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Innehåll



Centrala begrepp
• Studiepoäng (sp): 1 sp = ca 25 h arbete

• Kurs: 5-10 sp

• 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, gemensamma studier, andra 
studier och valfria studier

• Obligatoriska studier: specifika kurser som måste ingå i examen

• Valbara studier: kurser som får väljas enligt eget intresse inom en helhet, obligatoriskt att 
välja dem
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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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Hur är studierna uppbyggda?

• Lägre högskoleexamen 180 sp

– Kandidat i humanistiska vetenskaper, KH

– 3 års studier

• Högre högskoleexamen 120 sp

– Filosofie magister, FM

– 2 års studier
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KH

• Huvudämne

• Biämne(/-n)

• Språk och kommunikation

• Gemensamma studier

• Andra studier

• Valfria studier

FM

• Huvudämne

• Pro gradu-avhandling

• Tematisk modul + valfri

modul

eller

• Biämne + valfria studier
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Inriktningar
• Allmän

– Alla antas till denna inriktning

– Biämnesvalet fritt

• Ämneslärarlinje

– Antagning i slutet av veckan på basis av intresseanmälan i samband med 

ansökan

– Obligatoriskt biämne: pedagogik (60 sp)
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Inriktningar
• Språk och ekonomi

– Antagning i slutet av september

– Obligatoriskt biämne: företagsekonomi (30 eller 60 sp) vid fakulteten för 

samhällsvetenskaper och ekonomi

• Kulturledning

– Endast om du har svenska som huvudämne

– Obligatoriskt biämne: kulturledning (25 sp)
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Vilken inriktning kan jag välja?

Allmän

• Alla
språkämnen

Lärar

• Alla
språkämnen

Språk & 
ekonomi

• Alla
språkämnen

Kulturledning

• Endast för
ämnet
svenska
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Deadline för val av språk och ekonomi och kulturledning 28.9.2019 kl. 15:00



Examensstruktur med ett långt biämne

biämnesstudier

grundstudier 25 sp

ämnesstudier 35 sp

huvudämne

grundstudier 25 sp 

ämnesstudier 35 sp

kandidatavhandling 10 sp

språkstudier 10-15 sp

akademisk framställning 5 sp

finska/svenska 5 sp

främmande språk 5 sp

övriga studier

gemensamma studier 25 sp

andra studier 5 sp

valfria studier 5-10 sp



Examensstruktur med två korta biämnen

biämnesstudier

biämne 1: grundstudier 25 sp

biämne 2: grundstudier 25 sp

huvudämne

grundstudier 25 sp 

ämnesstudier 35 sp

kandidatavhandling 10 sp

språkstudier 10-15 sp

akademisk framställning 5 sp

finska/svenska 5 sp

främmande språk 5 sp

övriga studier

gemensamma studier 25 sp

andra studier 5 sp

valfria studier 15-20 sp



Examensstruktur för lärarlinjen

biämnesstudier

biämne 1:grundstudier 25 sp

+ ämnesstudier 35 sp

biämne 2: grundstudier i 

pedagogik 25 sp

huvudämne

grundstudier 25 sp 

ämnesstudier 35 sp

kandidatavhandling 10 sp

språkstudier 10-15 sp

akademisk framställning 5 sp

finska/svenska 5 sp

främmande språk 5 sp

övriga studier

gemensamma studier 5-10 sp

andra studier 5 sp



Undantag i strukturen
• Andra inhemska språket (finska) får du genom avklarade grund- och 

ämnesstudier i finska språket

• Främmande språk på nivå 4 får du genom grundstudier i ett främmande språk

• Akademisk framställning ersätts av grundstudier (25 sp) i svenska språket
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Studieplanering
• Du planerar själv dina studier

• Planera realistiskt

• Studiehandboken http://studiehandboken.abo.fi

– Examensstrukturer

– Kurser och beskrivningar av dem

– Tidpunkter för när kurserna går

• Studieplaneringsverktyget peppi http://student.abo.fi

– Individuell studieplan

– Anmälan till kurs

– Anmälan till allmän tentamen

• Information på ÅA:s webb och intranätet
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Studieplanering
• Mer konkret

– Börja fundera på biämne under första studieåret

– Observera kriterier för antagning till biämne https://www.abo.fi/studera-

hos-oss/antagning/sok-till-abo-akademi/antagning-till-biamne-vid-fhpt/

– Gör ett schema, kolla tider och platser

– Anmäl dig till kurserna
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• Grundstudier i huvudämnet 25 sp

– Förmiddagar

• Biämnesstudier

– Lärarlinje 15 sp pedagogik på hösten

– Språk & ekonomi 10-20 sp företagsekonomi



Studier första året
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• Språkstudier

– Eftermiddagar

– Finska/svenska 5 sp

– Främmande språk 5 sp

• Huvudämnena finska och svenska

• Andra studier

– Akademiska studiefärdigheter 5 sp på hösten



Studier första året
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• Gemensamma studier

– Allmän språkvetenskap 5 sp på hösten

– Valbara gemensamma kurser (ej lärarlinje)

• Valfria studier

– Kan vara extra studier i huvudämnet, biämnesstudier, språkstudier m.m.



Studier första året
• Valbara gemensamma kurser

– 100031.0 Praktik 5 sp

– 100700.1 Introduction to Intercultural Communication 5 sp

– 100030.0 Introduktion till litteraturstudier 5 sp

– 100904.0 Genus, kultur och samhälle 5 sp, ges inte 2019-2020

– 108017.0 Utvecklingen av språk, tal och kommunikation 5 sp

– 100905.0 Visuell analys 5 sp

– Valbart språk vid Språkcentret 5 sp
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Totalt 60 sp
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Till nästa
• Studieplanering i Axelias dataklass onsdag 28.8

– Kl. 10.15-10.45 Engelska

– Kl. 11.00-11.30 Finska, Svenska

– Kl. 11.45-12.15 Franska, Tyska, Ryska

• Information om studierna skickas till abo.fi e-posten
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