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Innehåll



Hur är studierna uppbyggda?

• Lägre högskoleexamen 180 sp

– Psykologie kandidat, PsK

– 3 års studier

• Högre högskoleexamen 150 sp

– Psykologie magister, PsM

– 2,5 års studier

– På basis av PsM anhålls legitimering som yrkesverksam psykolog

Examensstrukturerna finns i studiehandboken: http://studiehandboken.abo.fi/
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http://studiehandboken.abo.fi/


PsK

• Huvudämne

• Metod

• Språk och kommunikation

• Gemensamma studier

• Valfria studier

PsM

• Huvudämne

• Pro gradu-avhandling

• Praktik

• Gemensamma studier

• Valfria studier
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Examensstruktur för PsK 180 sp

Metodstudier

Statistik 1&2 10 sp

Forskningsprojekt 15

Psykologi

grundstudier 25 sp 

ämnesstudier 50 sp

kandidatavhandling 10 sp

Fakultetsallmänna

studier
akademiska studiefärdigh. 5 sp

akademisk framställning 5 sp

finska/svenska 5 sp

främmande språk 5 sp

Övriga studier

valfria studier 50 sp



Examensstruktur PsM 150 sp

Praktiska

yrkesförberedande

studier 55 sp
utredning 10 sp, behandling

15 sp & praktik 30 sp

Teoretiska

yrkesförberedande

studier 30 sp

Forskningsrelaterade

kurser 45 sp

pro gradu-avhandling 30 sp

seminarium 10 sp

vetenskapsfilosofi 5 sp

Valfria studier 20 sp

väljs enligt eget intresse



Studier första året – rekommenderad studiegång
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• Gemensamma studier samt språk- och kommunikationsstudier 15 sp

– Akademiska studiefärdigheter

– Andra inhemska språket

– Främmande språk

• Grundstudierna i psykologi 25 sp

• Metodstudier 10 sp

– Statistik för beteendevetare 1&2

• Valfria studier eller biämne 10 sp



Totalt 60 sp
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Studiegången
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• I regel krävs 80% närvaro på kurser, ibland även 100%.

• Kolla förhandskunskapskraven för kurserna.

• All info om detta finns i studiehandboken.

• Ifall du ämnar åka på studentutbyte under kandidatstudierna, rekommenderas det
att du avlägger obligatoriska kurser först och sparar valfria studierna för 
utlandsvistelsen (lämplig tidpunkt för utbyte ÅK 3 på hösten, även möjligt att åka
på utbyte under magisterstudierna)



Biämnesstudier
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• Börja planera biämnesstudierna i tid

– Kolla studiehandboken: http://studiehandboken.abo.fi/sv/biamnen-och-andra-
studiehelheter/18103

– Och antagningskriterierna: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sok-till-
abo-akademi/antagning-till-biamne-vid-fhpt/

• Kom ihåg:

– Samarbetskurser (TSBS) ordnas vid Åbo universitet varje år

– Turku Brain and Mind Center ordnar ett biämnespaket på 25 sp (JOO-avtal krävs, 
förutom för kursen Cognitive Neuroscience). Även magisterkurser i neurovetenskap
kan vara av intresse.

– ÅA-studerande kan även ta kurser vid Öppna univeristetet ifall det finns plats på
kurserna (vuxenstuderande har företräde)

– Man kan även avlägga ett biämne vid Åbo universitet och läsa psukologikurser där
(JOO-avtal)

http://studiehandboken.abo.fi/sv/biamnen-och-andra-studiehelheter/18103
https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sok-till-abo-akademi/antagning-till-biamne-vid-fhpt/


Utbyte
• Hösten på ÅK 3 lämpar sig mycket väl för utbyte

• Ifall man vill åka på utbyte lönar det sig att läsa ämnesstudier i en raskare takt 

och ”spara” på valbara studier till ÅK 3

• Man kan även åka på utbyte under magisterstudierna
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Nivåbyte

• Ifall du redan har en lägre högskoleexamen (kandidatexamen/ 

yrkeshögskoleexamen) eller kommer att utexamineras från ett annat ämne, 

kan du anhålla om nivåbyte (efter avklarande av eventuella bryggstudier). 

För mer info, kontakta egenläraren Petra Grönholm-Nyman.
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Tidigare studier

• Ifall du avlagt kurser på högskolenivå, men inte har en examen, kan du 

anhålla om tillgodoräkning av kurser. Huvudämneskurser tillgodoräknas hos 

ämnet, språkkurser vid CSK och andra valfria kurser av dekanus (anhållan 

inlämnas till studierådgivaren). Kontakta egenläraren för uppgörande av 

individuell studieplan.
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Centrala begrepp
• Studiepoäng (sp): den enhet kurserna räknas i. 1 sp = ca 25-27 h arbete.

• Föreläsning: antal föreläsningstimmar + 1h förberedelse/efterarbete per 
föreläsningstimme. T.ex. 2*45 min föreläsning = 4 h arbete för studerande.

• Uppskattad tid för tentläsning: 12 sidor läsning=1 h arbete för den studernade, t.ex. 1 

sp=324 sidor.
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Centrala begrepp
• Kurser ges på tre olika nivåer:

– Grundstudier = introduktion till ämnet

– Ämnesstudier = fördjupning i ämnet

– Fördjupade studier = avancerade, djupgående studier

• Olika typer av studier:

– Huvudämne, biämne, språk och kommunikation, andra studier och valfria studier

• Obligatoriska studier: specifika kurser som måste ingå i examen

• Valbara/valfria studier: kurser som får väljas enligt eget intresse inom en helhet, men bör 
tas
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Centrala begrepp
• Studiehelhet:

– En sammansättning av kurser som bildar en helhet inom ett ämne, vanligen också 
på en viss nivå (grund-, ämnes- och fördjupade studier)

– Kan se ut på olika sätt

• Examensstruktur:

– Ramar för examen

– Anger vilket innehåll en examen ska ha

• Studieplan

– Anger innehållet i din examen
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Frågor gällande studierna?

• Kontakta egenläraren per e-post pegronho@abo.fi eller tfn 02-2154737. Boka 

tid vid längre ärende.

• Vid frågor gällande fakultetsallmänna studier -> studiehandboken. Om svar ej 

hittas, kontakta studierådgivare: fhpt-studieradgivare@abo.fi. Tid kan bokas till 

studierådgivare Eija Laitinen.
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Till nästa
• Studieplanering i ASAs dataklass Stansen onsdag 28.8

– Kl. 13.45-14.15 

– http://studiehandboken.abo.fi

– En mer ingående dataklassession ordnas ännu 23.9 kl 10:00-11:00 i Axelias

pc-klass. Då fixas kursanmälningar till hela läsårets kurser, ifall ni planerat 

så långt.

– Kolla er abo.fi e-post kontinuerligt. Studierelaterad info skickas dit.
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