VÄLKOMMEN TILL MAGISTERUTBILDNINGEN!
Gratulerar till er plats och till att ni har kommit så här långt i er utbildning!
Jag heter Jesper Lindholm och fungerar som tutor för magisterstuderande vid
FNT i Åbo inkommande läsår, med start hösten 2020. Jag hoppas att alla
nyblivna magisterstuderande vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik
ska trivas och att ni får ut mycket av er studietid. Till alla nygamla
magisterstuderande som återvänder till studierna efter en längre paus:
Välkomna tillbaka! Jag hoppas att vi alla får en bra studiestart i höst, trots
coronaläget och de distansstudier som gäller.

Ni kan kontakta mig via mejl: jeslindh@abo.fi

Glöm inte att göra läsårsanmälan för 2020-2021 via student.abo.fi

KORT OM MIG SJÄLV OCH TUTORROLLEN
Jag är 25 år gammal och hemma från Österbotten, söder om Vasa. Närmare
bestämt är jag från Molpe, en kustby i Korsnäs kommun. Jag studerar
cellbiologi. Jag börjar nu på mitt sjätte år vid Åbo Akademi. Mina ämneskurser
är avklarade och mina akademiska mål i höst är att labba klart och slutföra
gradun, ta sluttenten, samt stöda er i egenskap av tutor.
Normalt skulle jag ha varit tutor för endast min egen linje, biovetenskaperna,
men i år är vi så få tutorer på magisterskedet att jag har äran att vara tutor för
hela FNT. Tutorerna deltar i studieorienteringen och vår uppgift är att stöda er:
att hjälpa er komma igång, svara på frågor och allmänt heja på er efter behov.
Eftersom vi är rätt få tutorer på magisterskedet så kommer vi troligen att
organisera några träffar över fakultetslinjerna, så att både tutorer och nya
magisterstuderande

har

möjlighet

att

träffa

varandra

oavsett

utbildningsprogram.
NÅGRA ORD OM MAGISTERSTUDIER
Magisterstudier är självständiga och flexibla. Ni får nu mera självständigt välja
kurser och gå djupare in i det ämne som ni har valt. Sen ska man ju skriva en
gradu också. Graduprojekt och magisteravhandlingar utgör en stor del av
studierna vid FNT och kan fungera som en slags CV, så hör er för inom era linjer
och tänk gärna över era alternativ i god tid. Välj något som intresserar er. Tänk
på att krävande projekt tar tid. Åtminstone i biovetenskaper är graduarbetet
ett maraton snarare än en slutspurt!
Det är viktigt att inse att det inte bara finns ett rätt sätt att avlägga sina
magisterstudier på. Planer kan också ändras längs vägen. Tålamod, ett gott
humör och goda kontakter till personal och studiekollegor underlättar mycket.

STUDIELIVETS MÖJLIGHETER
Studielivet handlar inte bara om studier. Det finns många möjligheter utanför
de egna ämnesstudierna som vi studerande kan utnyttja! Hälsovård,
studentlunch och motionsmöjligheter är mycket förmånliga. Det sociala livet
kan berikas med föreningsliv, nätverkande och olika evenemang.
Magisterstudierna är också den period när de flesta avlägger sina
utbytesstudier, något som för många är det bästa med hela universitetstiden.
Det var det också för mig. Jag rekommenderar helhjärtat denna möjlighet att
träffa nya vänner och växa som människa. Att utbytesstudier så gott som alltid
förlänger studietiden behöver inte vara en nackdel heller. Slutligen, att möta
studerande som kommit till Åbo via sina egna utbytesstudier är också ett sätt
att lära känna nya människor och nätverka!

Utnyttja dina studietid, glöm inte att ha roligt och ta hand om dig
själv.
Vi ses i höst! 

