ett grundläggande krav. 
Även om färdighet i språket också ingår som ett moment i utbildningen på universitetsnivå, utgör det 
endast en del av den. De andra huvudmomenten är språkvetenskap, litteraturkännedom och  
kulturkunskap.  
 
Inom momentet språkvetenskap tillägnar sig den studerande en grundläggande begreppsapparat för 
beskrivning av språk och förklaring av språkliga företeelser. Den språkvetenskapliga delen av stu-
dierna omfattar allmän språkvetenskap, fonetik, grammatik, analys av olika slags texter och samtal i 
sina sammanhang, sociolingvistik, språkhistoria samt olika aspekter av språkinlärning och 
språkundervisning.  
 
Med litteraturkännedom avses insikter i det engelska språkets litteratur, förmåga till kritisk bedöm-
ning av de lästa verken, samt kunskap om de engelskspråkiga ländernas litteraturhistoria. Det djupa-
re studiet av litteratur utvecklar grundläggande insikter i litteraturvetenskapens och -kritikens 
metoder och terminologi.  
 
Med kulturkunskap avses kunskap om värderingar, levnadssätt, media samt politiska och sociala 
institutioner i de engelskspråkiga länderna, i synnerhet Storbritannien och USA. De nyaste rönen 
inom såväl språk- som litteraturvetenskapen betonar att förståelsen för ett språk hör ihop med dess 
sociokulturella kontexter. Kulturen är alltså av central betydelse för språkstuderande och bör aldrig 
betraktas endast som språkets ”bakgrund”.  
 
Alla studerande antas till den allmänna inriktningen, men kan i början av första höstterminen söka till 
inriktningen språk och ekonomi eller till lärarlinjen. På kandidatnivån är studierna i engelska 
desamma för alla studerande, med undantag av att studerande med den allmänna inriktningen har 
möjlighet att ta extra kurser i engelska i stället för ett andra biämne. 
 
På magisternivån erbjuds studerande med den allmänna inriktningen möjligheten att välja enbart 
engelska kurser i sin magisterexamen i stället för att läsa ett biämne. Detta alternativ rekommen-
deras speciellt varmt för sådana studerande som planerar att fortsätta med forskarstudier. Ämnes-
lärarinriktningen innebär en obligatorisk specialkurs för blivande lärare på alla nivåer. Inriktningen 
språk och ekonomi är specialiserad på fackspråk och andra kunskaper som behövs i affärsvärlden. 
Utöver de för alla och enligt inriktning obligatoriska kurserna, erbjuds också årligen ett antal valbara 
kurser av vilka en del undervisas medan andra kan utgöra läskurser.  
 
Även studerande med den allmänna inriktningen och inriktningen språk och ekonomi kan välja att 
avlägga den specialkurs som hör till ämneslärarinriktningen och de kan senare avlägga de pedago-
giska lärarstudier som krävs för att uppnå full ämneslärarbehörighet. 
 
Av de gemensamma studierna för utbildningslinjen för språk är kursen Allmän språkvetenskap 
(kurskod 100008.0) obligatorisk för den som studerar engelska som huvudämne. Härtill 
rekommenderas huvudämnesstuderandena starkt kursen An Introduction to Literature (100030.0). 
Båda tidigare nämnda kurser är förkunskapskrav för studerande med Engelska språket och 
litteraturen som biämne.  
 



22.6.2017 

ÄMNESPRESENTATION 

 
 
På magisternivån krävs kursen Latin I (907910.0) av de studerande som valt den allmänna 
inriktningen eller ämneslärarinriktningen. 
 
Rätten att studera engelska som biämne erhålls via urvalsprov, mer information på 
http://www.abo.fi/fakultet/fhpt_biamnesantagning . 



Kandidatexamen

Biämne Valbara 
grundstudier 25 sp studier
ämnesstudier 35 sp 10 sp

Akademiska studiefärdigheter 

Huvudämne Biämne 1 Biämne 2 Valbara 
grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp studier
ämnesstudier 35 sp 20 sp

kandidat-
avhandling 10 sp

Biämne Biämne 2
grundstudier 25 sp pedagogik
ämnesstudier 35 sp grundstudier 25 sp

Akademiska studiefärdigheter 

Magisterexamen

Huvudämne Biämne Valbara Latin
fördjupade studier 40 sp grundstudier studier 0/5 sp

Pro gradu-avhandling 40 sp 0-25 sp 10-35 sp

Huvudämne Latin
fördjupade studier 40 sp 5 sp

Pro gradu-avhandling 40 sp

Huvudämne
grundstudier 25 sp 
ämnesstudier 35 sp

kandidat-
avhandling 10 sp

Filosofie magisterexamen 120 sp
lärarlinje

Biämne
pedagogik

ämnesstudier 35 sp

Språkstudier 10 sp Andra studier 5 sp
Akademisk framställning, finska/svenska 

Gemensamma studier  10 sp
Allmän språkvetenskap, Vetenskapsfilosofi

Filosofie magisterexamen 120 sp

Akademisk framställning, finska/svenska Akademiska studiefärdigheter 

Gemensamma studier 25 sp
Allmän språkvetenskap, Vetenskapsfilosofi, tre valbara gemensamma kurser 

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp
lärarlinje

Gemensamma studier 25 sp
Allmän språkvetenskap, Vetenskapsfilosofi, tre valbara gemensamma kurser 

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp
struktur med två korta biämnen

Språkstudier 10 sp Andra studier 5 sp

kandidat-
avhandling 10 sp

Språkstudier 10 sp Andra studier 5 sp
Akademisk framställning, finska/svenska 

Examensstruktur för engelska språket och litteraturen

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp
struktur med ett långt biämne

Huvudämne
grundstudier 25 sp 
ämnesstudier 35 sp



 
 
 

Engelska språket och litteraturen 2017-2018 
 
 

Studieschema för kandidatexamen 
 

 

 
 
Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och 
magisterexamen på ytterligare två. Den studerande uppmuntras att från första början välja 
önskad utbildningsinriktning, eftersom studiegången varierar beroende på vilken inriktning 
man följer.  
 
Varje studerande har förutom studier i huvud- och biämne också studier som är 
gemensamma för hela FHPT inklusive obligatoriska språkstudier. Studierna kan variera 
beroende på huvudämne och inriktning, kontrollera reglerna i MinPlan. 
 
 
År 1 
Huvudämne: grundstudier 25 sp 
Språk och kommunikation: svenska/finska   5 sp 
Gemensamma studier: allmän språkvetenskap   5 sp 
Gemensamma studier: akademiska studiefärdigheter   5 sp 
Annat t.ex.: 15-20 sp 
Allmän inriktning (se sida 2): gemensamma kurser alt. valbara studier 20 sp 
Lärarlinje (se sida 3): pedagogik 15 sp 
 Sammanlagt 55-60 sp 
 
År 2 
Huvudämne: ämnesstudier 35 sp 
Biämne: grundstudier 25 sp 
Lärarlinje (se sida 3): pedagogik 5 sp  
 Sammanlagt 60-65 sp 
 
  
År 3 
Huvudämne: kandidatseminarium 10 sp 
Biämne: ämnesstudier alt. 35 sp 
Biämne: grundstudier 25 sp 
Språk och kommunikation: akademisk framställning   5 sp 
Gemensamma studier: vetenskapsfilosofi   5 sp 
Valbara studier alt. pedagogik 5-15 sp 
 Sammanlagt 60 sp 

 



 
 

Engelska: Allmän inriktning 
 
Studier under första året 
 
Grundstudier i 
engelska 
(kurskod) 

Obligatoriska kurser  
 Sp 

104013.0 
104014.0 
104015.0 
104016.0 
104025.0 

Contemporary English Studies  1 
Contemporary English Studies  2 
Contemporary English Studies  3 
Contemporary English Studies  4 
Perspectives on the English Language 1 

5  
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25 
Språk och 
kommunikation Obligatorisk kurs Sp 

922731.0 & 
922732.0 
922505.0   

Finska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är finska) 

 
 
 

 Totala antalet studiepoäng 5 
Gemensamma 
studier Obligatoriska kurser Sp 

100008.0 
100015.0 

Allmän språkvetenskap 
Akademiska studiefärdigheter 

5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 
Gemensamma alt. 
valbara kurser Förslag Sp 

 
100030.0 
100700.1 
108017.0 
100904.0 
100905.0 
100031.0 

Gemensamma poolkurser: 
Introduktion till litteraturstudier, 5 sp (rekommenderas starkt) 
Introduction to Intercultural Communication, 5 sp 
Utvecklingen av språk, tal och kommunikation, 5 sp 
Genus, kultur och samhälle, 5 sp 
Visuell analys, 5 sp 
Praktik, 5 sp 

 

 Totala antalet studiepoäng 20 
 Biämnesrekommendationer  
 Alla fakultetens huvudämnen kan också utgöra 

biämnen, i övrigt rekommenderas t.ex. biämnen: 
Översättning 
Interkulturell kommunikation 

 

 



 
 

Engelska: Lärarlinje 
 
Studier under första året 
 
Grundstudier i 
engelska 
(kurskod) 

Obligatoriska kurser  
 Sp 

104013.0 
104014.0 
104015.0 
104016.0 
104025.0 

Contemporary English Studies  1 
Contemporary English Studies  2 
Contemporary English Studies  3 
Contemporary English Studies  4 
Perspectives on the English Language 1 

5  
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25          
Språk och 
kommunikation Obligatorisk kurs Sp 

922731.0 & 
922732.0 
922505.0   

Finska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är finska) 

 
 

 Totala antalet studiepoäng 5 

Gemensamma 
studier Obligatoriska kurser Sp 

100008.0 
100015.0 

Allmän språkvetenskap 
Akademiska studiefärdigheter 

5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 

Grundstudier i 
pedagogik för 
ämneslärare (25 sp) 

Obligatoriska kurser, studeras år 1-3. 
Tre kurser rekommenderas år 1, en kurs år 2 och 
den inledande praktiken år 3 

Sp 

641201.0 
641204.0 
641207.0 
641206.0 
641000.8 

Tillämpad pedagogik och samhällsutveckling, 5 sp 
Didaktik 1, 5 sp 
Pedagogisk psykologi, 5 sp 
Specialpedagogik för ämneslärare, 5 sp 
Inledande praktik för ämneslärare, 5 sp 

  

 Totala antalet studiepoäng 15  

 Biämnesrekommendationer  
 Alla fakultetens huvudämnen kan också utgöra 

biämnen. Det rekommenderas att studerandena på 
lärarlinjen har ett andra undervisningsämne som 
biämne. 

 



 
 

Engelska: Inriktningen språk och ekonomi 
 
Studier under första året 
 
Grundstudier i 
engelska 
(kurskod) 

Obligatoriska kurser  
 Sp 

104013.0 
104014.0 
104015.0 
104016.0 
104025.0 

Contemporary English Studies  1 
Contemporary English Studies  2 
Contemporary English Studies  3 
Contemporary English Studies  4 
Perspectives on the English Language 1 

5  
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25          
Språk och 
kommunikation Obligatorisk kurs Sp 

922731.0 & 
922732.0 
922505.0   

Finska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är finska) 

 

 Totala antalet studiepoäng 5 

Gemensamma 
studier Obligatoriska kurser Sp 

100008.0 
100015.0 

Allmän språkvetenskap 
Akademiska studiefärdigheter 

5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 

Gemensamma alt. 
valbara alt. 

Se förslag på s. 2  

grundkurser i 
företagsekonomi 
(30 sp) 

Obligatoriska kurser, kan påbörjas år 1   

301009.0 
301010.0 
305001.0 
305002.0      
310001.0     
310002.0      

Grundkurs i organisation och ledning, 5 sp 
Strategisk ledning, 5 sp 
Introduktion till marknadsföring, 5 sp 
Marknadsföring i praktiken, 5 sp 
Grundkurs i redovisning, 5 sp 
Ekonomistyrningens grunder, 5 sp 

 

 Totala antalet studiepoäng 20  

 Biämnesrekommendationer  
 Alla fakultetens huvudämnen kan också utgöra 

biämnen, i övrigt rekommenderas t.ex. 
Ett annat språk 
Översättning 
Interkulturell kommunikation 

 

 



21.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

Engelska språket och litteraturen 
 

Grundstudier (2015) 25.0  
obligatorisk  25.0  
104013.0 Contemporary English Studies 1  5.0  

104014.0 Contemporary English Studies 2  5.0  

104015.0 Contemporary English Studies 3  5.0  

104016.0 Contemporary English Studies 4  5.0  

104025.0 Perspectives on the English Language 1  5.0  

valbar (för studerande med annat huvudämne än ett språkämne)     10.0  
100008.0 Allmän språkvetenskap  5.0  

100030.0 Introduktion till litteraturstudier  5.0 

Hjälptext: Rätten att studera engelska som biämne erhålls via urvalsprov.  

Kurserna Allmän språkvetenskap och Introduktion till litteraturstudier ska avläggas parallellt med 

första årets kurser. 

Ämnesstudier – huvudämne (2016) 45.0 
obligatorisk  45.0  
104210.0 Historical Survey I: Language, Literature, Society  5.0  

104211.0 Historical Survey II: Language, Literature, Society  5.0  

104212.0 Historical Survey III: Language, Literature, Society  5.0  

104213.0 Historical Survey IV: Language, Literature, Society  5.0  

104215.0 Perspectives on the English Language II  5.0  

104216.0 Linguistic Models of English I  5.0  

104217.0 Linguistic Models of English II  5.0  

104990.0 Proseminar and Bachelor's thesis  10.0  

Hjälptext: Studiehelheten består av 45 sp obligatoriska kurser. 

Ämnesstudier – biämne (2016) 35.0  
obligatorisk  35.0  
104210.0 Historical Survey I: Language, Literature, Society  5.0  

104211.0 Historical Survey II: Language, Literature, Society  5.0  

104212.0 Historical Survey III: Language, Literature, Society  5.0  

104213.0 Historical Survey IV: Language, Literature, Society  5.0  

104215.0 Perspectives on the English Language II  5.0  

104216.0 Linguistic Models of English I  5.0  

104217.0 Linguistic Models of English II  5.0 

Hjälptext: Studiehelheten består av 35 sp obligatoriska kurser. 

 

 

 



21.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

 

Hjälptext: I de fördjupade studierna ingår ytterligare 20 sp. 

Fördjupade studier - lärarlinje (2017) 80.0  
obligatorisk  65.0  
104552.0 The Linguistics of Language Learning 5.0  

104502.0 Language Practice 5.0  

104501.0 English Linguistics III 5.0  

104540.0 Topics in Literary Theory 5.0  

104667.1 English in Context 5.0  

104991.0 Pro gradu thesis and seminar 40.0 

Hjälptext: I de fördjupade studierna ingår ytterligare 15 sp valbara studier. 

Fördjupade studier – inriktning språk och ekonomi (2017) 80.0  
obligatorisk  65.0  
104502.0 Language Practice 5.0  

104501.0 English Linguistics III 5.0  

104540.0 Topics in Literary Theory 5.0 

104667.1 English in Context 5.0  

104560.1 Business Communication 5.0  

104991.0 Pro gradu thesis and seminar 40.0 

Hjälptext: I de fördjupade studierna ingår ytterligare 15 sp valbara kurser. 

Fördjupade studier – allmän inriktning (2012) 80.0  
obligatorisk  60.0  
104502.0 Language Practice 5.0  

104501.0 English Linguistics III 5.0  

104991.0 Pro gradu thesis and seminar 40.0  

104540.0 Topics in Literary Theory 5.0  

104667.1 English in Context  5.0 



22.6.2017 

ÄMNESPRESENTATION 

 
Finska språket 
 

 

Målet för studierna i finska språket är att ge god förtrogenhet med finska språkets struktur och 

variation, kännedom om språkforskningens teorier, metoder och deras tillämpningsmöjligheter samt 

grundläggande språkvetenskapliga begrepp inom fennistiken. Ämnet ger också kännedom om finsk 

skönlitteratur och om de faktorer som mest påverkat finskans utveckling. En del av studierna syftar 

till att ge praktiska färdigheter i finska i olika kontexter. Vid seminarieövningarna och avhandlings-

arbetet använder de studerande de kunskaper och färdigheter som de inhämtat på kurserna och 

föreläsningarna.  

 

Man kan studera finska enligt tre olika inriktningsalternativ: allmän inriktning, lärarlinje eller 

inriktning språk och ekonomi. Den sistnämnda inriktningen inbegriper studier som behandlar 

samhällsorienterat språkbruk och ekonomiskt fackspråk.  

 

Studierna i finska vid Åbo Akademi är närmast avsedda för sådana studerande som har svenska som 

modersmål eller är tvåspråkiga (finska-svenska). Ämnet antar även årligen finskspråkiga studerande 

och välkomnar också studerande med ett annat modersmål. De studerande som har finska som 

modersmål avlägger i anslutning till urvalsprovet ett speciellt prov i svenska för att visa att de har 

tillräckliga kunskaper i svenska.  

 

Rätten att studera finska som biämne erhålls genom att man avklarat lilla språkprovet i finska eller 

genom att man avklarat en av kurserna i finska vid Centret för språk och kommunikation eller om 

man har utexaminerats från ett finskspråkigt gymnasium. 

 



Kandidatexamen

Biämne Valbara 
grundstudier 25 sp studier
ämnesstudier 35 sp 5-10 sp

och svenska

Huvudämne Biämne 1 Biämne 2 Valbara 
grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp studier
ämnesstudier 35 sp 15-20 sp

kandidat-
avhandling 10 sp

och svenska

Biämne Biämne 2
grundstudier 25 sp pedagogik
ämnesstudier 35 sp grundstudier 25 sp

och svenska

Magisterexamen

Huvudämne Biämne Valbara 
fördjupade studier 40 sp grundstudier studier

Pro gradu-avhandling 40 sp 0-25 sp 15 - 40 sp

Huvudämne Biämne Valbara 
fördjupade studier 40 sp pedagogik studier

Pro gradu-avhandling 40 sp ämnesstudier 35 sp 5 sp

Filosofie magisterexamen 120 sp

Filosofie magisterexamen 120 sp
lärarlinje

Språkstudier  10-15 sp Andra studier 5 sp
Akademisk framställning, främmande språk

Gemensamma studier 5-10 sp

Akademiska studiefärdigheter

Allmän språkvetenskap, Vetenskapsfilosofi*
* De finskspråkiga studerande som är på lärarlinjen har inte Vetenskapsfilosofi som obligatorisk kurs.

Huvudämne
grundstudier 25 sp 
ämnesstudier 35 sp

kandidat-
avhandling 10 sp

Akademisk framställning,  främmande språk Akademiska studiefärdigheter 

Gemensamma studier 25 sp
Allmän språkvetenskap, Vetenskapsfilosofi, tre valbara gemensamma kurser 

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp
lärarlinje

Gemensamma studier 25 sp
Allmän språkvetenskap, Vetenskapsfilosofi, tre valbara gemensamma kurser 

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp
struktur med två korta biämnen

Språkstudier 10-15 sp Andra studier 5 sp

kandidat-
avhandling 10 sp

Språkstudier 10-15 sp Andra studier 5 sp
Akademisk framställning,  främmande språk Akademiska studiefärdigheter 

Examensstruktur för finska språket 2016-2017

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp
struktur med ett långt biämne

Huvudämne
grundstudier 25 sp 
ämnesstudier 35 sp



 
 
 

Finska språket 2017-2018 
 
 

Studieschema för kandidatexamen 
 

 

 
 
Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och 
magisterexamen på ytterligare två. Den studerande uppmuntras att från första början välja 
önskad utbildningsinriktning, eftersom studiegången varierar beroende på vilken inriktning 
man följer.  
 
Varje studerande har förutom studier i huvud- och biämne också studier som är 
gemensamma för hela FHPT inklusive obligatoriska språkstudier. Studierna kan variera 
beroende på huvudämne och inriktning, kontrollera reglerna i MinPlan. 
 
 
År 1 
Huvudämne: grundstudier     25 sp 
Språk och kommunikation: språk nivå 4      5 sp 
Språk och kommunikation: svenska för finskspråkiga     5 sp 
Gemensamma studier: allmän språkvetenskap     5 sp 
Gemensamma studier: akademiska studiefärdigheter     5 sp 
Annat t.ex.:                minst  15 sp 
Allmän inriktning (se sida 2): gemensam kurs alt. valbara studier 15-20 sp 
Lärarlinje (se sida 3): pedagogik 15 sp 
     Sammanlagt 55 – 60 sp 
 
År 2 
Huvudämne: ämnesstudier     35 sp 
Biämne: grundstudier     25 sp 
Lärarlinje (se sida 3): pedagogik 5 sp  
     Sammanlagt 60 – 65 sp 
 
År 3 
Huvudämne: kandidatseminarium    10 sp 
Biämne: ämnesstudier alt.     35 sp 
Biämne: grundstudier     25 sp 
Språk och kommunikation: akademisk framställning     5 sp 
Gemensamma studier: vetenskapsfilosofi*     5 sp 
Valbara studier alt. pedagogik    5-15 sp 
     Sammanlagt 60 sp 
 
* De finskspråkiga studerande som är på lärarlinjen har inte Vetenskapsfilosofi som 
obligatorisk kurs. 

 



 
 

Finska: Allmän inriktning 
 
Studier under första året 
 
Grundstudier i 
finska 
(kurskod) 

Obligatoriska kurser  
 Sp 

105006.0 
105008.0 
105009.0 
105010.0 
105011.0 

Muntliga och skriftliga övningar 
Fonologi och morfologi 
Syntax 
Finsk skönlitteratur 
Språkliga normer 

5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25          
Språk och 
kommunikation Obligatorisk kurs/obligatoriska kurser Sp 

922505.0   Svenska (om skolutbildningsspråket är finska), 5 sp 
Språk, nivå 4, 5 sp (t.ex. 923471.0 Engelska/FHPT,  
se CSK) 

 

 Totala antalet studiepoäng 5/10 
Gemensamma 
studier Obligatoriska kurser Sp 

100008.0 
100015.0 

Allmän språkvetenskap 
Akademiska studiefärdigheter 

5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 
Gemensamma alt. 
valbara kurser Förslag Sp 

 
100030.0 
100700.1 
108017.0 
100904.0 
100905.0 
100031.0 

Gemensamma poolkurser: 
Introduktion till litteraturstudier, 5 sp 
Introduction to Intercultural Communication, 5 sp 
Utvecklingen av språk, tal och kommunikation, 5 sp 
Genus, kultur och samhälle, 5 sp 
Visuell analys, 5 sp 
Praktik, 5 sp 
 

 

Valbara t.ex. 
x Läskurser i finska 
x Språkkurser vid Centret för språk och 

kommunikation 
x ÖPU-kurser 

Något av biämnen som rekommenderas i följande 
 Totala antalet studiepoäng 15/20 
 Biämnesrekommendationer  
 Alla fakultetens huvudämnen kan också utgöra 

biämnen, i övrigt rekommenderas t.ex. 
Översättning 
Interkulturell kommunikation 

 



 
 

Finska: Lärarlinje 
 
Studier under första året 
 
Grundstudier i 
finska 
(kurskod) 

Obligatoriska kurser  
 Sp 

105006.0 
105008.0 
105009.0 
105010.0 
105011.0 

Muntliga och skriftliga övningar 
Fonologi och morfologi 
Syntax 
Finsk skönlitteratur 
Språkliga normer 

5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25      
Språk och 
kommunikation Obligatorisk kurs/obligatoriska kurser Sp 

922505.0   Svenska (om skolutbildningsspråket är finska), 5 sp 
Språk, nivå 4, 5 sp     (t.ex. 923471.0 Engelska/FHPT,  
se CSK) 

 

 Totala antalet studiepoäng 5/10 

Gemensamma 
studier 

Obligatoriska kurser Sp 

100008.0 
100015.0 

Allmän språkvetenskap 
Akademiska studiefärdigheter 

5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 

Grundstudier i 
pedagogik för 
ämneslärare (25 sp) 

Obligatoriska kurser, studeras år 1-3. Tre kurser 
rekommenderas år 1, en kurs år 2 och den inledande 
praktiken år 3 

Sp 

641201.0 
641204.0 
641207.0 
641206.0 
641000.8 

Tillämpad pedagogik och samhällsutveckling, 5 sp 
Didaktik 1, 5 sp 
Pedagogisk psykologi, 5 sp 
Specialpedagogik för ämneslärare, 5 sp 
Inledande praktik för ämneslärare, 5 sp 

 

 Totala antalet studiepoäng 15 

 Biämnesrekommendationer  
 Alla fakultetens huvudämnen kan också utgöra 

biämnen. Det rekommenderas att studerandena på 
lärarlinjen har ett andra undervisningsämne som 
biämne. 

 

 



 
 
 

Finska: Inriktning språk och ekonomi 
 
Studier under första året 
 
Grundstudier i 
finska 
(kurskod) 

Obligatoriska kurser  
 Sp 

105006.0 
105008.0 
105009.0 
105010.0 
105011.0 

Muntliga och skriftliga övningar 
Fonologi och morfologi 
Syntax 
Finsk skönlitteratur 
Språkliga normer 

5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25        
Språk och 
kommunikation Obligatorisk kurs/obligatoriska kurser Sp 

922505.0   Svenska (om skolutbildningsspråket är finska), 5 sp 
Språk, nivå 4, 5 sp     (t.ex. 923471.0 Engelska/FHPT,  
se CSK) 

 

 Totala antalet studiepoäng 5/10 

Gemensamma 
studier Obligatoriska kurser Sp 

100008.0 
100015.0 

Allmän språkvetenskap 
Akademiska studiefärdigheter 

5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 

Gemensamma alt. 
valbara alt. 

Se förslag på s. 2  

Grundkurser i 
företagsekonomi 
(30 sp) 

Obligatoriska kurser, kan påbörjas år 1  

301009.0 
301010.0 
305001.0 
305002.0      
310001.0     
310002.0      

Grundkurs i organisation och ledning, 5 sp 
Strategisk ledning, 5 sp 
Introduktion till marknadsföring, 5 sp 
Marknadsföring i praktiken, 5 sp 
Grundkurs i redovisning, 5 sp 
Ekonomistyrningens grunder, 5 sp 

 

 Totala antalet studiepoäng 15/20 

 Biämnesrekommendationer  
 Alla fakultetens huvudämnen kan också utgöra 

biämnen, i övrigt rekommenderas t.ex. 
Ett annat språk 
Översättning 
Interkulturell kommunikation 

 

 



21.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

Finska språket 
 

Grundstudier (2015) 25.0  
obligatorisk  25.0  
105006.0 Muntliga och skriftliga övningar 5.0  

105008.0 Fonologi och morfologi 5.0  

105009.0 Syntax 5.0  

105010.0 Finsk skönlitteratur 5.0  

105011.0 Språkliga normer 5.0 

Hjälptext: Rätten att studera finska som biämne erhålls genom att man (i) avklarat "lilla språkprovet i 
finska", (ii) avklarat en av kurserna i finska vid Centret för språk och kommunikation eller (iii) har 
utexaminerats från ett finskspråkigt gymnasium. 

Ämnesstudier – huvudämne (2016) 45.0  
obligatorisk  45.0  
105219.0 Språkinlärning och språkanalys  5.0  

105221.0 Finska språkets variation och förändring  5.0  

105222.0 Ordbildning  5.0  

105223.0 Språklig betydelse och språkanvändning  5.0  

105235.2 Läskurs i modern finsk skönlitteratur  5.0  

105251.1 Specialisering  5.0  

105299.0 Sluttentamen 1  5.0  

105990.0 Proseminarium och kandidatavhandling  10.0 

 

Ämnesstudier – biämne (2016) 35.0  
obligatorisk  35.0  
105219.0 Språkinlärning och språkanalys  5.0  

105221.0 Finska språkets variation och förändring  5.0  

105222.0 Ordbildning  5.0  

105223.0 Språklig betydelse och språkanvändning  5.0  

105235.2 Läskurs i modern finsk skönlitteratur  5.0  

105251.1 Specialisering  5.0  

105299.0 Sluttentamen 1  5.0  

valbar (för studerande med annat huvudämne än ett språkämne)      

100008.0 Allmän språkvetenskap 5.0  

Hjälptext: Studerande med annat huvudämne än ett språkämne ska avlägga kursen Allmän 
språkvetenskap, som då kan räknas in i ämnesstudierna i finska språket som en specialiseringskurs.  



21.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

 

Fördjupade studier – allmän och lärarlinje (2013) 80.0  
obligatorisk  70.0  
105500.0 Repetitionskurs i finsk grammatik 5.0  

105501.0 Seminarium 10.0  

105599.0 Sluttentamen 2 10.0  

105991.0 Avhandling pro gradu 40.0  

105510.0 Språkteori och metoder 5.0 

Hjälptext: I de fördjupade studierna i finska ingår ytterligare specialiseringskurser till ett värde av 10 
sp. Kontakta examinator för vidare information. 

Fördjupade studier – inriktning språk och ekonomi (2013) 80.0  
obligatorisk  77.0  
105215.1 Reklamspråk (läskurs) 3.0  

105500.0 Repetitionskurs i finsk grammatik 5.0  

105501.0 Seminarium 10.0  

105599.0 Sluttentamen 2 10.0  

105991.0 Avhandling pro gradu 40.0  

105502.0 Affärsspråk (läskurs) 4.0  

105510.0 Språkteori och metoder 5.0  

Hjälptext: I de fördjupade studierna i finska (språk & ekonomi) ingår ytterligare specialiseringskurser 
till ett värde av 3 sp. Kontakta examinator för vidare information. 



21.6.2017 

ÄMNESPRESENTATION 

 
Franska språket och litteraturen 
 

 

Målsättningen för studierna vid ämnet Franska språket och litteraturen är betydligt vidare än 

praktiska språkfärdigheter. Lingvistik, kulturkunskap och litteraturkännedom är de grundläggande 

aspekterna när man studerar franska vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. All 

undervisning vid ämnet ges på franska.  

 

En specialist i franska har många olika möjligheter. Förutom inom utbildningsväsendet kan du arbeta 

till exempel inom forskning, affärsvärlden, översättning och tolkning, internationella organisationer, 

diplomati, turism, kultur, media osv.  

 

Studierna vid ämnet Franska språket och litteraturen är indelade i tre nivåer. De första tre åren 

bedriver man grundstudier och ämnesstudier, som ingår i kandidatexamen. Efter avlagd examen kan 

man fortsätta med fördjupade studier som ingår i magisterexamen.  

 

Främmande språk studeras vid FHPT enligt ett av följande alternativ: allmän inriktning, lärarlinje eller 

inriktning språk och ekonomi. Inom ämnet franska är studierna för kandidatexamen de samma för 

alla inriktningar. En differentiering sker först i de fördjupade studierna på magisternivå.  

 

På den allmänna linjen kan du ganska fritt kombinera olika ämnen inom FHPT och få en bred 

humanistisk utbildning. Inriktning språk och ekonomi bygger på en princip om interdisciplinaritet och 

består av tre olika block: huvudblocket är franskan och de andra blocken är studier i ekonomi vid 

Handelshögskolan vid ÅA samt ett tredje ämne. Det tredje ämnet kan antingen vara ett annat 

främmande språk eller något annat ämne som passar in i programmet. På lärarlinjen utbildas 

ämneslärare i franska (med ett annat ämne) i samarbete med Fakulteten för pedagogik och 

välfärdsstudier i Vasa.  

 

Studier i franska språket ingår av tradition i ett större sammanhang kallat romansk filologi. Vid 

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, ÅA, studeras endast franska som examensämne. Vid 

Centret för språk och kommunikation finns grundläggande kurser i spanska. Vid Åbo universitet kan 

spanska och italienska läsas som examensämnen och genom det avtal som existerar mellan 

universiteten i Åbo kan ÅA:s studerande, efter att ha fått studierätt vid Åbo universitet, där avlägga 

kurser i dessa språk (som sedan införs i examen vid ÅA).  

 

Då skolkunskaperna i franska ibland inte är tillräckliga för att bedriva universitetsstudier kan den 

studerande i det urvalsprov som anordnas vid antagningen bli hänvisad till kurser vid Centret för 

språk och kommunikation för att förkovra sig i språket. Vid centret studeras franska på fyra olika 

nivåer.  

 

Studerande som redan antagits till ÅA kan studera franska som biämne (upp till 60 sp). Antagningen 

av biämnesstuderande sker genom ett diagnostiskt prov i språket (som visar att språkfärdigheten är 

tillräcklig). Man kan även erhålla biämnesstudierätt i franska genom att delta i urvalsprovet på våren 

eller genom att ha erhållit minst vitsordet 3 i kursen franska 3 vid Centret för språk och 

kommunikation. 



Kandidatexamen

Biämne Valbara 
grundstudier 25 sp studier
ämnesstudier 35 sp 10 sp

Akademiska studiefärdigheter 

Huvudämne Biämne 1 Biämne 2 Valbara 
grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp studier
ämnesstudier 35 sp 20 sp

kandidat-
avhandling 10 sp

Biämne Biämne 2
grundstudier 25 sp pedagogik
ämnesstudier 35 sp grundstudier 25 sp

Akademiska studiefärdigheter 

Magisterexamen

Huvudämne Biämne Valbara Latin
fördjupade studier 40 sp grundstudier studier 5 sp

Pro gradu-avhandling 40 sp 0-25 sp 10-35 sp

Huvudämne Latin
fördjupade studier 40 sp 5 sp

Pro gradu-avhandling 40 sp

Gemensamma studier  10 sp

Filosofie magisterexamen 120 sp

Akademisk framställning, finska/svenska 

Gemensamma studier 25 sp
Allmän språkvetenskap, Vetenskapsfilosofi, tre valbara gemensamma kurser 

struktur med två korta biämnen

Akademisk framställning, finska/svenska Akademiska studiefärdigheter 

Filosofie magisterexamen 120 sp
lärarlinje

Biämne
pedagogik

ämnesstudier 35 sp

Språkstudier 10 sp

Allmän språkvetenskap, Vetenskapsfilosofi

Andra studier 5 sp
Akademisk framställning, finska/svenska 

Huvudämne
grundstudier 25 sp 
ämnesstudier 35 sp

kandidat-
avhandling 10 sp

lärarlinje

Språkstudier 10 sp Andra studier 5 sp

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

Gemensamma studier 25 sp
Allmän språkvetenskap, Vetenskapsfilosofi, tre valbara gemensamma kurser 

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

ämnesstudier 35 sp
kandidat-

avhandling 10 sp

Språkstudier 10 sp Andra studier 5 sp

Examensstruktur för franska språket och litteraturen 2016-2017

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

Huvudämne
grundstudier 25 sp 

struktur med ett långt biämne



 
 

Franska språket och litteraturen 2017-2018 
 
 

Studieschema för kandidatexamen 
 

 

 
 
Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och 
magisterexamen på ytterligare två. Den studerande uppmuntras att från första början välja 
önskad utbildningsinriktning, eftersom studiegången varierar beroende på vilken inriktning 
man följer.  
 
Varje studerande har förutom studier i huvud- och biämne också studier som är 
gemensamma för hela FHPT inklusive obligatoriska språkstudier. Studierna kan variera 
beroende på huvudämne och inriktning, kontrollera reglerna i MinPlan. 
 
 
År 1 
Huvudämne: grundstudier 25 sp 
Språk och kommunikation: svenska/finska   5 sp 
Gemensamma studier: allmän språkvetenskap   5 sp 
Gemensamma studier: akademiska studiefärdigheter   5 sp 
Annat t.ex.:           15-20 sp 
Allmän inriktning (se sida 2): gemensam kurs alt. valbara studier 20 sp 
Lärarlinje (se sida 3): pedagogik 15 sp 
 Sammanlagt 55-60 sp 
 
År 2 
Huvudämne: ämnesstudier 35 sp 
Biämne: grundstudier 25 sp 
Lärarlinje (se sida 3): pedagogik 5 sp   
 Sammanlagt 60-65 sp 
 
År 3 
Huvudämne: kandidatseminarium 10 sp 
Biämne: ämnesstudier alt. 35 sp 
Biämne: grundstudier 25 sp 
Språk och kommunikation: akademisk framställning   5 sp 
Gemensamma studier: vetenskapsfilosofi   5 sp 
Valbara studier alt. pedagogik 5-15 sp 
 
 Sammanlagt 60 sp 

 



 
Franska språket och litteraturen: Allmän inriktning 

 
Studier under första året 
 
Grundstudier i 
franska 
(kurskod) 

Obligatoriska kurser  
 Sp 

107015.0 
107016.0 
107017.0 
107018.0 
107019.0 

Français oral et phonétique 
Grammaire du français  
Compétences écrites  
Société, culture, et langue françaises en diachronie 
La France contemporaine: données physiques, 
économiques, sociétales 

5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25       
Språk och 
kommunikation Obligatorisk kurs Sp 

922731.0 & 
922732.0 
922505.0  

Finska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är finska)  

 
 

 Totala antalet studiepoäng 5 

Gemensamma 
studier Obligatoriska kurser Sp 

100008.0 
100015.0 

Allmän språkvetenskap 
Akademiska studiefärdigheter 

5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 

Gemensamma alt. 
valbara kurser Förslag Sp 

 
100030.0 
100700.1 
108017.0 
100904.0 
100905.0 
100031.0 

Gemensamma poolkurser: 
Introduktion till litteraturstudier, 5 sp 
Introduction to Intercultural Communication, 5 sp 
Utvecklingen av språk, tal och kommunikation, 5 sp 
Genus, kultur och samhälle, 5 sp 
Visuell analys, 5 sp 
Praktik, 5 sp 
 

 
 
 
 

- Språkkurser vid Centret för språk och kommunikation 
- ÖPU kurser 
- Något av biämnen som rekommenderas i följande 

 Totala antalet studiepoäng 20 

 Biämnesrekommendationer  
 Alla fakultetens huvudämnen kan också utgöra 

biämnen, i övrigt rekommenderas t.ex. 
Översättning 
Interkulturell kommunikation 

 



 
Franska språket och litteraturen: Lärarlinje 

 
Studier under första året 
 
Grundstudier i 
franska 
(kurskod) 

Obligatoriska kurser  
 Sp 

107015.0 
107016.0 
107017.0 
107018.0 
107019.0 

Français oral et phonétique 
Grammaire du français  
Compétences écrites  
Société, culture, et langue françaises en diachronie 
La France contemporaine: données physiques, 
économiques, sociétales 

5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25          
Språk och 
kommunikation Obligatorisk kurs Sp 

922731.0 & 
922732.0 
922505.0   

Finska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är svenska) 
eller 
Svenska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är finska) 

 
 
 

 Totala antalet studiepoäng 5 

Gemensamma 
studier Obligatoriska kurser Sp 

100008.0 
100015.0 

Allmän språkvetenskap 
Akademiska studiefärdigheter 

5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 

Grundstudier i 
pedagogik för 
ämneslärare (25 sp) 

Obligatoriska kurser, studeras år 1-3. 
Tre kurser rekommenderas år 1, en kurs år 2 och 
den inledande praktiken år 3 

Sp 

641201.0 
641204.0 
641207.0 
641206.0 
641000.8 

Tillämpad pedagogik och samhällsutveckling, 5sp 
Didaktik 1, 5 sp 
Pedagogisk psykologi, 5 sp 
Specialpedagogik för ämneslärare, 5 sp 
Inledande praktik för ämneslärare, 5 sp 

  

 Totala antalet studiepoäng 15  

 Biämnesrekommendationer  
 Alla fakultetens huvudämnen kan också utgöra 

biämnen. Det rekommenderas att studerandena på 
lärarlinjen har ett andra undervisningsämne som 
biämne. 

 



 
Franska språket och litteraturen: Inriktning språk och ekonomi 
 
Studier under första året 
 
Grundstudier i 
franska 
(kurskod) 

Obligatoriska kurser  
 Sp 

107015.0 
107016.0 
107017.0 
107018.0 
107019.0 

Français oral et phonétique 
Grammaire du français  
Compétences écrites  
Société, culture, et langue françaises en diachronie 
La France contemporaine: données physiques, 
économiques, sociétales 

5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25 
Språk och 
kommunikation Obligatorisk kurs Sp 

922731.0 & 
922732.0 
922505.0  

Finska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är svenska) 
eller 
Svenska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är finska) 

 
 
 

 Totala antalet studiepoäng 5 

Gemensamma 
studier Obligatoriska kurser Sp 

100008.0 
100015.0 

Allmän språkvetenskap 
Akademiska studiefärdigheter 

5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 

Gemensamma alt. 
valbara 

Se förslag på s. 2  

Grundkurser i 
företagsekonomi 
(30 sp) 

Obligatoriska kurser, kan påbörjas år 1  

301009.0 
301010.0 
305001.0 
305002.0      
310001.0     
310002.0      

Grundkurs i organisation och ledning, 5 sp 
Strategisk ledning, 5 sp 
Introduktion till marknadsföring, 5 sp 
Marknadsföring i praktiken, 5 sp 
Grundkurs i redovisning, 5 sp 
Ekonomistyrningens grunder, 5 sp 

 

 Totala antalet studiepoäng 20 

 Biämnesrekommendationer  
 Alla fakultetens huvudämnen kan också utgöra 

biämnen, i övrigt rekommenderas t.ex. 
Ett annat språk 
Översättning 
Interkulturell kommunikation 

 

 



20.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

Franska språket och litteraturen 
 

Grundstudier (2015) 25.0  
obligatorisk  25.0  
107015.0 Français oral et phonétique 5.0  
107016.0 Grammaire du français I 5.0  
107017.0 Compétences écrites 5.0  
107018.0 Société, culture et langue françaises en diachronie 5.0  
107019.0 La France contemporaine : données physiques, économiques, sociétales 5.0 
Hjälptext: Rätten att studera franska som biämne erhålls via urvalsprov eller om man under de 
senaste två åren har avklarat Språkcentrets Franska 3-kurs med minst 3/5 eller genom avklarat 
diagnostiskt test. 

 

Ämnesstudier – huvudämne (2016) 45.0  
obligatorisk  45.0  
107204.0 Stage  5.0  
107206.1 Histoire et analyse littéraires: XVIe-XVIIIe siècles  5.0  
107206.2 Histoire et analyse littéraires: XIXe-XXIe siècles  5.0  
107198.0 Grammaire du français II et production écrite  5.0  
107214.0 Le français en contexte  5.0  
107222.0 Atelier de langue orale  5.0  
107990.0 Séminaire et mémoire de licence 10.0  
valbar (välj en av dessa. Kurserna ges alternerande vartannat år)       
107220.0 Théorie littéraire et analyse de textes  5.0  
107221.0 Médias et discours médiatiques en France  5.0 
Hjälptext: KursernaThéorie littéraire et analyse de textes och Médias et discours médiatiques en 
France ges alternerande vartannat år. 

Ämnesstudier – biämne (2015) 35.0  
obligatorisk  30.0  
107204.0 Stage 5.0  
107206.1 Histoire et analyse littéraires: XVIe-XVIIIe siècles 5.0  
107206.2 Histoire et analyse littéraires: XIXe-XXIe siècles 5.0  
107198.0 Grammaire du français II et production écrite 5.0  
107214.0 Le français en contexte 5.0  
107222.0 Atelier de langue orale 5.0  
valbar (välj en av dessa; kurserna ges alternerande vartannat år)     5.0  
107220.0 Théorie littéraire et analyse de textes 5.0  
107221.0 Médias et discours médiatiques en France 5.0  
Hjälptext: De valbara kurserna 107220.0 Théorie littéraire et analyse de textes och 107221.0 Médias 
et discours médiatiques en France ges alternerande vartannat år. 



20.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

 

Fördjupade studier – allmän inriktning och inriktning för språk och ekonomi (2016) 80.0  
obligatorisk  50.0  
107505.0 Syntaxe et sémantique du français  5.0  
107506.0 Ecrit universitaire  5.0  
107991.0 Séminaire et mémoire de maîtrise  40.0  
valbar (välj 30 sp av följande kurser)       

107502.0 Traductologie  5.0  
107503.0 Francophonie  5.0  
107571.4 Didactique du français langue étrangère  10.0  
107572.2 Le roman francophone contemporain  5.0  
107573.1 Communication interculturelle  5.0  
107578.1 Linguistique spécialisée I  5.0  
107578.2 Linguistique spécialisée II  5.0  
107579.1 Littérature de voyage et altérité (XVIe-XVIIe siècles)  5.0 
107221.0 Médias et discours médiatiques en France 5.0 
107220.0 Théorie littéraire et analyse de textes 5.0 
107580.0 Terminologie et innovation lexicale 5.0 
107581.0 Sociolinguistique 5.0 
107582.0 Communication écrite en contextes professionnels 5.0 
107583.0 Conscience métalinguistique et apprentissage d'une langue étrangère 5.0 
107584.0 Approche critique et discursive de la francophonie 5.0 
Hjälptext: Utbudet av valbara kurser varierar från år till år och i dem ingår även kurser vid Åbo 
universitet (läsåret 2017-2018 kurserna 107580.0-107584.0; se närmare information på 
http://www.abo.fi/fakultet/cours). 

 

Fördjupade studier – lärarlinjen (2016) 80.0  
obligatorisk  60.0  
107505.0 Syntaxe et sémantique du français  5.0  
107506.0 Ecrit universitaire  5.0  
107571.4 Didactique du français langue étrangère  10.0  
107991.0 Séminaire et mémoire de maîtrise  40.0  
valbar (välj 20 sp av följande kurser)       
107502.0 Traductologie  5.0  
107503.0 Francophonie  5.0  
107572.2 Le roman francophone contemporain  5.0  
107573.1 Communication interculturelle  5.0  
107578.1 Linguistique spécialisée I  5.0  
107578.2 Linguistique spécialisée II  5.0  
107579.1 Littérature de voyage et altérité (XVIe-XVIIe siècles)  5.0  
107221.0 Médias et discours médiatiques en France 5.0 



20.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

107220.0 Théorie littéraire et analyse de textes 5.0 
107580.0 Terminologie et innovation lexicale 5.0 
107581.0 Sociolinguistique 5.0 
107582.0 Communication écrite en contextes professionnels 5.0 
107583.0 Conscience métalinguistique et apprentissage d'une langue étrangère 5.0 
107584.0 Approche critique et discursive de la francophonie  
Hjälptext: Utbudet av valbara kurser varierar från år till år och i dem ingår även kurser vid Åbo 
universitet (läsåret 2017-2018 kurserna 107580.0-107584.0; se närmare information på 
http://www.abo.fi/fakultet/cours). 



22.6.2017 

ÄMNESPRESENTATION 

 
Ryska språket och litteraturen 
 
 
Målet med utbildningen i ryska språket och litteraturen är att uppnå en sådan språkbehärskning att 
man kan använda ryska i sitt yrkesliv, att tillägna sig sådan teoretisk kunskap om språket att man kan 
undervisa i ryska och sådan kunskap om rysk kultur och litteratur att man på ett ändamålsenligt sätt 
kan verka i ryskspråkig miljö. Utbildningen ger även grund för att fortsätta med forskarstudier.  
 
För att man ska uppnå en god slutnivå bör man ha studerat ryska innan man börjar sina studier vid 
ämnet. Har inte detta skett genom skolkurser eller andra kurser bör färdigheten inhämtas vid Centret 
för språk och kommunikation (CSK) som erbjuder 3 kurser: ryska 1-3. Med hjälp av ett diagnostiskt 
prov (=nivåtest) som äger rum i början av varje läsår bestäms huruvida den studerande kan börja vid 
ämnet direkt eller om hen måste komplettera sina kunskaper på någon av kurserna vid CSK. Det 
diagnostiska provet är obligatoriskt, även för den som skrivit ryska i studentexamen. Har man gått 
kursen ryska 3 vid CSK kan man börja direkt vid ämnet (utan diagnostiskt prov). Kurserna i ryska vid 
CSK kan inräknas i examen inom valbara studier. Parallellt med kursen ryska 3 kan man börja på 
kursen i fonetik, som ingår i grundstudierna.  
 
Vill man börja studera ryska som biämne gäller samma krav som för huvudämnesstuderande: 
språkkunskap motsvarande ryska 3 vid Centret för språk och kommunikation och rätt att ta kursen i 
fonetik samtidigt med ryska 3.  
 
Genom vårt program lär man sig behärska språket mycket grundligt på alla nivåer: från korrekt uttal 
och grammatik till att kunna tala ryska i olika situationer och skriva vetenskaplig text på ryska. 
Genom att läsa många olika slags texter på ryska tillägnar man sig kunskap om ryska språkets 
strukturer, ryskt tänkesätt, den ryska kulturen och den ryska litteraturen. Genom att tillbringa några 
intensiva månader på språkpraktik i Ryssland (Tver) får man leva i autentisk språkmiljö och ta till sig 
en levande ryska.  
 
Ryska språket kan kombineras med många andra ämnen vid ÅA. Sålunda kan ekonomiska ämnen 
rekommenderas (dvs. inriktning språk och ekonomi med kurser vid Fakulteten för 
samhällsvetenskaper och ekonomi). Även statsvetenskapliga ämnen kan rekommenderas. Vid vår 
utrikesförvaltning borde betydligt fler behärska ryska än vad som nu är fallet.  
 
Ämnet ryska kan förstås kombineras med andra språk. Då ryska undervisas sparsamt i våra skolor kan 
det vara fördelaktigt att kombinera ryskan med studier i finska, ett ämne som undervisas i alla skolor. 
Den som är intresserad av lärarbanan kunde också reflektera över studier i historia i kombination 
med ryska. Vill man forska i 1800-talets historia är kunskaper i ryska synnerligen värdefulla.  
 
Ovanstående är bara några tips – var och en kan skräddarsy sin egen kombination av ämnen och 
kurser enligt egna intressen och målsättningar. Vad man konkret jobbar med efter studierna beror till 
stor del på vad man studerat utöver ryska. Man kan jobba t.ex. inom Rysslandshandeln eller 
statsförvaltningen; inom turistbranschen eller kultursektorn; som lärare och forskare. Vi utbildar inte 
primärt översättare och tolkar men vi har även utexaminerade som verkar inom den branschen.  
 
Ämnet studeras på tre nivåer som kallas: grundstudier, ämnesstudier och fördjupade studier. Varje 
nivå byggs upp av kurser med olika innehåll och lärandemål som avläggs i en viss ordning. I regel bör 
ämnesstudierna vara slutförda innan man går vidare till fördjupade studier.  



22.6.2017 

ÄMNESPRESENTATION 

 
 
De obligatoriska studierna i Ryska språket och litteraturen är desamma för alla studerande 
oberoende av inriktning (allmän eller språk och ekonomi) eller lärarlinje. Studentens särintressen och 
inriktning eller linje tas dock i beaktande i fråga om valet av specialkurser samt uppsatsämnen, 
kandidat- och magisteravhandling. 
 



Kandidatexamen

Biämne Valbara 
grundstudier 25 sp studier
ämnesstudier 35 sp 10 sp

Vid behov 5-10 sp
ryska vid Språkcentret

Akademiska studiefärdigheter 

Huvudämne Biämne 1 Biämne 2 Valbara 
grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp studier
ämnesstudier 35 sp 20 sp

kandidat- Vid behov 5-15 sp
avhandling 10 sp ryska vid Språkcentret

Biämne Biämne 2
grundstudier 25 sp pedagogik
ämnesstudier 35 sp grundstudier 25 sp

Akademiska studiefärdigheter 

Magisterexamen

Huvudämne Biämne Valbara 
fördjupade studier 40 sp grundstudier studier

Pro gradu-avhandling 40 sp 0-25 sp 15 - 40 sp

Huvudämne Biämne Valbara 
fördjupade studier 40 sp pedagogik studier

Pro gradu-avhandling 40 sp ämnesstudier 35 sp 5 sp

Filosofie magisterexamen 120 sp
lärarlinje

Språkstudier 10 sp Andra studier 5 sp
Akademisk framställning, finska/svenska 

Gemensamma studier  10 sp
Allmän språkvetenskap, Vetenskapsfilosofi

Filosofie magisterexamen 120 sp

Huvudämne
grundstudier 25 sp 
ämnesstudier 35 sp

kandidat-
avhandling 10 sp

Akademisk framställning, finska/svenska Akademiska studiefärdigheter 

Gemensamma studier 25 sp
Allmän språkvetenskap, Vetenskapsfilosofi, tre valbara gemensamma kurser 

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp
lärarlinje

Gemensamma studier 25 sp
Allmän språkvetenskap, Vetenskapsfilosofi, tre valbara gemensamma kurser 

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp
struktur med två korta biämnen

Språkstudier 10 sp Andra studier 5 sp

kandidat-
avhandling 10 sp

Språkstudier 10 sp Andra studier 5 sp
Akademisk framställning, finska/svenska 

Examensstruktur för ryska språket och litteraturen 2016-2017

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp
struktur med ett långt biämne

Huvudämne
grundstudier 25 sp 
ämnesstudier 35 sp



 
 

Ryska språket och litteraturen 2017-2018 
 
 

Studieschema för kandidatexamen 
 

 

 
 
Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och 
magisterexamen på ytterligare två. Den studerande uppmuntras att från första början välja 
önskad utbildningsinriktning, eftersom studiegången varierar beroende på vilken inriktning 
man följer.  
 
Varje studerande har förutom studier i huvud- och biämne också studier som är 
gemensamma för hela FHPT inklusive obligatoriska språkstudier. Studierna kan variera 
beroende på huvudämne och inriktning, kontrollera reglerna i MinPlan. 
 
 
År 1 
Huvudämne: grundstudier 25 sp 
Språk och kommunikation: svenska/finska   5 sp 
Gemensamma studier: allmän språkvetenskap   5 sp 
Gemensamma studier: akademiska studiefärdigheter   5 sp 
Annat t.ex.:           15-20 sp 
Allmän inriktning (se sida 2): gemensam kurs alt. valbara studier 20 sp 
Lärarlinje (se sida 3): pedagogik 15 sp 
 Sammanlagt 55-60 sp 
 
År 2 
Huvudämne: ämnesstudier 35 sp 
Biämne: grundstudier 25 sp 
Lärarlinje (se sida 3): pedagogik 5 sp  
 Sammanlagt 60-65 sp 
 
År 3 
Huvudämne: kandidatseminarium 10 sp 
Biämne: ämnesstudier alt. 35 sp 
Biämne: grundstudier 25 sp 
Språk och kommunikation: akademisk framställning   5 sp 
Gemensamma studier: vetenskapsfilosofi   5 sp 
Valbara studier alt. pedagogik                    5-15 sp 
 Sammanlagt 60 sp 



 
Ryska språket och litteraturen: Allmän inriktning 

 
Studier under första året 
 
Grundstudier i 
ryska 
(kurskod) 

Obligatoriska kurser  
 Sp 

109006.0 
109005.0 
109002.0 
109007.0 
109008.0 

Grammatik   
Textstudier   
Fonetik   
Muntliga och skriftliga språkövningar   
Rysslands historia   

5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25        
Språk och 
kommunikation Obligatorisk kurs Sp 

922731.0 & 
922732.0 
922505.0   

Finska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är finska) 

 
 

 Totala antalet studiepoäng 5 

Gemensamma 
studier Obligatoriska kurser Sp 

100008.0 
100015.0 

Allmän språkvetenskap 
Akademiska studiefärdigheter 

5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 

Gemensamma alt. 
valbara kurser Förslag Sp 

 
100030.0 
100700.1 
108017.0 
100904.0 
100905.0 
100031.0 

Gemensamma poolkurser: 
Introduktion till litteraturstudier, 5 sp 
Introduction to Intercultural Communication, 5 sp 
Utvecklingen av språk, tal och kommunikation, 5 sp 
Genus, kultur och samhälle, 5 sp 
Visuell analys, 5 sp 
Praktik, 5 sp 
 

 

- Språkkurser vid Centret för språk och kommunikation 
- ÖPU kurser 
- Något av biämnen som rekommenderas i följande 

 Totala antalet studiepoäng 20 

 Biämnesrekommendationer  
 Alla fakultetens huvudämnen kan också utgöra 

biämnen, i övrigt rekommenderas t.ex. 
statsvetenskapliga ämnen såsom folkrätt eller 
statskunskap 

 

 



 
Ryska språket och litteraturen: Lärarlinje 

 
Studier under första året 
Grundstudier i 
ryska 
(kurskod) 

Obligatoriska kurser  
 Sp 

109006.0 
109005.0 
109002.0 
109007.0 
109008.0 

Grammatik   
Textstudier   
Fonetik   
Muntliga och skriftliga språkövningar   
Rysslands historia   

5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25 
Språk och 
kommunikation Obligatorisk kurs Sp 

922731.0 & 
922732.0 
922505.0   

Finska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är finska) 

 

 Totala antalet studiepoäng 5 

Gemensamma 
studier Obligatoriska kurser Sp 

100008.0 
100015.0 

Allmän språkvetenskap 
Akademiska studiefärdigheter 

5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 

Grundkurser i 
pedagogik för 
ämneslärare (25 sp) 

Obligatoriska kurser, studeras år 1-3. Tre kurser 
rekommenderas år 1, en kurs år 2 och den inledande 
praktiken år 3 

Sp 

641201.0 
641204.0 
641207.0 
641206.0 
641000.8 

Tillämpad pedagogik och samhällsutveckling, 5 sp 
Didaktik 1, 5 sp 
Pedagogisk psykologi, 5 sp 
Specialpedagogik för ämneslärare, 5 sp 
Inledande praktik för ämneslärare, 5 sp 

 

 Totala antalet studiepoäng 15  

 Biämnesrekommendationer  
 Alla fakultetens huvudämnen kan också utgöra 

biämnen. Det rekommenderas att studerandena på 
lärarlinjen har ett andra undervisningsämne som 
biämne. 

 

 



 
Ryska språket och litteraturen: Inriktning språk och ekonomi 

 
Studier under första året 
Grundstudier i 
ryska 
(kurskod) 

Obligatoriska kurser  
 Sp 

109006.0 
109005.0 
109002.0 
109007.0 
109008.0 

Grammatik   
Textstudier   
Fonetik   
Muntliga och skriftliga språkövningar   
Rysslands historia   

5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25 
Språk och 
kommunikation Obligatorisk kurs Sp 

922731.0 & 
922732.0 
922505.0   

Finska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är svenska) 
eller 
Svenska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är finska) 

 

 Totala antalet studiepoäng 5 

Gemensamma 
studier Obligatoriska kurser Sp 

100008.0 
100015.0 

Allmän språkvetenskap 
Akademiska studiefärdigheter 

5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 

Gemensamma alt. 
valbara alt. 

Se förslag på s.2  

Grundkurser i 
företagsekonomi 
(30 sp) 

Obligatoriska kurser, kan påbörjas år 1  

301009.0 
301010.0 
305001.0 
305002.0      
310001.0     
310002.0      

Grundkurs i organisation och ledning, 5 sp 
Strategisk ledning, 5 sp 
Introduktion till marknadsföring, 5 sp 
Marknadsföring i praktiken, 5 sp 
Grundkurs i redovisning, 5 sp 
Ekonomistyrningens grunder, 5 sp 

 

 Totala antalet studiepoäng 20 

 Biämnesrekommendationer  
 Alla fakultetens huvudämnen kan också utgöra 

biämnen, i övrigt rekommenderas t.ex. 
Ett annat språk 
Översättning 
Interkulturell kommunikation 

 

 



21.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

Ryska språket och litteraturen 
 

Grundstudier (2015) 25.0  
obligatorisk  25.0  
109002.0 Fonetik 5.0  

109005.0 Textstudier 5.0  

109006.0 Grammatik 5.0  

109007.0 Muntliga och skriftliga språkövningar 5.0  

109008.0 Rysslands historia 5.0  

Hjälptext: Rätten att studera ryska som biämne erhålls genom godkänt nivåtest eller avklarad kurs 

Ryska 3 vid Centret för språk och kommunikation. 

Ämnesstudier – huvudämne (2016) 45.0  
 obligatorisk  30.0  
109204.0 Syntax  5.0  

109208.0 Rysk litteratur II  5.0  

109211.0 Ordbildning  5.0  

109212.0 Översättning I  5.0  

109990.0 Proseminarium + kandidatavhandling  10.0  

valbar (Välj antingen 109214.0 ELLER 109207.0, 109213.0 och 109216.0)     15.0  
109207.0 Rysk litteratur I  5.0  

109213.0 Språkpraktik  5.0  

109214.0 Studier vid Statliga Universitetet i Tver  15.0  

109216.0 Språkseminarium: Russkij mir  5.0 

Hjälptext: Den valbara kursen 109216.0 Språkseminarium Russkij mir kan bytas ut mot Muntlig och 

skriftlig språkfärdighet vid Åbo universitet. 

Ämnesstudier – biämne (2015) 35.0  
obligatorisk  20.0  
109204.0 Syntax  5.0  

109208.0 Rysk litteratur II  5.0  

109211.0 Ordbildning  5.0  

109212.0 Översättning I  5.0  

valbar (Välj antingen 109214.0 ELLER 109207.0, 109213.0 och 109216.0)     15.0  
109207.0 Rysk litteratur I  5.0  

109213.0 Språkpraktik  5.0  

109214.0 Studier vid Statliga Universitetet i Tver  15.0  

109216.0 Språkseminarium: Russkij mir  5.0 

Hjälptext: Den valbara kursen 109216.0 Språkseminarium Russkij mir kan bytas ut mot Muntlig och 

skriftlig språkfärdighet vid Åbo universitet.  



21.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

 

Fördjupade studier  (2016) 80.0  
 obligatorisk  80.0  
 109504.0 Stilistik  5.0  

 109506.0 Ryska skriftkulturens utveckling  5.0  

 109507.0 Textreferat och textproduktion  5.0  

 109508.0 Massmediaspråk  5.0  

 109512.0 Lexikologi  5.0  

 109513.0 Översättning II  5.0  

 109550.1 Specialstudier  10.0  

 109991.0 Seminarium + magisteravhandling  40.0  

Hjälptext: Studiehelheten består av 70 sp obligatoriska kurser och 10 sp specialstudier. De 

obligatoriska kurserna kan tas även vid Åbo universitet. Specialstudierna består av valbara kurser, 

t.ex. kurser baserade på gästföreläsningar (2-5 sp), arbetspraktik (2-5 sp), lämpliga teori-

/metodikkurser vid ÅA, läskurs i historia vid ÅA (10 sp), kurser i ämnet ryska vid Åbo universitet eller 

annat universitet. 



31.5.2017 
ÄMNESPRESENTATION 

 

Svenska språket  
 
Målgrupper  
Man kan studera svenska oavsett modersmål och skolutbildningsspråk. Studierna ger beredskap att arbeta 
inom flera olika yrken, t.ex. modersmålslärare i svenska skolor, svensklärare i finska skolor, svensklärare 
inom vuxenutbildningen och inom den privata sektorn, språkvårdare, informatör, journalist, översättare, 
arkivarie, bibliotekarie och forskare. De som utexaminerats med svenska som huvudämne från Åbo 
Akademi har mycket goda möjligheter att placera sig på arbetsmarknaden.  
Ämnet erbjuder även biämnet Nordiska grannspråk (se under biämnesstudier).  
 
Inriktningsalternativ och studiestruktur  
Svenska kan studeras som huvudämne eller biämne, och man kan välja mellan fyra olika 
inriktningsalternativ: allmän inriktning, ämneslärarinriktning, kulturledarskap samt språk och ekonomi.  
 
Grundstudierna omfattar 25 sp, ämnesstudierna 45 sp och de fördjupade studierna 80 sp. 
Huvudämnesstuderande skriver inom sin kandidatexamen en kandidatavhandling omfattande 10 sp och 
inom sin magisterexamen en avhandling pro gradu omfattande 40 sp. 
 
Grundstudierna avläggs i sin helhet under det första studieåret. Därtill kan några av kurserna på 
ämnesstudienivå (Språkvård, Svensk litteratur och Översättning samt grundkurser i logopedi) avläggas 
redan det första året, eftersom de saknar förkunskapskrav. I övrigt gäller att kurserna på ämnesnivå kräver 
minst grundstudierna som förkunskaper. Kraven framgår i MinPlan och i Studiehandboken. 
 
På grundstudienivån är samtliga kurser obligatoriska. På ämnesstudienivån finns olika krav för olika 
inriktningsalternativ (se nedan). Proseminarium och kandidatavhandling är ett obligatoriskt moment för 
alla huvudämnesstuderande. På fördjupad nivå är kursen Språkvetenskaplig metodik samt Seminarium och 
pro gradu-avhandling obligatoriska för huvudämnesstuderande inom samtliga inriktningsalternativ.  
 
Grundstudier (25 sp) 
 
Grammatik (5 sp) 
Sociolingvistik (5 sp) 
Textlingvistik (5 sp) 
Danska (5 sp) 
Norska (5 sp) 
 
Ämnesstudier (45 sp) 
 
Modersmålslärare 
 
Flerspråkighetsforskning (5 sp) 
Fördjupad kurs i grammatik (5 sp) 
Fördjupad kurs i sociolingvistik (5 sp)  
Fördjupad kurs i textlingvistik (5 sp)  
Språkhistoria (5 sp)  
Språkvård (5 sp) 
Proseminarium och kandidatavhandling (10 sp) 
+ en valbar kurs (5 sp) ur svenskämnets kursutbud  
 
 



31.5.2017 
ÄMNESPRESENTATION 

 
Svensklärare 
 
Flerspråkighetsforskning (5 sp) 
Fördjupad kurs i grammatik (5 sp) 
Modern nordisk litteratur (5 sp) 
Svensk litteratur (5 sp) 
Svenska som andraspråk (5 sp) 
Översättning (5 sp) 
Proseminarium och kandidatavhandling (10 sp)  
+ en valbar kurs (5 sp) ur svenskämnets kursutbud 
 
Övriga inriktningsalternativ 
 
Proseminarium och kandidatavhandling (10 sp) 
Sammanlagt 35 sp valbara kurser (7 kurser à 5 sp) ur svenskämnets kursutbud 
 
Ämneskombinationer och lärarbehörighet  
Om man väljer den allmänna inriktningen, kan ämnet svenska kombineras fritt med vilket ämne som helst 
vid Åbo Akademi. Inom modersmålslärarinriktningen kombineras svenska med litteraturvetenskap och 
pedagogiska studier, inom svensklärarinriktningen med ett annat valfritt ämne och pedagogiska studier. 
Inom kulturledarskapsinriktningen kombineras svenska med biämnet kulturledning och ett annat valfritt 
biämne. De som väljer inriktningsalternativet språk och ekonomi kombinerar svenska med ytterligare ett 
språk och ekonomiska studier.  
 
De som vill ha behörighet som modersmålslärare i ett svenskt gymnasium ska ha antingen svenska eller 
litteraturvetenskap som huvudämne i magisterexamen (110 sp + avhandling pro gradu 40 sp) och det andra 
ämnet som biämne 60 sp. De som vill ha behörighet som svensklärare i finska skolor bör ha svenska som 
huvud- eller biämne i magisterexamen. Man avlägger 110 sp + avhandling pro gradu 40 sp i huvudämnet 
och 60 sp i biämnet. 
 
Studiernas innehåll, studieformer och bedömning  
I studierna i svenska får man kännedom om hur svenska språket fungerar, varierar och förändras. I 
undervisningen ges verktyg för att analysera texter, talat språk, regionala varieteter, språkets koppling till 
sociala kategorier (såsom ålder, kön, klass, etnicitet), språkets historiska utveckling, språkinlärning, 
flerspråkighet mm. Det erbjuds även kurser i nordiska grannspråk och nordisk litteratur och kultur. 
 
Kurserna i svenska ges i regel i form av gruppundervisning och kräver därför obligatorisk närvaro. 
Studenterna förväntas delta aktivt i diskussioner och utföra egna forskningsuppdrag. Ämnet erbjuder inga 
distansstudier. 
 
Examinationen kan ske i form av uppgifter eller tentamina av olika slag. Kurstentamina anordnas i samband 
med kurserna eller på fakultetens allmänna tentamensdagar. Kurserna bedöms på skalan 1−5. På 
examensbetyget ges en slutbedömning som bygger på viktat medeltal för kurserna.  
  
Biämnesstudierätt  
Man ansöker om rätt att studera svenska som biämne genom att lämna in en blankett (som finns på 
ämnets hemsida) till ämnets kansli i slutet av maj. De sökande rangordnas utgående från vitsordet i kursen 
Allmän språkvetenskap och studieframgången i huvudämnet. De åtta främsta antas. De sökande ska ha 
svenska som skolutbildningsspråk eller godkänt språkprov i svenska.  
 



Kandidatexamen

Biämne Valbara 
grundstudier 25 sp studier
ämnesstudier 35 sp 10 sp

Akademiska studiefärdigheter 

Huvudämne Biämne 1 Biämne 2 Valbara 
grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp studier
ämnesstudier 35 sp 20 sp

kandidat-
avhandling 10 sp

Biämne Biämne 2
grundstudier 25 sp pedagogik
ämnesstudier 35 sp grundstudier 25 sp

Främmande språk och finska/svenska

Magisterexamen

Huvudämne Biämne Valbara 
fördjupade studier 40 sp grundstudier studier

Pro gradu-avhandling 40 sp 0-25 sp 15 - 40 sp

Huvudämne Biämne Valbara 
fördjupade studier 40 sp pedagogik studier

Pro gradu-avhandling 40 sp ämnesstudier 35 sp 5 sp

Allmän språkvetenskap,  Vetenskapsfilosofi

Akademiska studiefärdigheter 

Filosofie magisterexamen 120 sp
allmän linje

Filosofie magisterexamen 120 sp
lärarlinje

Gemensamma studier 10 sp

Främmande språk, finska/svenska 

Gemensamma studier 25 sp
Allmän språkvetenskap, Vetenskapsfilosofi, tre valbara gemensamma kurser 

struktur med två korta biämnen

Främmande språk, finska/svenska Akademiska studiefärdigheter 

Språkstudier 10 sp Andra studier 5 sp

Huvudämne
grundstudier 25 sp 
ämnesstudier 35 sp

kandidat-
avhandling 10 sp

lärarlinje

Språkstudier 10 sp Andra studier 5 sp

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

Gemensamma studier 25 sp
Allmän språkvetenskap, Vetenskapsfilosofi, tre valbara gemensamma kurser 

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

ämnesstudier 35 sp
kandidat-

avhandling 10 sp

Språkstudier 10 sp Andra studier 5 sp

Examensstruktur för svenska språket 2016-2017

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

Huvudämne
grundstudier 25 sp 

struktur med ett långt biämne



 
 

Svenska språket 2017-2018 
 
 

Studieschema för kandidatexamen 
 

 

 
 
Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen 
på ytterligare två. Den studerande uppmuntras att från första början välja önskad 
utbildningsinriktning, eftersom studiegången varierar beroende på vilken inriktning man följer.  
 
Varje studerande har förutom studier i huvud- och biämne också studier som är gemensamma för 
hela FHPT inklusive obligatoriska språkstudier. Studierna kan variera beroende på huvudämne och 
inriktning, kontrollera reglerna i MinPlan. 
 
 
År 1 
Huvudämne: grundstudier 25 sp 
Språk och kommunikation: svenska/finska   5 sp 
Språk och kommunikation: språk nivå 4 5 sp 
Gemensamma studier: allmän språkvetenskap   5 sp 
Gemensamma studier: akademiska studiefärdigheter   5 sp 
Annat t.ex.:       15 sp 
Allmän inriktning (se sida 2): gemensam kurser alt. valbara studier 15 sp 
Lärarlinje (se sida 3): pedagogik 15 sp 
 Sammanlagt 60 sp 
 
År 2 
Huvudämne: ämnesstudier     35 sp 
Biämne: grundstudier     25 sp 
 Sammanlagt 60 sp 
 
År 3 
Huvudämne: kandidatseminarium    10 sp 
Biämne: ämnesstudier alt.     35 sp 
Biämne: grundstudier     25 sp 
Gemensamma studier: vetenskapsfilosofi     5 sp 
Valbara studier alt. pedagogik 10 – 20 sp 
 Sammanlagt 60 sp 

 



 
Svenska språket: Allmän inriktning 

 
Studier under första året 
 
Grundstudier i 
svenska 
(kurskod) 

Obligatoriska kurser  
 Sp 

102003.0 
102009.0 
102010.0 
102008.0 
102200.0    

Danska   
Textlingvistik  
Sociolingvistik  
Grammatik 
Norska  

5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25          
Språk och 
kommunikation Obligatoriska kurser Sp 

922731.0 & 922732.0 
 
922505.0   

Finska (om skolutbildningsspråket är svenska), 5 sp 
eller 
Svenska (om skolutbildningsspråket är finska), 5 sp 
Språk, nivå 4, 5 sp     (t.ex. 923471.0 Engelska/FHPT,  
se CSK) 

 

 Totala antalet studiepoäng 10  
Gemensamma 
studier Obligatoriska kurser Sp 

100008.0 
100015.0 

Allmän språkvetenskap 
Akademiska studiefärdigheter 

5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 
Gemensamma alt. 
valbara kurser Förslag Sp 

 
100030.0 
100700.1 
108017.0 
100904.0 
100905.0 
100031.0 

Gemensamma poolkurser: 
Introduktion till litteraturstudier, 5 sp 
Introduction to Intercultural Communication, 5 sp 
Utvecklingen av språk, tal och kommunikation, 5 sp 
Genus, kultur och samhälle, 5 sp 
Visuell analys, 5 sp 
Praktik, 5 sp 
 

 

Valbara t.ex. 
x Valfria kurser i huvudämnet 
x Språkkurser vid Centret för språk och kommunikation 
x ÖPU-kurser 

Något av biämnen som rekommenderas nedan 

 Totala antalet studiepoäng 15 
 Biämnesrekommendationer  
 Alla fakultetens huvudämnen kan också utgöra biämnen, i 

övrigt rekommenderas t.ex. 
Översättning 
Interkulturell kommunikation 

 

 



 
Svenska språket: Lärarlinje 

 
Studier under första året 
 
Grundstudier i 
svenska 
(kurskod) 

Obligatoriska kurser  
 Sp 

102003.0 
102009.0 
102010.0 
102008.0 
102200.0    

Danska   
Textlingvistik  
Sociolingvistik  
Grammatik 
Norska  

5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25 
Språk och 
kommunikation Obligatoriska kurser Sp 

922731.0 & 922732.0 
 
922505.0   

Finska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är finska) 
Språk, nivå 4, 5 sp     (t.ex. 923471.0 Engelska/FHPT,  
se CSK) 

 

 Totala antalet studiepoäng 10 
Gemensamma 
studier Obligatoriska kurser Sp 

100008.0 
100015.0 

Allmän språkvetenskap 
Akademiska studiefärdigheter 

5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 
Grundstudier i 
pedagogik för 
ämneslärare (25 sp) 

Obligatoriska kurser, studeras år 1-3. Tre kurser 
rekommenderas år 1 och två kurser år 3 

Sp 

641201.0 
641204.0 
641207.0 
641206.0 
641000.8 

Tillämpad pedagogik och samhällsutveckling, 5 sp 
Didaktik 1, 5 sp 
Pedagogisk psykologi, 5 sp 
Specialpedagogik för ämneslärare, 5 sp 
Inledande praktik för ämneslärare, 5 sp 

  

 Totala antalet studiepoäng 15  
 Biämnesrekommendationer  
 Alla fakultetens huvudämnen kan också utgöra biämnen. För 

att bli behörig ämneslärare i modersmål och litteratur bör 
de som studerar svenska ha litteraturvetenskap som 
biämne.  
Det rekommenderas att studerandena som ämnar bli 
svensklärare i finska skolor har ett andra 
undervisningsämne som biämne. 

 

 



 
Svenska språket: Inriktning språk och ekonomi 

 
Studier under första året 
 
Grundstudier i 
svenska 
(kurskod) 

Obligatoriska kurser  
 Sp 

102003.0 
102009.0 
102010.0 
102008.0 
102200.0    

Danska   
Textlingvistik  
Sociolingvistik  
Grammatik 
Norska  

5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25           
Språk och 
kommunikation Obligatoriska kurser Sp 

922731.0 & 922732.0 
 
922505.0   

Finska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är svenska) 
eller 
Svenska 5 sp, (om skolutbildningsspråket är finska) 
Språk, nivå 4, 5 sp     (t.ex. 923471.0 Engelska/FHPT,  
se CSK) 

 

 Totala antalet studiepoäng 10 

Gemensamma 
studier Obligatoriska kurser Sp 

100008.0 
100015.0 

Allmän språkvetenskap 
Akademiska studiefärdigheter 

5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 
Gemensamma alt. 
valbara alt. 

Se förslag på s. 2  

Grundkurser i 
företagsekonomi (30 
sp) 

Obligatoriska kurser, kan påbörjas år 1  

301009.0 
301010.0 
305001.0 
305002.0      
310001.0 
310002.0      

Grundkurs i organisation och ledning, 5 sp 
Strategisk ledning, 5 sp 
Introduktion till marknadsföring, 5 sp 
Marknadsföring i praktiken, 5 sp 
Grundkurs i redovisning, 5 sp 
Ekonomistyrningens grunder, 5 sp 

 

 Totala antalet studiepoäng 15 

 Biämnesrekommendationer  
 Alla fakultetens huvudämnen kan också utgöra biämnen, i 

övrigt rekommenderas t.ex. 
Ett annat språk 
Översättning 
Interkulturell kommunikation 

 

 



 
Svenska språket: Inriktning kulturledning 

 

Studier under första året 
Grundstudier i 
svenska 
(kurskod) 

Obligatoriska kurser  
 Sp 

102003.0 
102009.0 
102010.0 
102008.0 
102200.0    

Danska   
Textlingvistik  
Sociolingvistik  
Grammatik 
Norska  

5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25          
Språk och 
kommunikation Obligatoriska kurser Sp 

922731.0 & 922732.0 
 
922505.0   

Finska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är finska) 
Språk, nivå 4, 5 sp (t.ex. Engelska/FHPT, 923471.0, se CSK) 

 
 

 Totala antalet studiepoäng 10 
Gemensamma 
studier Obligatoriska kurser Sp 

100008.0 
100015.0 

Allmän språkvetenskap 
Akademiska studiefärdigheter 

5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 
Gemensamma alt. 
valbara alt. 

Se förslag på s. 2  

Grundkurser i 
kulturledning (25 
sp) 

En obligatorisk kurs, resten valbara; studierna kan 
påbörjas år 1   

 
101101.0 
 
 
101103.0 
101104.0 
101106.1 
116218.0 
116730.2 
116731.1 
116737.1 
310001.0 
310002.0 
359505.0 
359509.0 
370151.0 

Obligatorisk: 
Introduktion till kulturledning – kultur, arbetsliv och projekt,  
5 sp 
Valbara: 
Kulturledarpraktik, 5 sp 
Audiovisuellt berättande (5 sp)   
Populärisering- Hur nå ut med vetenskapliga rön till allmänheten? , 5 sp 
Storytelling i företag och turism, 5 sp 
Att skriva för media, 5 sp 
Kulturmarknadsföring, 5 sp 
Kultuarv i teori och praktik 
Grundkurs i redovisning, 5 sp  
Ekonomistyrningens grunder, 5 sp 
Kulturjuridik, 5 sp 
Kulturledarskap, 5 sp 
Kulturpolitik och –förvaltning, 10 sp 

 
 

 Totala antalet studiepoäng 15 
 Biämnesrekommendationer  

 

Alla fakultetens huvudämnen kan också utgöra biämnen, i 
övrigt rekommenderas t.ex. 
Museologi 
Informationsvetenskap  
Företagsekonomi 
Genusvetenskap 

 

 



21.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

Svenska språket 
 

Grundstudier (2015) 25.0  
obligatorisk  25.0  
102003.0 Danska 5.0  
102009.0 Textlingvistik 5.0  
102010.0 Sociolingvistik 5.0  
102200.0 Norska 5.0  
102008.0 Grammatik 5.0  
Hjälptext: Man ansöker om rätt att studera svenska som biämne genom att lämna in en blankett (se 
http://www.abo.fi/fakultet/fhpt_biamnesantagning) till ämnet senast 31.5. De sökande rangordnas 
utgående från vitsordet i kursen Allmän språkvetenskap och studieframgången i huvudämnet. De 
åtta främsta antas. De sökande skall ha sådana kunskaper i svenska som beskrivs på sidorna om 
språklig behörighet i ansökningsportalen, http://www.abo.fi/ansok/sprak. 

Ämnesstudier – huvudämne, ej lärarlinje (2016) 45.0  
obligatorisk  10.0  
102980.0 Proseminarium och kandidatavhandling 10.0  
Hjälptext: Studiehelheten består av en obligatorisk kurs (Proseminarium och kandidatavhandling, 10 
sp) och ytterligare 35 sp valbara kurser (7 kurser à 5 sp) ur svenskämnets utbud. 

Ämnesstudier – huvudämne, inriktning modersmålslärare (2016) 45.0  
 obligatorisk  40.0  
102002.0 Språkvård  5.0  
102202.0 Språkhistoria  5.0  
102213.0 Fördjupad kurs i textlingvistik  5.0  
102223.0 Fördjupad kurs i grammatik  5.0  
102225.0 Fördjupad kurs i sociolingvistik  5.0  
102564.2 Flerspråkighetsforskning  5.0  
102980.0 Proseminarium och kandidatavhandling  10.0 
Hjälptext: Studiehelheten består av 40 sp obligatoriska kurser och en valbar kurs à 5 sp ur 
svenskämnets kursutbud. 

  



21.6.2017 

STUDIEHELHETER 2017-2018 

 

Ämnesstudier – huvudämne, inriktning svensklärare (2016)  45.0  
obligatorisk  40.0  
102006.0 Översättning  5.0  
102212.0 Svensk litteratur  5.0  
102223.0 Fördjupad kurs i grammatik  5.0  
102563.1 Svenska som andraspråk  5.0  
102564.2 Flerspråkighetsforskning  5.0  
102980.0 Proseminarium och kandidatavhandling  10.0  
obligatorisk (välj en av följande kurser)      

102230.0 Modern nordisk roman  5.0  
102231.0 Modern nordisk novell  5.0  
102232.0 Modern nordisk lyrik  5.0  
103554.1 Modern nordisk dramatik  5.0 
Hjälptext: Studiehelheten består av 40 sp obligatoriska kurser och en valbar kurs à 5 sp ur 
svenskämnets kursutbud. 

Ämnesstudier – biämne, ej lärarlinje (2016) 35.0  
valbar (för studerande med annat huvudämne än ett språkämne)       
100008.0 Allmän språkvetenskap 5.0 
Hjälptext: Studiehelheten utgörs av 35 sp valbara kurser ur svenskämnets kursutbud och kursen 
Allmän språkvetenskap för de biämnesstuderande som inte har ett språkämne som huvudämne. 

Ämnesstudier – biämne, inriktning modersmålslärare (2016)  35.0  
obligatorisk  30.0  
102002.0 Språkvård  5.0  
102202.0 Språkhistoria  5.0  
102213.0 Fördjupad kurs i textlingvistik  5.0  
102223.0 Fördjupad kurs i grammatik  5.0  
102225.0 Fördjupad kurs i sociolingvistik  5.0  
102564.2 Flerspråkighetsforskning  5.0  
valbar (för studerande med annat huvudämne än ett språkämne)       
100008.0 Allmän språkvetenskap  5.0  
Hjälptext: Studiehelheten består av 30 sp obligatoriska kurser och en valbar kurs à 5 sp ur 
svenskämnets kursutbud eller Allmän språkvetenskap för de biämnesstuderande som inte har ett 
språkämne som huvudämne. 
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STUDIEHELHETER 2017-2018 

 

Ämnesstudier – biämne, inriktning svensklärare (2016) 35.0  
obligatorisk  25.0  
102006.0 Översättning  5.0  
102212.0 Svensk litteratur  5.0  
102223.0 Fördjupad kurs i grammatik  5.0  
102563.1 Svenska som andraspråk  5.0  
102564.2 Flerspråkighetsforskning  5.0  
obligatorisk (välj en av följande kurser)     5.0  
102230.0 Modern nordisk roman  5.0  
102231.0 Modern nordisk novell  5.0  
102232.0 Modern nordisk lyrik  5.0  
103554.1 Modern nordisk dramatik  5.0  
valbar (för studerande med annat huvudämne än ett språkämne)       
100008.0 Allmän språkvetenskap  5.0 
Hjälptext: Studiehelheten består av 30 sp obligatoriska kurser och en valbar kurs à 5 sp ur 
svenskämnets kursutbud eller Allmän språkvetenskap för de biämnesstuderande som inte har ett 
språkämne som huvudämne. 

Fördjupade studier (2010)  80.0  
obligatorisk  45.0  
102981.0 Seminarium och pro gradu-avhandling 40.0  
102500.0 Språkvetenskaplig metodik 5.0  
Hjälptext: I de fördjupade studierna i svenska språket ingår två obligatoriska moment, 
Språkvetenskaplig metodik och Seminarium och pro gradu-avhandling, samt 35 sp valbara kurser. 
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ÄMNESPRESENTATION 

 
Tyska språket och litteraturen 
 
Tyska språket och litteraturen vid Åbo Akademi har ett vitt nätverk av samarbetsuniversitet i   
Tyskland och ett regelbundet utbyte av högskolelärare inom EU:s Erasmus-avtal. De studerande har 
även utmärkta möjligheter att förlägga en del av sina studier till ett tyskt universitet. På så sätt 
maximeras kunskapen om språk och kultur i det tyska samhället. Ett internationellt vetenskapligt 
samarbete med universitet från flera europeiska länder (Europäische Kulturen in der 
Wirtschaftskommunikation) och regelbunden internationell kongress- och publikationsverksamhet 
garanterar högklassig undervisning och tillgång till de senaste rönen inom forskningen. Erasmusavtal 
existerar med ett stort antal tyskspråkiga universitet, t.ex. Bern, Braunschweig, Bremen, Chemnitz, 
Darmstadt, Eichstätt-Ingolstadt, Flensburg, Freiburg, Greifswald, Göttingen, Halle Wittenberg, 
Heidelberg, Jena och Regensburg.  
 
Studielinjerna  
 
Allmän inriktning (Allgemeine Linie) 
Denna inriktning ger en allmän examen inom tyska språket och litteraturen. Valet av biämnen är fritt. 
Inriktningen kan studeras på kandidat- och magisternivå. 
 
Inriktning språk och ekonomi (Wirtschaftsgermanistik)  
Inriktning  språk och ekonomi är en interdisciplinär studielinje som förenar språk- och samhälls-
kunskap med en interkulturell profil och den siktar på en karriär särskilt inom näringslivet. 
Inriktningen kan studeras på kandidat- och magisternivå. Studerande inom denna inriktning gör 
biämnesstudier vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. 
 
Lärarlinjen (Lehramt)  
Inom lärarlinjen utbildas framtida lärare för alla skolnivåer. På magisternivå erbjuder Tyska språket 
och litteraturen särskilda kurser för blivande lärare. Studerande på lärarlinjen kan rekommenderas 
magisterprogrammet Deutschlandstudien (se nedan).  
 
Magisterstudier 
 
På magisternivå erbjuder Tyska språket och litteraturen utöver en allmän magisterexamen med fritt 
valbara kurser i tyska även två specifika program: 
 
InterculturAd - Werbung interkulturell 
Magisterprogrammet InterculturAd - Werbung interkulturell ges i samarbete av ämnet tyska språket 
och litteraturen vid Åbo Akademi och universitetet Eichstätt-Ingolstadt i Tyskland. Linjen utbildar 
språkvetare för uppgifter inom kommunikationsverksamhet och public relations och ger färdigheter 
för arbetslivet både nationellt och internationellt. Studierna är fördelade så att studenterna 
tillbringar ett år vid universitetet i Eichstätt och ett år vid Åbo Akademi. 
 
Målgruppen är studerande med avklarad kandidatexamen, speciellt inom språk- och 
socialvetenskaperna. Studeranden som inte har 60 sp inom ämnet tyska kan påvisa tillräckliga 
språkfärdigheter i tyska genom till exempel följande intyg: TestDaF, DSH (Goetheinstitut). 
 
Sammanlagt antas till programmet årligen 25 studerande, 20 från Tyskland och 5 från  
Finland. Ansökningsinformation finns på http://www.abo.fi/ansok/.  
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ÄMNESPRESENTATION 

 
Deutschlandstudien 
Inom magisterprogrammet Deutschlandstudien ligger tyngdpunkten på kopplingen mellan språk och 
samhälle. Programmet grundar sig på samarbete mellan ämnet Tyska språket och litteraturen vid 
Åbo Akademi och studieprogrammet European Studies vid Åbo universitet (TY). Som tematisk ram 
fungerar interrelationen mellan Tyskland och Europa, varvid tyngd läggs på lingvistiska, litterära, 
historiska och samhälleliga aspekter. Språkets roll i den mediestyrda kommunikationen spelar en 
central roll, varför även analysen av olika typer av texter, samtal, kommunikationsprocesser och 
offentliga diskurser spelar en viktig roll. 
 
Magisterprogrammet svarar på lärarutbildningens behov av bred kompetens. Därutöver förbereder 
det även för arbetsmöjligheter inom andra samhälleliga institutioner. Potentiella yrkesområden är 
utbildningsväsendet, journalistik, diplomati, nationella och internationella organisationer.  
 
 



Kandidatexamen

Biämne Valbara 
grundstudier 25 sp studier
ämnesstudier 35 sp 10 sp

Akademiska studiefärdigheter 

Huvudämne Biämne 1 Biämne 2 Valbara 
grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp grundstudier 25 sp studier
ämnesstudier 35 sp 20 sp

kandidat-
avhandling 10 sp

Biämne Biämne 2
grundstudier 25 sp pedagogik
ämnesstudier 35 sp grundstudier 25 sp

Akademiska studiefärdigheter 

Magisterexamen

Huvudämne Biämne Valbara 
fördjupade studier 40 sp grundstudier studier

Pro gradu-avhandling 40 sp 0-25 sp 15 - 40 sp

Huvudämne Biämne Valbara 
fördjupade studier 40 sp pedagogik studier

Pro gradu-avhandling 40 sp ämnesstudier 35 sp 5 sp

allmän linje

lärarlinje

Gemensamma studier  10 sp

Akademisk framställning, finska/svenska 

Gemensamma studier 25 sp
Allmän språkvetenskap, Vetenskapsfilosofi, tre valbara gemensamma kurser 

struktur med två korta biämnen

Akademisk framställning, finska/svenska Akademiska studiefärdigheter 

Filosofie magisterexamen 120 sp

Filosofie magisterexamen 120 sp

Språkstudier 10 sp

Allmän språkvetenskap, Vetenskapsfilosofi

Andra studier 5 sp
Akademisk framställning, finska/svenska 

Huvudämne
grundstudier 25 sp 
ämnesstudier 35 sp

kandidat-
avhandling 10 sp

lärarlinje

Språkstudier 10 sp Andra studier 5 sp

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

Gemensamma studier 25 sp
Allmän språkvetenskap, Vetenskapsfilosofi, tre valbara gemensamma kurser 

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

ämnesstudier 35 sp
kandidat-

avhandling 10 sp

Språkstudier 10 sp Andra studier 5 sp

Examensstruktur för tyska språket och litteraturen 2016-2017

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper 180 sp

Huvudämne
grundstudier 25 sp 

struktur med ett långt biämne



 
 

Tyska språket och litteraturen 2017-2018 
 
 

Studieschema för kandidatexamen 
 

 

 
 
Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och 
magisterexamen på ytterligare två. Den studerande uppmuntras att från första början välja 
önskad utbildningsinriktning, eftersom studiegången varierar beroende på vilken inriktning 
man följer.  
 
Varje studerande har förutom studier i huvud- och biämne också studier som är 
gemensamma för hela FHPT inklusive obligatoriska språkstudier. Studierna kan variera 
beroende på huvudämne och inriktning, kontrollera reglerna i MinPlan. 
 
 
År 1 
Huvudämne: grundstudier 25 sp 
Språk och kommunikation: svenska/finska   5 sp 
Gemensamma studier: allmän språkvetenskap   5 sp 
Gemensamma studier: akademiska studiefärdigheter   5 sp 
Annat t.ex.:      15-20 sp 
Allmän inriktning (se sida 2): gemensam kurs alt. valbara studier 20 sp 
Lärarlinje (se sida 3): pedagogik 15 sp 
 Sammanlagt 55-60 sp 
 
År 2 
Huvudämne: ämnesstudier 35 sp 
Biämne: grundstudier 25 sp 
Lärarlinje (se sida 3): pedagogik 5 sp    
 Sammanlagt 60-65 sp 
 
År 3 
Huvudämne: kandidatseminarium 10 sp 
Biämne: ämnesstudier alt. 35 sp 
Biämne: grundstudier 25 sp 
Språk och kommunikation: akademisk framställning   5 sp 
Gemensamma studier: vetenskapsfilosofi   5 sp 
Valbara studier  5-15 sp 
 Sammanlagt 60 sp 

 



 
Tyska språket och litteraturen: Allmän inriktning 

 
Studier under första året 
 
Grundstudier i 
tyska 
(kurskod) 

Obligatoriska kurser  
 Sp 

106019.0 
106015.0 
106017.0 
106020.0 
106021.0 

Grammatik 
Wirtschaftspropädeutik  
Mündliche und schriftliche Kommunikation  
Einführung in deutsche Gesellschaftsgeschichte 
Einführung in die deutsche Literatur 
 

5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25      
Språk och 
kommunikation Obligatorisk kurs Sp 

922731.0 & 
922732.0 
922505.0   

Finska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är finska) 

 
 
 
 

 Totala antalet studiepoäng 5 
Gemensamma 
studier Obligatoriska kurser Sp 

100008.0 
100015.0 

Allmän språkvetenskap 
Akademiska studiefärdigheter 

5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 
Gemensamma alt. 
valbara kurser Förslag Sp 

 
100030.0 
100700.1 
108017.0 
100904.0 
100905.0 
100031.0 

Gemensamma poolkurser: 
Introduktion till litteraturstudier, 5 sp 
Introduction to Intercultural Communication, 5 sp 
Utvecklingen av språk, tal och kommunikation, 5 sp 
Genus, kultur och samhälle, 5 sp 
Visuell analys, 5 sp 
Praktik, 5 sp 
 

 
 
 
 

- Språkkurser vid Centret för språk och kommunikation 
- ÖPU kurser 
- Något av biämnen som rekommenderas i följande 

 Totala antalet studiepoäng 20 
 Biämnesrekommendationer  
 Alla fakultetens huvudämnen kan också utgöra 

biämnen, i övrigt rekommenderas t.ex. 
Översättning 
Interkulturell kommunikation 

 

 
 



 
 

Tyska språket och litteraturen: Lärarlinje 
 
Studier under första året 
 
Grundstudier i 
tyska 
(kurskod) 

Obligatoriska kurser  
 Sp 

106019.0 
106015.0 
106017.0 
106020.0 
106021.0 

Grammatik 
Wirtschaftspropädeutik  
Mündliche und schriftliche Kommunikation  
Einführung in deutsche Gesellschaftsgeschichte 
Einführung in die deutsche Literatur 
 

5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25        
Språk och 
kommunikation Obligatorisk kurs Sp 

922731.0 & 
922732.0 
922505.0   

Finska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är finska) 

 

 Totala antalet studiepoäng 5 
Gemensamma 
studier Obligatoriska kurser Sp 

100008.0 
100015.0 

Allmän språkvetenskap 
Akademiska studiefärdigheter 

5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 
Grundstudier i 
pedagogik för 
ämneslärare (25 sp) 

Obligatoriska kurser, studeras år 1-3. 
Tre kurser rekommenderas år 1, en kurs år 2 och 
den inledande praktiken år 3 

Sp 

641201.0 
641204.0 
641207.0 
641206.0 
641000.8 

Tillämpad pedagogik och samhällsutveckling, 5 sp 
Didaktik 1, 5 sp 
Pedagogisk psykologi, 5 sp 
Specialpedagogik för ämneslärare, 5 sp 
Inledande praktik för ämneslärare, 5 sp 

  

 Totala antalet studiepoäng 15 

 Biämnesrekommendationer  
 Alla fakultetens huvudämnen kan också utgöra 

biämnen. Det rekommenderas att studerandena på 
lärarlinjen har ett andra undervisningsämne som 
biämne. 

 

 



 
 

Tyska språket och litteraturen: Inriktning språk och ekonomi 
 
Studier under första året 
 
Grundstudier i 
tyska 
(kurskod) 

Obligatoriska kurser  
 Sp 

106019.0 
106015.0 
106017.0 
106020.0 
106021.0 

Grammatik 
Wirtschaftspropädeutik  
Mündliche und schriftliche Kommunikation  
Einführung in deutsche Gesellschaftsgeschichte 
Einführung in die deutsche Literatur 
 

5 
5 
5 
5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 25         
Språk och 
kommunikation Obligatorisk kurs Sp 

922731.0 & 
922732.0 
922505.0   

Finska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är svenska)  
eller 
Svenska, 5 sp (om skolutbildningsspråket är finska) 

 
 
 
 

 Totala antalet studiepoäng 5 
Gemensamma 
studier Obligatoriska kurser Sp 

100008.0 
100015.0 

Allmän språkvetenskap 
Akademiska studiefärdigheter 

5 
5 

 Totala antalet studiepoäng 10 
Gemensamma alt. 
valbara alt. 

Se förslag på s. 2 15 

Grundkurser i 
företagsekonomi 
(30 sp) 

Obligatoriska kurser, kan påbörjas år 1 Sp 

310009.0 
301010.0 
305001.0 
305002.0 
310001.0 
310002.0 

Grundkurs i organisation och ledning, 5 sp 
Strategisk ledning, 5 sp 
Introduktion till marknadsföring, 5 sp 
Marknadsföring i praktiken, 5 sp 
Grundkurs i redovisning, 5 sp 
Ekonomistyrningens grunder, 5 sp 

 

 Totala antalet studiepoäng 20 

 Biämnesrekommendationer  
 Alla fakultetens huvudämnen kan också utgöra 

biämnen, i övrigt rekommenderas t.ex. 
Ett annat språk 
Översättning 
Interkulturell kommunikation 
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STUDIEHELHETER 2017-2018 

Tyska språket och litteraturen 
 

Grundstudier (2016) 25.0  
obligatorisk  25.0  
106015.0 Wirtschaftspropädeutik  5.0  

106017.0 Mündliche und schriftliche Kommunikation  5.0  

106019.0 Grammatik  5.0  

106020.0 Einführung in deutsche Gesellschaftsgeschichte  5.0  

106021.0 Einführung in die deutsche Literatur  5.0  

Hjälptext: Rätten att studera tyska som biämne erhålls via urvalsprov eller genom avklarad CSK-kurs 
Tyska 3 med minst goda insikter. 

Ämnesstudier – huvudämne (2016) 45.0  
obligatorisk  25.0  
106208.0 Einführung in das wissenschaftliche Schreiben 5.0  

106213.0 Sprachpraktikum / Språkpraktik 5.0  

106214.0 Einführung in die Deutsche Sprachwissenschaft 5.0  

106990.0 Proseminarium (Kandidatseminarium)  10.0  

Hjälptext: I ämnesstudierna ingår ytterligare 20 sp som väljs enligt följande schema:  
1 BA-seminarium à 10 sp samt antingen  
ett ytterligare BA-seminarium à 10 sp eller  
två kurser à 5 sp på kandidatnivå.  
Utbudet av seminarier och kurser kan variera från ett år till annat. 

Ämnesstudier – biämne (2016) 35.0  
obligatorisk  15.0  
106208.0 Einführung in das wissenschaftliche Schreiben 5.0  

106213.0 Sprachpraktikum / Språkpraktik 5.0  

106214.0 Einführung in die Deutsche Sprachwissenschaft 5.0  

Hjälptext: I ämnesstudierna ingår ytterligare 20 sp som väljs enligt följande schema:  
1 BA-seminarium à 10 sp samt antingen  
ett ytterligare BA-seminarium à 10 sp eller  
två kurser à 5 sp på kandidatnivå.  
Utbudet av seminarier och kurser kan variera från ett år till annat. 

Fördjupade studier (2015) 80.0  
obligatorisk  45.0  
106991.0 Pro Gradu Seminar (Magister-Seminar) + Pro Gradu 40.0  

Hjälptext: I de fördjupade studierna ingår ytterligare 40 sp. Välj kurser från Werbung interkulturell 
och Deutschlandstudien. 2 seminarier à 10 sp på magisternivå samt 4 kurser à 5 sp på magisternivå.  
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STUDIEHELHETER 2017-2018 

 

Fördjupade studier – Deutschlandstudien (2014) 80.0  
obligatorisk  70.0  
106504.0 Diskursanalyse  5.0  

106568.1 Computergestützte Inhaltsanalyse  5.0  

106569.1 Angewandte Textanalyse  5.0  

106569.2 Kulturwissen und Literatur  5.0  

106991.0 Pro Gradu Seminar (Magister-Seminar) + Pro Gradu  40.0  

valbar (välj en av följande kurser)       

106506.0 Projektmodul 2: Deutschland und Europa 10.0  

106512.0 Projektmodul: Lehramt  10.0 

Hjälptext: Studiehelheten består av 60 sp obligatoriska kurser (varav en del tas vid Åbo universitet, 
läsåret 2017-2018 Kulturwissen und Literatur) + 10 sp som väljs mellan projektmodulerna 
Deutschland und Europa eller Lehramt samt ytterligare 10 sp fritt valbara studier. 

Fördjupade studier – Werbung interkulturell/inhemska (2016) 120.0  
obligatorisk (Tyska språket och litteraturen)     50.0  
106262.1 Seminar Interkulturelle Wirtschaftskommunikation (IWK)  10.0  

106991.0 Pro Gradu Seminar (Magister-Seminar) + Pro Gradu  40.0  

obligatorisk (Internationell marknadsföring)     30.0  
305121.0 Intercultural Marketing Management  5.0  

305122.0 Intercultural Marketing Management: seminars  5.0  

305191.0 Introduction to Marketing  10.0  

305043.0 B2B-marketing in an international context  5.0  

305084.0 Effects of marketing campaigns  5.0  

obligatorisk (Werbung interkulturell (KU Eichstätt-Ingolstadt))     40.0  
106805.0 Forschungsseminar zur Werbesprache  5.0  

106807.0 Visuelle Kommunikation  5.0  

106811.0 Grundlagen der Werbesprache  5.0  

106813.0 Ethik in Werbung und Wirtschaft  5.0  

106814.0 Interkultureller Workshop - Career Coaching  5.0  

106815.0 Projekt-Workshop: Imagefilm  5.0  

106812.0 Projekt-Workshop-Entwicklung einer Kommunikationsstrategie  10.0 
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STUDIEHELHETER 2017-2018 

 

Fördjupade studier – Werbung interkulturell/utländska (2016) 120.0  
obligatorisk (Tyska språket och litteraturen)     40.0  
106262.1 Seminar Interkulturelle Wirtschaftskommunikation (IWK)  10.0  

106992.0 Pro Gradu Seminar (Magister-Seminar) + Pro Gradu  30.0  

obligatorisk (Internationell marknadsföring)     30.0  
305121.0 Intercultural Marketing Management  5.0  

305122.0 Intercultural Marketing Management: seminars  5.0  

305191.0 Introduction to Marketing  10.0  

305043.0 B2B-marketing in an international context  5.0  

305084.0 Effects of marketing campaigns  5.0  

obligatorisk (Werbung interkulturell (KU Eichstätt-Ingolstadt))     50.0  
106805.0 Forschungsseminar zur Werbesprache  5.0  

106807.0 Visuelle Kommunikation  5.0  

106808.0 Schwedisch 1  5.0  

106809.0 Schwedisch 2  5.0  

106811.0 Grundlagen der Werbesprache  5.0  

106813.0 Ethik in Werbung und Wirtschaft  5.0  

106814.0 Interkultureller Workshop - Career Coaching  5.0  

106815.0 Projekt-Workshop: Imagefilm  5.0  

106812.0 Projekt-Workshop-Entwicklung einer Kommunikationsstrategie  10.0 

 




