
Förändringar i 
antagningen 2020
Information för studiehandledare på andra stadiet hösten 2019

112.11.2019

Finlands svenska universitet

Ett högklassigt universitet i Finland

Sidfot

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Byt bakgrundsbilden – klicka med musens högra knapp på högra sidan av bilden (eftersom vänstra sidan består av en gradient layer) -> formulera bakgrunden. Sloganen kan fritt flyttas. 
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Utbildningslinjer
FHPT
• Kultur, historia och filosofi
• Språk

• Svenska
• Finska
• Engelska
• Tyska
• Franska
• Ryska

• Teologi
• Psykologi
• Logopedi

Sidfot
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Utbildningslinjer
FNT
• Biovetenskaper
• Naturvetenskaper

• Matematik, Fysik, Kemi
• Geologi

• Kemi- och processteknik
• Informationsteknologi

• Datateknik
• Datavetenskap

• Farmaci (kand)

Sidfot
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Utbildningslinjer
FSE
• Samhällsvetenskaper (Åbo)
• Samhällsvetenskaper (Vasa)
• Ekonomi
• Rättsnotarie (kand)

Sidfot
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Utbildningslinjer
FPV
• Klasslärare
• Klasslärare (språkbad)
• Småbarnspedagogik
• Småbarnspedagogik (språkbad)
• Speciallärare
• Slöjdvetenskap och huslig ekonomi
• Allmän- och vuxenpedagogik
• Socialvetenskaper
• Hälsovetenskaper

Sidfot
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Byt bakgrundsbilden – klicka med musens högra knapp på högra sidan av bilden (eftersom vänstra sidan består av en gradient layer) -> formulera bakgrunden. Sloganen kan fritt flyttas. 
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Antagningsreform
2020
• Betygsantagning
• Antagning på basis av urvalsprov
• Öppna universitetsleden
• Antagning på basis av

tävlingsframgång
• Fast track
• Nordiska sökande

Sidfot
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Gemensam ansökan 
18.3-1.4.2020
• www.studinfo.fi
• Oberoende betygsantagning eller urvalsprov söker alla i samma ansökan 

(Notera separata ansökningar för alternativa vägar)
• För sökande som avlagt studentexamen (eller IB/EB/DIA) beaktas 

vitsorden i dessa i betygsantagningen.
• Sökande som inte avlagt studentexamen (IB/EB/DIA) eller vars vitsord 

inte räcker till för antagning på basis av betygspoäng, deltar i 
urvalsprov och kan antas på basis av framgång i urvalsprovet.

http://www.studinfo.fi/


Betygsantagning
• Samtliga ansökningsmål antar på basis av 

betygspoäng (undantag lärarutbildning 
och psykologi där sökande på basis av 
betygspoäng kallas på 
lämplighetsintervju)

• Poängtabeller, tröskelvärden etc. finns i 
studieinfo.fi

• Resultat som kommit in per 12.5 beaktas i 
betygsantagningen

Antagning på 
basis av 
urvalsprov
• Samtliga ansökningsmål antar också 

på basis av framgång i urvalsprovet 
(samt lämplighetsbedömning i 
lärarutbildningarna och psykologi)

• Urvalsproven inleds med VAKAVA-
provet 23.4

• Övriga prov under perioden 25.5-2.6
• ÅA gemensamt urvalsprov 1.6
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ÖPU-
antagning
• TRY, en alternativ väg till 

universitetsstudier
• 20 ansökningsmål har antagning på 

basis av studier vid Öppna 
universitetet

Tävlings-
framgång
• Informationsteknologi (Datateknik)
• Kemi- och processteknik
• Naturvetenskaper (Geologi)
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Fast track
• Ekonomi
• Samhällsvetenskaper (Åbo)
• Samhällsvetenskaper (Vasa)

Nordiska 
sökande
• Nordiska sökande kan antas via en 

separat antagning
• Antas på basis av betygspoäng 

omräknade enligt svenska 
omräkningstabeller

• Samma poängkrav som i gemensam 
ansökan

• Baserar sig på nordisk konvention om lika 
tillträde till högre utbildning bland 
nordiska sökande
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Kultur, 
historia och 
filosofi
• Kvot: 60%
• Tröskelkriterier: Minst vitsord C i modersmål.
• Poäng ges för fem ämnen:

• Modersmål
• De fyra ämnen som ger sökanden de högsta 

poängen
• En sökande som skrivit färre än fem ämnen beaktas ändå i 

betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få 

poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få 
poäng för flera olika språk.

Språk
• 6 ansökningsmål
• Kvot per ansökningsmål: 60% (Engelska 51%)
• Tröskelkriterier: Svenska: Minst vitsord M i modersmål 

(svenska) eller minst vitsord E i lång svenska 
eller minst vitsord L i medellång svenska. 
Övriga språk har inga tröskelkriterier.

• Poäng ges för fem ämnen:
• Modersmål
• Engelska : Lång engelska

Finska: Andra inhemska språket: finska eller svenska
Franska: Franska
Tyska: Tyska
Övriga: Det språk som ger sökanden de högsta 

poängen
• De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen

• Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det 
ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort 
matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika språk.
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BETYGSANTAGNING - ÅA



Psykologi
• Kvot: 51% (Sökandena väljs till 

lämplighetstest på basis av betyg.)
• Poäng ges för fem ämnen:

• modersmål
• Psykologi
• matematik (lång eller kort)
• ett realämne’
• ett språk

• Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får 
hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i 
betygsantagningen.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få 
poäng för lång eller kort matematik.

Logopedi
• Kvot: 70%
• Tröskelvärde: Minst vitsord M i modersmål
• Poäng ges för fem ämnen:

• Modersmål
• matematik (lång eller kort)
• högst två realämnen
• ett språk

• Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får 
hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i 
betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få 
poäng för lång eller kort matematik.
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Teologi
• Kvot: 51%
• Poäng ges för fem ämnen:

• Modersmål
• Religion eller livsåskådningslära
• De tre ämnen som ger sökanden de högsta 

poängen
• Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får 

hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i 
betygsantagningen.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få 
poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få 
poäng för flera olika språk.
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Biovetenskaper
• Kvot: 70%
• Poäng ges för fem ämnen:

Modersmål
Biologi
Matematik (lång eller kort)
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen

• Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får 
hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i 
betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få 
poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få 
poäng för flera olika språk.

Datavetenskap
• Kvot: 55%
• Poäng ges för fyra ämnen:

Modersmål
Matematik (lång eller kort)
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen

• Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får 
hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i 
betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få 
poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få 
poäng för flera olika språk
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Kemi- och 
processteknik, 
Datateknik (DIA)
• Kvot: 70%
• Tröskelvärde: - Alla bör ha avlagt lång 

matematik i studentexamen 
med godkänt vitsord.
- M i lång matematik, C i fysik 
eller C i kemi.

• Poäng ges för tre ämnen:
• Modersmål
• Lång matematik
• Det ämne som ger sökanden högre poäng: fysik 

eller kemi

Farmaci
• Kvot: 70%
• Tröskelvärde: För att kunna antas i betygsurvalet 

måste sökande uppnå minst 95 poäng
• Poäng ges för sex ämnen:

• Modersmål
• Kemi
• Biologi
• Matematik (lång eller kort)
• Ett realämne
• Ett språk

• Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng 
för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om 
tröskelkriterierna uppfylls.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång 
eller kort matematik.
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Naturvetenskaper
• 2 ansökningmål (1. Geologi och 2. Matematik, Fysik, Kemi)

• Kvot: 70%
• Poäng ges för fyra ämnen:

• Modersmål
• Matematik (lång eller kort)
• De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen

• Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga 
poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i 
betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng 
för lång eller kort matematik. Sökanden kan få poäng för flera olika 
språk.

• Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.
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Ekonomi
• Kvot: 60%
• Tröskelkriterier: Godkänt vitsord i matematik 

(lång eller kort).
• Poäng ges för fem ämnen:

• Modersmål
• Matematik (lång eller kort)
• Det språk som ger sökanden de högsta poängen
• De två ämnen som ger sökanden de högsta 

poängen
• Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får 

hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i 
betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få 
poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få 
poäng för flera olika språk.

Rättsvetenskap
• Kvot: 40%
• Poäng ges för fem ämnen:

• Modersmål
• De fyra ämnen som ger sökanden de högsta 

poängen
• Om en sökande saknar något av ovannämnda 

ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Hen 
beaktas ändå i betygsantagningen.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan 
endast få poäng för lång eller kort matematik. 
Sökanden kan få poäng för flera olika språk.
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Samhälls-
vetenskaper
• Utbildningen finns både i Vasa och Åbo, skilda ansökningsmål

• Kvot: 60%
• Tröskelkriterier: Minst vitsord C i modersmål.
• Poäng ges för fem ämnen:

• Modersmål
• Det ämne som ger sökanden de högsta poängen: filosofi 

eller historia eller psykologi eller samhällslära
• De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen:

• Ett realämne
• Ett språk
• Matematik (lång eller kort)

• Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga 
poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i 
betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng 
för lång eller kort matematik.
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Pedagogik och 
lärarutbildningar
• Kvot: 60% (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis 

av betyg)
• Poäng ges för fyra ämnen:

• Modersmål
• matematik (lång eller kort)
• högst ett realämne
• högst ett språk

• Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får 
hen inga poäng för det ämnet. Hen beaktas ändå i 
betygsantagningen.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få 
poäng för lång eller kort matematik.

Hälsovetenskaper
• Kvot: 60%
• Poäng ges för fem ämnen:

• Modersmål
• De fyra ämnen som ger sökanden de högsta 

poängen enligt alternativ a eller b:
a) Hälsokunskap och de tre ämnen som ger 
sökanden de högsta poängen
b) De fyra ämnen som ger sökanden de 
högsta poängen

• Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får 
hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i 
betygsantagningen.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få 
poäng för lång eller kort matematik. Sökanden kan få 
poäng för flera olika språk.
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Socialvetenskaper
• Kvot: 60%
• Tröskelkriterier: Minst vitsord C i modersmål.
• Poäng ges för fem ämnen:

• Modersmål
• Det ämne som ger sökanden de högsta poängen: filosofi 

eller historia eller psykologi eller samhällslära
• De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen:

• Ett realämne
• Ett språk
• Matematik (lång eller kort)

• Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga 
poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen
om tröskelkriterierna uppfylls.

• Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för 
lång eller kort matematik.
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Antal platser och nybörjarkvot (1/2)
Antal platser Platser reserverat för förstagångssökande

Kultur, historia och filosofi 60 42

Engelska 15 11

Finska 9 6

Franska 7 5

Svenska 14 10

Tyska 9 6

Ryska 6 4

Teologi 22 15

Psykologi 20 11

Logopedi 14 8

Naturvetenskaper 40 24

Biovetenskaper 40 24

Kemi- och processteknik 45 31

Datavetenskap 20 12

Datateknik 30 21

Farmaci 25 18
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Antal platser och nybörjarkvot (2/2)
Antal platser Platser reserverat för förstagångssökande

Klasslärare 60 36

Klasslärare, språkbad 20 12

Småbarnspedagogik 60 36

Småbarnspedagogik, språkbad 20 12

Speciallärare 20 14

Allmän- och vuxenpedagogik 20 11

Ämneslärare i slöjd och hushållsvetenskap 20 -

Socialvetenskaper 20 12

Hälsovetenskaper 20 10

Ekonomi 90 63

Rättsnotarie 22 16

Samhällsvetenskaper, Åbo 70 53

Samhällsvetenskaper, Vasa 15 -
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ÅA:s 
gemensamma 
urvalsprov 1.6
• Biovetenskaper
• Hälsovetenskaper
• Kultur, historia och filosofi (+ B-del)
• Naturvetenskaper
• Rättsnotarie (+ B-del)
• Samhällsvetenskaper i Vasa
• Samhällsvetenskaper i Åbo
• Socialvetenskaper
• Teologi

• Ingen kallelse
• Provet består av en gemensam A-del samt en eventuell B-del 

som är kopplat till ett specifikt ansökningsmål (se till vänster)
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Övriga urvalsprov
• 23.4 VAKAVA (lärarutbildningarna)
• 25.5 Datavetenskap
• 25.5 Psykologi och Logopedi (gemensamt prov)
• 26.5 Språk
• 27.5 Farmaci
• 28.5 DIA (Datateknik, Kemi- och processteknik)
• 2.6 Ekonomi



Viktiga datum
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• Gemensam ansökan 18.3-1.4.2020
• 8.4 kl. 15.00 Deadline för bilagor (laddas 

upp elektroniskt i blanketten)
• 14.4 språkprov i svenska 
• 23.4 VAKAVA provet
• 12.5 studentexamensresultat tillgängliga i 

studieinfo.fi  betygsantagningen körs

• 27.5 senast denna dag publiceras 
betygsantagningsresultaten

• 25.5-2.6 nationella urvalsprov för ÅA:s 
ansökningsmål

• 1.6 ÅA:s egna urvalsprov
• 8.7 resultaten publiceras
• 15.7 deadline emottagande av studieplats



TRY-projektet -
Alternativ väg till 
universitetet

Öppna universitetet

- möjligheter för alla

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Byt bakgrundsbilden – klicka med musens högra knapp på högra sidan av bilden (eftersom vänstra sidan består av en gradient layer) -> formulera bakgrunden. Sloganen kan fritt flyttas. 



1. Bevisbaserad väg
• Riktar sig till andra stadiets studerande, främst 

gymnasieelever. 
– Universitetskurser som en del av kursutbudet på andra stadiet.

• Sökande till universitet ska genom redan avlagda 
universitetskurser kunna bevisa sin beredskap att studera 
vid ett universitet.
– Den studerande visar den grundläggande kompetensen till 

universitetsstudierna redan under andra stadiets utbildning.
• Alternativ till betygantagningen.
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2. Alternativ väg 
• Målgruppen är de som avlagt examen på andra 

stadiet – studentexamen.
– De som inte fick studieplats i första ansökningen.
– De som håller ett mellanår, men vill upprätthålla 

studiefärdigheten.
• Den som har avlagt studentexamen kan, i stället för 

att höja sina vitsord, avlägga t ex ÖPU-studier och 
därmed öka chanserna till en studieplats.
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3. Det livslånga lärandets väg 
• ÖPU-led för vuxna

– utveckla yrkeskompetens
– karriärbytare etc.
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ÅA:s fyra ämnen i TRY
• Farmaci
• Informationsteknologi
• Rättsvetenskap
• Teologi
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Farmaci
• Har utvecklat en ÖPU-led på 25 sp

– 5 kurser á 5 sp = 25 sp
• De som avlagt 25 sp farmacikurser är kvalificerade 

för ansökan via ÖPU-leden i farmaci
• Antagningskvoten är 5 personer per år + 25 som 

tidigare via betyg och inträdesprov.
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Informationsteknologi
• Utvecklat ny ÖPU-led på 15 sp, 3 x 5 sp

– 3 kurser (bör ingå Programmering I och Introduktion till 
informationsteknologi)

– vägt medeltal på 3 för att kunna söka in
• Samarbete med OY och UEF, som har motsvarande ÖPU-

leder, alla godkänner varandras kurser
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Rättsvetenskap

• Utvecklar en kurshelhet på 5 sp
– Smakprovskurs, 1 sp

• Erbjuds till gymnasierna
– Den andra delen av kursen, 4 sp, behandlar grunderna för 

juridiskt tänkande
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Teologi

• Utvecklar en introducerande kurs i teologi, 5 sp
– Kommer att finnas på svenska (ÅA) och finska (HU) 2020

• ÖPU-ledens omfattning är 30 sp med 
slutbedömning 3/5 
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Dessutom
• Kurs i svenska för finskspråkiga

– Kursen erbjuds under perioderna 2-3 och avslutas i mars. 
• Deltagarna genomför språkprov i april

• Kurs i akademiska studiefärdigheter – Att studera vid 
ÅA
– Vad går studierna ut på
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Våra studerandes
modersmål
• ”Toinen kotimainen kaupan päälle”
• ”Ett perfekt språkbad” 

• Förutom en examen också kunskaper i 
svenska som ger jobb

16 %

73 %

11 %

Finska Svenska Annat



Språkkrav i 
svenska
För att söka och bli antagen till Åbo 
Akademi måste du vara språkligt behörig 
för studier på svenska. 

Det finns följande 5 sätt att visa språklig 
behörighet:

1. Studentexamen
• Du skrivit studentexamen på svenska och i den 

har avlagt godkänt prov i svenska som modersmål
• Du i studentexamen har skrivit svenska som 

andraspråk och fått minst magna cum laude
approbatur

• Du skrivit studentexamen på finska och i det 
avlagt examen i svenska som främmande språk 
enligt följande: 

• För antagning till Fakulteten för 
humaniora, psykologi och teologi, 
Fakulteten för pedagogik och 
välfärdsstudier, och Fakulteten för 
samhällsvetenskaper och ekonomi, samt 
farmaci, minst Eximia på lång nivå eller 
Laudatur på medellång nivå

• För antagning till Fakulteten för 
naturvetenskaper och teknik (undantag 
farmaci!),

• För antagning till Fakulteten för pedagogik 
och välfärdsstudier till Utbildningslinjen för 
klasslärare, språkbad och Utbildningslinjen 
för lärare inom småbarnspedagogik, 
språkbad, (språkbadsutbildningar), minst 
Cum laude på lång nivå eller Magna på 
medellång nivå.

2. Språkprov i svenska
Språkprovet ordnas i Åbo, Vasa och Helsingfors 14 april 
2020

3. Högskolestudier
4. Språkexamen eller intyg
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Antagningsstatistik
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Antagningsstatistik 2019
Ansökningsmål Platser[1] Sökande totalt

Förändring till året innan 
% Förstapreferenssökande

Förändring till året innan 
% Förstagångssökande Antagna Tagit emot platsen

Biovetenskaper 40 143 -16 % 48 -8 % 131 49 41
Specialpedagogik 25 139 17 % 36 -3 % 120 31 27
Farmaci 25 101 -7 % 36 6 % 75 26 25

Informationsteknologi (naturvetenskaplig utbildning) 20 124 4 % 37 6 % 96 23 21

Informationsteknologi (teknik) 20 146 30 % 48 23 % 125 21 20
Ekonomi 80 786 3 % 170 -12 % 705 91 79
Kemiteknik 45 108 11 % 31 63 % 94 46 45
Språk 60 143 -19 % 49 -6 % 120 66 49
Kultur, tradition och historia 60 156 7 % 61 -14 % 130 70 58

Ämneslärare (slöjd och huslig ekonomi) 24 22 -12 % 14 17 % 10 11 11
Småbarnspedagogik 60 119 -1 % 51 -2 % 94 48 46

Småbarnspedagogik, språkbad 20 18 -42 % 5 -38 % 12 4 4
Logopedi 15 131 8 % 61 3 % 93 15 15
Klasslärare 52 239 6 % 85 33 % 210 70 64
Klasslärare, språkbad 20 61 7 % 13 -43 % 51 17 16
Naturvetenskaper 40 88 -7 % 28 33 % 78 49 37
Rättsnotarie 22 162 11 % 82 -11 % 124 24 24
Psykologi 20 300 5 % 209 5 % 210 21 20
Socialvetenskaper 20 101 31 % 35 40 % 75 20 20
Teologi 22 49 104 % 18 200 % 34 21 19
Hälsovetenskaper 20 56 12 % 18 -5 % 43 19 17
Samhällsvetenskaper, Åbo 60 283 14 % 85 10 % 238 61 60
Samhällsvetenskaper, Vasa 15 102 21 % 19 73 % 89 24 15

Vuxen och allmän pedagogik 17 36 -8 % 5 -69 % 27 6 6
Totalt 802 2 379 -4 % 1244 2 % 1951 833 739
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Sökande 2019
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2019 enligt 
modersmål

Första-
preferenssökande

Andel% Alla sökande Andel% Antagna Andel% Tagit emot platsen Andel%

Finska, Saame 196 16% 642 25% 131 16% 114 16%

Svenska 1007 81% 1810 72% 682 82% 607 82%

Övrigt 40 3 % 69 3% 18 2% 18 2%

Totalt 1 243 2 521 831 739

2019 enligt 
hemkommun

Första-
preferenssökande

Andel% Alla sökande Andel% Antagna Andel% Tagit emot platsen Andel%

Nyland 393 32% 1 055 42% 275 33% 242 33%

Österbotten 437 35% 722 29% 316 38% 283 38%

Egentliga Finland 297 24% 501 20% 170 20% 155 21%

Åland 29 2% 50 2% 17 2% 15 2%

Övriga Finland 87 7% 193 8% 53 6% 44 6%

Totalt 1 243 2 521 831 739

Källa: vipunen.fi



Mera info:
UNI/YH
17.1 Åbo
24.1 Vasa
13.3 Åbo (tvåornas dag)
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Följ oss på @aboakademi
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www.abo.fi/sok

Om du har frågor, ta kontakt:
studinfo@abo.fi 

(studinfo är Rebecca M, Rebecca K, Ken, Johnny och Gurli-Maria)
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