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till fakulteten för 

naturvetenskaper och teknik! 
 

27.8.2018 
Utbildningslinjen för biovetenskaper  

Utbildningslinjen för farmaci 
 
 Studierådgivare Jessica Lindroos 
 



Personal och enheter 

 Dekanus: professor Tapio Salmi (leder fakulteten) 

 Fakultetskansliet: Axelia (vån 3), Biskopsgatan 8, öppet 9-15 

 Studiepersonal vid fakultetskansliet: 
Utbildningskoordinator: Heidi Karlsson 
Studierådgivare: (rådgivning, tillgodoräkning) 
Simon Berg, Kerstin Fagerström, Jessica Lindroos (och Yvonne 
Grönlund i Vasa)  
Studiesekreterare: (studieutdrag, tenter) 
Mary-Ann Hamberg-Ahola, Maria Hertell-Jalava 

 Enheterna inom Biovetenskaper och Farmaci finns i Biocity, 
Artillerigatan 6, vån II-III. 
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Läsåret, terminer och 
perioder 

 Läsåret börjar 1.8 och slutar 31.7 
 

 Läsåret delas in i en höst- och vårtermin med 
vardera två perioder:  
 Period I:  veckorna 36-43, höstterminen 
 Period II: veckorna 44-51, höstterminen 
 Period III: veckorna 2-11, vårterminen 
 Period IV: veckorna 12-21, vårterminen 
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Lite terminologi 

 Universitet (inte skola) 

 Föreläsning/laboration/räkneövning 

 Tentamen eller bara tent (inte prov) 

 1 studiepoäng (sp) motsvarar ca 25-27 timmars arbete 

 Akademisk kvart praktiseras vid ÅA, lektionstiderna är: 

8-10 = 8.15-9.45 
10-12 = 10.15-11.45  
13-15 = 13.30-15.00  (OBS!) 
15-17 = 15.15-16.45 
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    Utbildningar vid utbildningslinjerna  
    för Biovetenskaper och Farmaci 
 

 Kandidatexamen från huvudämnena: 
 Cell och molekylär biovetenskap (CMB) 

 Miljö- och marinbiologi (M&M) 

 Biologilärare (antagning till CMB eller M&M, kräver godkänt lärarlämplighetstest) 

 Farmaceutexamen 
 

 Magisterexamen från huvudämnena: 
 Biokemi (avlägger kandidatexamen i CMB) 

 Cellbiologi (avlägger kandidatexamen i CMB) 

 Miljö- och marinbiologi 

 Biologilärare 

 Läkemedelstillverkning och medicinsk teknologi (magisterprogram för farmaceuter) 

 Master’s degree programme in Biomedical Imaging (engelskspråkigt magisterprogram) 
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Kandidatexamen i naturvetenskaper (NaK) 180 sp (3 år) 
Farmaceutexamen (kandidatexamen) 180 sp (3 år) 
 Gemensamma studier 
 Kurs i akademiska studiefärdigheter (ASF-kurs) 
 Huvudämne (inkl kandidatavhandling) 
 Biämne (ej i farmaceutexamen) 
 Praktik (obligatorisk endast för farmaceuter) 
 Språk och kommunikation 
 Valfria studier 
 

Filosofie magisterexamen (FM) 120 sp (2 år) 
 Huvudämne (fördjupade studier, avhandling pro gradu) 
 (Biämne) 
 (Valfria studier) 
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Examensinnehåll 



Studierna 

 Gemensamma studierna består i ert fall av kurser i biologi och kemi och de ger 
en bred grund för de fortsatta huvudämnesstudierna. De är delvis gemensamma 
för CMB, M&M och Farmaci. 
 

 Akademiska studiefärdigheter (ASF) är en Moodle-kurs som avläggs under 
hösten åk 1. Tutorerna tar er till datorklass senare denna vecka för inloggning i 
Moodle.  
 

 Huvudämnesstudierna för CMB och M&M består av grundstudier 25 sp och 
ämnesstudier 35 sp. I ämnesstudierna ingår en kandidatavhandling (10 sp).  
För farmaceuterna är alla huvudämnesstudier ämnesstudier (75 sp). 
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Studierna forts. 

 Biämne (25 sp): För CMB är kemi obligatoriskt biämne. För M&M är 
biämnet ett valbart bio-, natur-, eller miljövetenskapligt biämne (25 sp). 
Farmaceuterna har inget biämne, studier i kemi och biologi ingår i de 
gemensamma studierna. Likaså ingår tre kemikurser för M&M i 
gemensamma studierna. 
 

 I farmaceutexamen ingår obligatorisk apotekspraktik på 6 månader (30 sp). 
 

 Språk och kommunikation. Kraven är lika för alla; kurs i finska/svenska, 
ett främmande språk på nivå 4 (engelska) och Akademisk framställning. 
 

 Valfria studierna kan bestå av vilka universtitets/högskolekurser som helst. 
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Utbildningslinjen för Biovetenskaper 
kandidatexamen 180 sp (CMB och M&M), 
examensstrukturen 
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Gemensamma studier 60 sp 
Biologi 25 sp, Tillämpad bioinformatik, Globala 
miljöfrågor... 
M&M: kemikurser 15 sp 

Valfria 
studier  
15 sp 

Språk  
15 sp 

Huvudämnesstudier 60 sp (CMB/M&M) 
Grundstudier 25 sp 
Ämnesstudier 35 sp (inkl avhandling) 

Biämnesstudier 25 sp 
CMB: kemi 
M&M: biovet/natvet/miljövet-
biämne 

ASF-kurs 
5 sp 



Utbildningslinjen för Farmaci 
farmaceutexamen 180 sp, 
examensstrukturen 

Gemensamma studier 35 sp 
Biologi 20 sp, Kemikurser 15 sp 

Valfria 
studier  
20 sp 

Språk  
15 sp 

Huvudämnesstudier 75 sp 
(Inkl avhandling) 

Praktik 30 sp ASF-kurs 
5 sp 
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Studiehandboken 

 http://studiehandboken.abo.fi/ Den är helt ny. 

 

 Här framgår examensstrukturen, dvs vilka delar examen består av, vad 
som är obligatoriskt och valbart 
 

 Det finns en rekommenderad studiegång för varje examen. 
Genom att följa den avlägger man kurserna i rätt ordning (får rätt 
förkunskaper) och minimerar risken för kurskrockar. 

 

 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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http://studiehandboken.abo.fi/


Studieplaneringsverktyget 

 Nytt studieplaneringsverktyg i år, tas i bruk stegvis: 
 

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

 Anmälan till kurser och tenter. Ej ännu i bruk, nu under hösten görs 
detta via e-blankett (tutorerna hjälper er med detta): 
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. Ej ännu i bruk, tillfälligt schema för hösten delas ut av 
tutorerna. 
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https://oldwww.abo.fi/student/sv/studiehandbok


Studierådgivning 

 Korta ärenden (hämta studieutdrag, lämna in intyg, ställa en fråga) 
sköts som drop-in.  

 

 Om du har studier vid andra högskolor/universitet som du önskar 
tillgodoräkna kan du komma in med studieutdraget utan tidsbokning.  

 

 För längre ärenden, t ex oklarheter kring vilka kurser du ska gå om du 
har tidigare högskolestudier, är det bäst att boka en tid. 

 

 Om du har en funktionsnedsättning (t ex dyslexi) som du vill få beaktad 
i studierna ska du boka tid hos studierådigvare Kerstin Fagerström. 
Läkar/psykologutlåtande behövs oftast. 
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Tutorer, egenlärare 

 När det gäller rådgivning angående innehållet i kurserna kan du vända dig till 
tutorerna, egenlärarna eller andra lärare på ämnet. 

 

 Dina tutorer: 

 CMB: Annie Stendahl, Jasmin Lassila, Julia Fredman 

 M&M: Amalia Skrifvars, Victoria Snickars 

 Farmaci: Jonne Kunnas, Patrick Blom, Annika Ahlstedt 

 

 Din egenlärare: Tiina Salminen (CMB), Sonja Salovius-Lauren (M&M), Anne 
Eriksson (Farmaci) 
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Minimässa om studiestöd, 
busskort, CampusSport 

 12.9 kl 11-13 ordnas i ASA-huset en minimässa på 
campus: 
- Föli - info och busskort  
- FPA studiestödsinformation  
- CampusSport  
- Studiestad Åbo 
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Viktiga nätsidor 
 Studiehandboken: http://studiehandboken.abo.fi/ 

 
 ÅA-webben: https://www.abo.fi/ 

 
 ÅA:s sidor för nya studerande: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-

redan-studerar/studieinformation/ 
 

 Kurs- och tentanmälan: 
https://oldwww.abo.fi/student/sv/studiehandbok 
 

 Intranätet, FNT: https://oldwww.abo.fi/fakultet/fnt  Kommer att göras om 
detta läsår, notera att information kan vara föråldrad (kolla 
uppdateringsdatum)! Kräver inloggning med ÅA-användarnamn. 
 

 25.8.2018 16 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 

http://studiehandboken.abo.fi/
https://www.abo.fi/
https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan-studerar/studieinformation/
https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan-studerar/studieinformation/
https://oldwww.abo.fi/student/sv/studiehandbok
https://www.abo.fi/fakultet/fnt


Frågor, problem? 

 Dina tutorer, din egenlärare, övriga lärare. 
fornamn.efternamn@abo.fi fungerar i allmänhet vid ÅA 

 
 Fakultetskansliet: Axelia våning 3, Biskopsg. 8, öppet må-fre 9-15, 

studierådgivarna nås på e-post: fnt-studieradgivare@abo.fi 
 

 Studentexpeditionen: Gripen, Tavastg. 13, öppet 12-15 vardagar, e-
post: studinfo@abo.fi (registrering) 
 

 ICT-service : ASA-huset, Fänriksg. 3C, öppet 9-11 och 12-14, e-post: 
helpdesk@abo.fi (användarnamn) 
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Är du närvaroanmäld? 

(studieinfo.fi senast 31.8 kl 15.00) 
 

Läs din @abo.fi epost regelbundet! 
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Studiepsykologerna 

Åbo Campus 



Studiepsykologerna kan 
hjälpa dig då du kämpar 
med  

 Motivationsproblem 
 Planering och hantering av din tid 
 Stress 
 Uppskjutande beteende (prokrastinering) 
 Studierelaterad osäkerhet och ångest (nervositet inför 

presentationer, social ångest) 
 Skrivkramp  
 Sömnen och dygnsrutiner 
 Läs- och skrivsvårigheter (kartläggning, studietips) 
 



När kontakta studiepsykolog 
och när studenthälsan? 

 Om du har sådana svårigheter som är “större” än 
svårigheter i studierna kan du i första hand vända dig till 
studenthälsan. Detta kan t.ex. handla om sorg, 
depression, eller allmän ångest.  

 Du når studenthälsan på numret 046 710 1050.  
 Se Studenthälsans nätsidor för information om 

sommarens öppethållningstider: 
http://www.yths.fi/sv/kontaktuppgifter/verksamhetsstallen
/abo 

 
 

http://www.yths.fi/sv/kontaktuppgifter/verksamhetsstallen/abo
http://www.yths.fi/sv/kontaktuppgifter/verksamhetsstallen/abo


Gå in och kolla på vårt 
material 

 

https://oldwww.abo.fi/student/studiepsykolog 
 

https://oldwww.abo.fi/student/studieteknik 
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Studiepsykologernas 
kontaktuppgifter 

 Skriv till:  studiepsykolog@abo.fi 

 Tfn:  02-215 46 91 (Katarina Kiiskinen) 

 Adress: Biskopsgatan 19   

 Vi träffar dig 1-5 gånger (45-60 min/gång) 

mailto:studiepsykolog@abo.fi


 
 Tveka inte att ta kontakt om det börjar kännas 

stressigt, omotiverande eller svårt med 
studierna! 

 
Vi jobbar konfidentiellt! 

Välkommen! 
Katarina Kiiskinen och Ada Johansson 



 

 

FRÅGOR? 
LYCKA TILL MED 

STUDIERNA! 
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