
PEPPI 101
Kurs- och tentanmälan, kursversioner, studieplanering



• Examensstruktur: Avser ramarna för examen, anger hur examen ska se 
ut och vilket innehåll examen har. Delas in i obligatoriska, valbara samt 
valfria studiehelheter och studieprestationer.

• Obligatoriska studieprestationer: Prestationer som inte kan väljas 
bort från examen

• Valbara studieprestationer: Fastslaget utbud av prestationer, av vilka 
vissa alternativ väljs

• Valfria studieprestationer: Vilka studieprestationer (kurser) som helst 
vid ÅA (eller vid annat universitet/högskola) kan väljas

• Studiehelhet: Anger vilka studieprestationer som bildar ett 
sammanfattande lärandemål

• Undervisningsplan: Anger vilka utbildningar som ges under året och 
vilken undervisning som anordnas

• Lärandemål: Beskriver innehållet och anger tröskeln för vad som krävs 
för godkänd prestation. 

DEFINITIONER 
FÖR 

STUDIEPLANERINGEN



VAD ÄR KURSVERSIONER OCH VILKEN SKA JAG VÄLJA?

Flera versioner för en kurs kan bero på 
• ”vanlig” kurs 

• ÖPU-kurs

• föreläsningskurs/läskurs

• föreläsning i Åbo / föreläsning i Vasa

Kolla kursbeskrivning i studiehandboken för att 

hitta den version du söker:

http://studiehandboken.abo.fi



Så hittar du till PEPPI:
1. student.abo.fi
2. Genom intranätet: abo.fi – intranätet (kräver inloggning) – välj ”Peppi för 
studerande” i den vänstra spalten 



Min kurslista = Din studieplan
Här kan du se dina planerade kurser, avlagda studiepoäng, 

medeltal, senaste prestationerna osv.

• Studieplanen hjälper den 
studerande att planera sina 
studier så att hen kan avlägga 
sina studier inom utsatt tid.

• Alla studerande gör årligen 
självständigt upp en personlig 
studieplan för sin utbildning.

• Kursresultat förs automatiskt in i 
PEPPI, studerande rekommenderas 
att regelbundet kontrollera sina 
prestationer för att följa upp de egna 
studierna.



KURSANMÄLAN
PEPPI Min Kurslista  Val av kurser 



Allmän tent/ tentanmälan i PEPPI



Moodle.abo.fi



• Moodlesidan är 
personlig

Här kan du:
• skapa en egen 

profil
• anmäla dig till 

kurser
• se kommande 

uppgifter
• lämna in uppgifter

• Gå kurser
• osv



Via kurskategorier kan du söka kurser och göra 
kursanmälan

Vissa kurser kräver 
kursnyckel! Kursnyckeln 

får du vid kursstart

Kurser hittar du endera 
genom att söka på 

kurskod eller (delar av) 
kursnamnet. Eller gå via 

fliken för din fakultet 



När du registrerat dig 
på en kurs kan du 
bekanta dig med 

kursen innehåll och 
kursens olika moduler.

Funktionerna på 
Moodle kan variera 

mellan kurserna.

Användarguide för moodle hittar du på: https://oldwww.abo.fi/student/sv/guider

https://oldwww.abo.fi/student/sv/guider

