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Utbildningslinjer vid FNT

 Biovetenskaper

 Farmaci

 Informationsteknologi

 Kemi- och processteknik

 Naturvetenskaper

Högre examina, 120 studiepoäng (sp), 2 års studier

 Filosofie magisterexamen 

 Diplomingenjörsexamen 
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Campus
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Arken

Axelia

Gadolinia

Geologicum, 

Geohuset

Gripen

BioCity

Agora
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Eventuella kompletterande 
studier

 De som behöver eventuella kompletterande studier 

har fått ett brev per e-post där de krävda 

kompletterande studier framgår

 Kompletterande studierna kan ingå i valfria 

studierna som en del av examen
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Studieplaneringsverktyget

 Nytt studieplaneringsverktyg tas som bäst i bruk stegvis:

 Din personliga studieplan (dvs examenstrukturen med dina egna 
val för valfria studier och biämnen). Tas i bruk inom kort.

 Anmälan till kurser och tenter. Detta sker senare via studieplanen 
men ännu i höst via e-blankett: 
https://oldwww.abo.fi/student/sv/studiehandbok

 Schemat (läseordning, NÄR, VAR och AV VEM kurserna ges) 
kommer att genereras i studieplaneringsverktyget baserat på era 
kursanmälningar. Höstens schema finns tillgänligt via 
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Studiehandboken

 http://studiehandboken.abo.fi/

 Här framgår examensstrukturen, dvs vilka delar examen består av, 

vad som är obligatoriskt och valbart

 Kursnamnen är länkar, där du får fram den allmänna 

kursbeskrivningen och årets kursversion (när och var kursen är 

schemalagd, vem som är lärare...)
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Läsår och perioder

 Läsåret 2018-2019: 1.8.2018-31.7.2019

 Två terminer (höst och vår)

 Fyra perioder: två per termin

 Period I: vecka 36-43 Höst 2018

 Period II: vecka 44-51 Höst 2018

 Period III: vecka 2-11 Vår 2019

 Period IV: vecka 12-21 Vår 2019
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Lektionstider vid ÅA

 Lektionstiderna är om inget annat anges

8-10 = 8.15-9.45

10-12 = 10.15-11.45

13-15 = 13.30-15.00

15-17 = 15.15-16.45
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Frågor, problem?

 Din egenlärare, övriga lärare

 Fakultetskansliet (Axelia Biskopsgatan 8)
fnt-studieradgivare@abo.fi
fnt-utbildningskoordinator@abo.fi

 Studentexpeditionen (Gripen, Tavastgatan 13)
- Internationella enheten
- Registreringsärenden

 Språkcentret

 ICT-service

helpdesk@abo.fi
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Läs din @abo.fi e-post regelbundet!
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LYCKA TILL MED 

STUDIERNA!
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