
KICK-OFF
hösten 2018



Dagens agenda

Nytt magisterprogram 

Vilka kurser kan du gå i höst?

Egenlärarsystem

Biämne/praktik/utomlands

Frågor, förslag, funderingar!
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Var hittar man info?
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https://www.abo.fi/amnen/statskunskap-med-masskommunikation/


Studiehandboken!
= rekommenderad 

studiegång

4

http://studiehandboken.abo.fi/sv/degree-programme/3743


Magisterprogram i 
statsvetenskap: 
Statskunskap med 
masskommunikation 
(Vasa)
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Obligatoriska studier 
i statskunskap:

× Metod 1 (5 p)

× Metod 2 (5 p)

× Demokratins utmaningar (5 p)

× Aktuella frågor i politik och förvaltning (5 p)

× Magisterseminarier (10 p)

× Magisteravhandling (30 p)
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Välj 4 kurser á 5 p:
× Politisk kommunikation (5 p)

× Val och valmetoder (5 p)

× Emotioner i politiken (5 p)

× Politik på internet (5 p)

× Val och väljarbeteende (5 p)

7



Utöver detta även:
× Biämne (15—20 p)

× Valfria studier (15—20 p)

Obs! Om du läser masskommunikation som långt 

biämne = “medielinjen” blir ditt biämne 35 p och dina 

valbara studier 5 p.
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Höstens kurser!
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År 1:
× Demokratins utmaningar (Kim/börjar 18.10)
× Aktuella frågor i politik och förvaltning (går 

2019, för självstudier kontakta 
sari.pikkala@abo.fi)
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År 2:
× Metod 1 (Krister Lundell/börjar 12.9)
× Magisterseminarier i statskunskap 

(TKPJJ/börjar 13.9)
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Valbara kurser
× Politisk kommunikation (Tom) litteraturkurs
× Val och väljarbeteende (Peter) litteraturkurs
× Politik på internet(Kim) litteraturkurs
× Emotioner i politiken (Jenny) litteraturkurs, går 

som föreläsningskurs 2019
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Valbart:
Politisk historia/
Offentlig förvaltning

× Politisk historia: Mellankrigstiden (Claus/börjar 
1.10)

× Offentlig förvaltning: kurser via videolänk
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Praktik
För heltidsanställning hos en och samma arbetsgivare i 
minst tre månader erhålls 5 sp och för 
heltidsanställning i minst sex månader erhålls 10 sp.  
Praktiken kan även vara frivilligarbete.

Delfinansiering kan fås via Arbetsforum.

Max 10 sp inom de valfria studierna på kandidatnivå 
och max 10 sp på magisternivå kan vara 
studentaktivitet och/eller praktik.
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Studentaktivitet
För studentaktivitet i form av förtroendeuppdrag, 
tutorskap och föreningsaktivitet vid Åbo Akademi eller 
Åbo Akademis studentkår under studietiden kan den 
studerande erhålla 5 sp. 

En förutsättning är aktivt deltagande i 
förtroendeuppdrag vid akademin eller Kåren som 
ordinarie medlem i organ eller förening med minst två 
betydande uppdrag och/eller under minst 2 år.
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Studier utomlands
Åbo Akademi har över 400 samarbetsuniversitet i 
Norden, Europa, Nordamerika, Central- och 
Sydamerika, Afrika, Asien och Australien.

Alla som åker på utbyte från ÅA får ett stipendium. Du 
betalar heller inga terminsavgifter vid 
värduniversitetet. Du kan åka på utbyte för en eller två 
terminer och kan till och med hinna med två 
studentutbyten under studietiden vid ÅA.
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Egenlärarsystemet
Din egenlärare är den ur personalen som stöder dig 
med kursval och huvudämnesrelaterade frågor.  

Vem som är din egenlärare kan du kolla i Peppi.
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Studierådgivning

Minna Kari (mer info kommer snart här)
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Frågor och 
förslag och 

funderingar!
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