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HUVUDÄMNE
65 sp

BIÄMNE 
25 sp

SPRÅKSTUDIER
20 sp

VALFRIA
STUDIER 
20-25 sp

Examensstruktur

• Fungerar som en ram för examen och studierna

• Examensstrukturen hittar du via Studiehandboken (vi återkommer till Studiehandboken strax)

Gemensamma
studier 

45-50 sp



• 6 samhällsvetenskapliga grundkurser (år 1, höst)
• Grundkursen i huvudämnet räknas in i 

huvudämnets grundstudier
• Grundkursen i (samhällsvet.) biämne räknas in 

i biämnets grundstudier

• Akademiska studiefärdigheter (år 1, höst)
• Projektkurs (år 1, vår)
• Metodkurser (år 3 höst)

Gemensamma
studier

45-50 sp



• Grundstudier 25 sp
• Ämnesstudier 30 sp
• Kandidatavhandling 10 sp

Huvudämnen på FSE:
Folkrätt

Informationsvetenskap
Nationalekonomi

Offentlig förvaltning
Offentlig rätt

Privaträtt
Sociologi

Statskunskap

Huvudämne väljs “officiellt” i slutet av den tredje
perioden (på våren)!  

HUVUDÄMNE 
65 sp



• Grundstudier i valfritt universitetsämne   25 sp

• Det enda som krävs är att man uppfyller 
förkunskapskraven och ryms med på kursen.

Mer info hittar du på:
Studiehandboken.abo.fi       Biämnen och andra 

studiehelheter 

FSE:s biämnesguide:
http://oldwww.abo.fi/fakultet/fse_biamnesguide 

BIÄMNE 
25 sp



• Finska eller Svenska 5 sp (beroende på skolutbildningsspråk)

• Ett främmande språk på nivå 4   5 sp

- Ex. Engelska el. annat språk som CSK erbjuder

- E eller L i studentengelskan       Ersättande språkprov i 

början av september

• Ett främmande språk på valfri nivå 5 sp 

• Akademisk framställning 5 sp

(Tas i samband med kandidatavhandlingen)

SPRÅKSTUDIER
20 sp

Totalt 20 sp fördelat under tre år! 



• 20–25 sp för att uppnå totalt 180 sp

• Kan vara t.ex. : 

- Strökurser i olika ämnen

- Mera huvud- eller biämnesstudier

- Mera språkstudier

- Ett andra samhällsvetenskapligt biämne 25 sp

VALFRIA
STUDIER 
20-25 sp



STUDIEPOÄNG
OCH

EXAMINATION

• Kursers omfattning anges i studiepoäng (sp)

• 1 sp motsvarar ca 25-27 timmars arbete

• Rekommenderad studietakt är ca 60 sp/studieår 

• För kandidatexamen behövs 180 sp 

• OBS! FPA förväntar sig ca 5 sp/månad för att du ska beviljas studiestöd.



OLIKA TYPER AV TENT

Sommartent

• Ordnas en gång varje sommar i juni

Allmän tentamen
• Kräver anmälan! Anmäl dig i tid via 

PEPPI
• Omtentamen
• Läskurser med tent som

examinationsform

E-tentamen

• Studenten bokar själv och ser till att ha 

nyckelrättigheter

Kurstentamen
• Oftast i slutet på kursen, 

brukar inte kräva anmälan.
• Läraren ger anvisningar
• Delta alltid i kurstenten om 

möjligt



Studiehandboken.abo.fi

• I studiehandboken hittar du bland annat information om studiehelheter, kurser och biämnen.

• Undrar du i vilket auditorium kursen ”Grundkurs i juridik” kommer att föreläsas? Tid och plats hittar du i kursversionen!

• Du hittar även Åbo Akademis hemsida och intranät uppe i högra hörnet (kräver inloggning).



SÅ HITTAR DU I 
STUDIEHANDBOKEN



Skriv ett brev till dig själv om tre år

Var ser du dig själv, vad har du åstadkommit,
vilka är dina mål? Vilka är dina starkaste egenskaper 
och hur kommer de hjälpa dig? Var kreativ !



STUDIER 
FRÅN 

TIDIGARE?



TILLGÄNGLIGHET
I STUDIERNA

• Åbo Akademi försöker i mån av möjlighet beakta funktionsvariationer i studierna

• Det erbjuds även stöd i frågor om inlärning, studieteknik, tidsplanering, 
stresshantering, läs- och skrivsvårigheter och andra funktionsvariationer.

• Specialarrangemang kräver intyg över funktionsvariationen vilket du lämnar in till 
studierådgivare Minna Lostedt vid FSE:s fakultetskansli.

• https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan-studerar/planera-
studierna/tillganglighet-i-studierna/



•

•

•

•

TILLGÄNGLIGHET:
STÖDFORMER 
(kräver intyg!)

Specialbiblioteket Celia

Celia är ett statligt specialbibliotek som erbjuder skön- och 
facklitteratur samt läroböcker åt alla som har svårt att läsa en vanlig, 
tryckt bok. Böcker finns som talböcker, elektroniska böcker och i 
punktskrift. För närmare information om Celias tjänster,
vänligen se www.celia.fi/sv/

http://www.celia.fi/sv/


Verktyg för studieplanering och tidshantering

Skaffa någon form av 
kalender

- T.ex. telefonen eller varför 
inte en bulletjournal!

- Ta hjälp av studiehanboken för 
att planera dina kurser och hitta 

rätt tid och plats

Gör upp 
veckoplanering

- Sätt realistiska mål för 
vad du vill åstadkomma 
under veckan och vilka 

deadlines som är på 
kommande

Fördela upp 
litteraturen

- Dela upp vad du ska läsa 
under veckan och inför 
föreläsningar. Det är då 

lättare att vara förberedd 
och arbetsbördan blir inte 

för stor.

Planera in ledig tid!

-Ta vara på och njut av din 
studietid – det är nu du kan satsa 

på dig själv! 



Ditt schema (med ASF – tre grupper)



Ditt schema
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Veckoplan för en vanlig vecka i period 1 

Mina målsättningar för studierna den här veckan: 
1. Gör klart tema 5 i NE. Börja på med tema 6. 
2. Gör inlämningsuppgift i sociologi. 
3. Läsa på tent i Statskunskap. 

Mina målsättningar för övriga aktiviteter den här veckan: 
1. Motionera. 
2. Träffa vänner.  
3. Unna mig sovmorgon och egentid. 

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

7.00 VÄCKNING VÄCKNING VÄCKNING VÄCKNING VÄCKNING   

8.00 Självstudier 
(NE) 

National-
ekonomi 

Självstudier 
(ASF) 

Självstudier 
(SK) 

Självstudier 
(Sociologi) 

  

9.00 Självstudier 
(NE) 

National-
ekonomi 

Självstudier 
(ASF) 

Självstudier 
(SK) 

Självstudier 
(Sociologi) 

  

10.00 Självstudier 
(SK) 

Sociologi Statskunskap 
 

Sociologi Självstudier 
(NE) 

VÄCKNING VÄCKNING 

11.00 Självstudier 
(SK) 

Sociologi Statskunskap 
 

Sociologi Självstudier 
(NE) 

  

12.00 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH Självstudier 
(NE) 

 

13.00 Statskunskap Självstudier 
(NE) 

Självstudier 
(SK) 

Självstudier 
(Sociologi) 

Självstudier 
(NE) 

Självstudier 
(NE) 

 

14.00 Statskunskap Självstudier 
(NE) 

Självstudier 
(SK) 

Självstudier 
(Sociologi) 

Självstudier 
(NE) 

Självstudier 
(NE) 

 

15.00 Självstudier 
(Valfritt) 

Självstudier 
(NE) 

Självstudier 
(Valfritt) 

Självstudier 
(NE) 

Självstudier 
(Valfritt) 

  

16.00 Självstudier 
(Valfritt) 

Självstudier 
(NE) 

Självstudier 
(Valfritt) 

Självstudier 
(NE) 

Självstudier 
(Valfritt) 

  

17.00 MIDDAG MIDDAG MIDDAG MIDDAG MIDDAG   

18.00 FRITID  FRITID FRITID FRITID FRITID  Vecko-
planering 



ÅA-mejl /Outlook Web App (OWA)
under Verktyg på intrawebben eller
https://exchange.abo.fi

Logga in med username@abo.fi

Förnamn.efternamn@abo.fi

Använd din abo.fi mail för alla dina studieärenden

Kolla din abo.fi mail regelbundet!

Vidaresänd e-post genom att gå till: 

Tips!
Vill du bifoga något i ditt mail – Kom ihåg att uppdatera ditt mail annars kommer den bifogade 
filen inte med!

(OBS! Äldre studerande, samt studerande som t.ex. studerat via ÖPU tidigare använder 
fortfarande den gamla webbmailen: https://webmail.abo.fi.)

Mera om detta på 
infotillfället som ICT-
service håller senare 

under veckan! 

https://exchange.abo.fi/
mailto:username@abo.fi
https://selfservice.abo.fi/


VEM KAN JAG VÄNDA MIG TILL MED MINA FRÅGOR?

•

•

•

•

•

•



A B

C

ASA-
huset



https://www.studentkaren.fi/2019/04/studerandes-rattigheter-
students-rights/

STUDENTKÅREN

https://www.studentkaren.fi/2019/04/studerandes-rattigheter-students-rights/
https://www.studentkaren.fi/2018/10/vad-du-behover-veta-om-studieregler/


STUDIEPSYKOLOGEN

•

•

•

•

•

•

•

•

STUDIEPSYKOLOGEN HJÄLPER TILL VID 

Besöken är kostnadsfria och psykologen har 
tystnadsplikt! Tveka inte att ta kontakt!

Kontaktuppgifter i 
Åbo 

(Biskopsgatan 19)

Skriv till: 
Studiepsykolog@abo.fi

02-215 46 91

mailto:Studiepsykolog@abo.fi


NÄR SKA JAG KONTAKTA STUDIEPSYKOLOG OCH NÄR 
STUDENTHÄLSAN? 

•

•

•

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


TIPS FRÅN GAMYLER TILL GULISARNA


