
Den första gemensamma ansökan på våren 8.1–22.1 

Utbildningar på främmande språk. 

Ansökningsmål 

Totala 
mängden 
sökande Antagna Antal platser 

Governance of Digitalization, Master of Science (Economics and 
Business Administration): Åbo Akademi, Fakulteten för 
samhällsvetenskaper och ekonomi 

115 34 20 

Master's Degree Programme in Biomedical Imaging, Master of 
Science: Åbo Akademi, Fakulteten för naturvetenskaper och 
teknik 

38 20 20 

Master's Degree Programme in Information Technology, Master 
of Science (Technology): Computer Engineering: Åbo Akademi, 
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik 

151 28 15 

Master's Degree Programme in Information Technology, Master 
of Science: Computer Science: Åbo Akademi, Fakulteten för 
naturvetenskaper och teknik 

127 24 15 

Master's Degree Programme in International Law and Human 
Rights, Master of Social Sciences: Åbo Akademi, Fakulteten för 
samhällsvetenskaper och ekonomi 

117 41 20 

Master's Degree Programme in Social Exclusion, Master of Arts: 
Åbo Akademi, Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi 

64 25 20 

Master's Degree Programme in Social Exclusion, Master of 
Theology: Åbo Akademi, Fakulteten för humaniora, psykologi och 
teologi 

26 2 20 

Master's Degree Programme in Sustainable Chemical and Process 
Engineering, Master of Science (Technology) (2 years): Åbo 
Akademi, Fakulteten för naturvetenskaper och teknik 

62 20 20 

Peace, Mediation and Conflict Research (PEACE) (Vaasa), Master 
of Social Sciences (2 years): Åbo Akademi, Fakulteten för 
pedagogik och välfärdsstudier 

117 38 20 

Teaching and Learning (TLearn) (Vaasa), Master of Arts 
(Education) (2 years): Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och 
välfärdsstudier 

79 21 20 

    

Sammanlagda antalet ansökningar 896 239 190 

Antal enskilda sökande 705 
  

 

 

  



 

Den andra gemensamma ansökan på våren 18.3—1.4 

Finsk- och svenskspråkiga utbildningar som inleds på hösten 2020 

 

Ansökningsmål 

Totala 
mängden 
sökande 

Sökande 
i första 
preferens 

Förstagångs-
sökande Antagna 

Antal 
platser 

Engelska språket och litteraturen, utbildningslinjen för språk, kandidat i humanistiska 
vetenskaper och filosofie magister (3+2 år): Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi 

105 32 86 20 20* 

Finska språket, utbildningslinjen för språk, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie 
magister (3+2 år): Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi 

21 7 18 7 0 

Franska språket och litteraturen, utbildningslinjen för språk, kandidat i humanistiska 
vetenskaper och filosofie magister (3+2 år): Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi 

22 5 20 6 7 

Magisterprogram i biovetenskaper, filosofie magister (2 år): Fakulteten för naturvetenskaper 
och teknik 

8 2 0 2 3 

Magisterprogram i engelska språket och litteraturen, filosofie magister (2 år): Fakulteten för 
humaniora, psykologi och teologi 

9 6 3 2 5 

Magisterprogram i finska språket, filosofie magister (2 år): Fakulteten för humaniora, psykologi 
och teologi 

3 2 0 2 5 

Magisterprogram i franska språket och litteraturen, filosofie magister (2 år): Fakulteten för 
humaniora, psykologi och teologi 

2 1 2 0 5 

Magisterprogram i företagsekonomi, ekonomie magister (2 år): Fakulteten för 
samhällsvetenskaper och ekonomi 

113 66 24 46 42 

Magisterprogram i hälsovetenskaper (Vasa), magister i hälsovetenskaper (2 år): Fakulteten för 
pedagogik och välfärdsstudier 

42 30 3 21 20 



Magisterprogram i informationsteknologi, Datateknik, filosofie magister och diplomingenjör (2 
år): Fakulteten för naturvetenskaper och teknik 

5 3 0 3 5 

Magisterprogram i informationsteknologi, Datavetenskap, filosofie magister och 
diplomingenjör (2 år): Fakulteten för naturvetenskaper och teknik 

5 2 0 1 5 

Magisterprogram i kemi- och processteknik, diplomingenjör (2 år): Fakulteten för 
naturvetenskaper och teknik 

9 1 1 1 6 

Magisterprogram i kemi- och processteknik, Energiteknik (Vasa) diplomingenjör (2 år): 
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik 

24 22 1 16 15 

Magisterprogram i kultur, historia och filosofi, filosofie magister (2 år): Fakulteten för 
humaniora, psykologi och teologi 

10 5 3 3 20 

Magisterprogram i läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi, filosofie magister (2 år): 
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik 

15 6 1 11 14 

Magisterprogram i matematik, fysik, kemi och geologi, filosofie magister (2 år): Fakulteten för 
naturvetenskaper och teknik 

7 5 4 0 7 

Magisterprogram i ryska språket och litteraturen, filosofie magister (2 år): Fakulteten för 
humaniora, psykologi och teologi 

9 9 8 6 6 

Magisterprogram i samhällsanalys, politices magister (2 år): Fakulteten för 
samhällsvetenskaper och ekonomi 

14 7 5 8 10 

Magisterprogram i statsvetenskap (Vasa), politices magister (2 år): Fakulteten för 
samhällsvetenskaper och ekonomi 

10 4 2 2 5 

Magisterprogram i statsvetenskap (Åbo), politices magister (2 år): Fakulteten för 
samhällsvetenskaper och ekonomi 

49 37 14 18 20 

Magisterprogram i svenska språket, filosofie magister (2 år): Fakulteten för humaniora, 
psykologi och teologi 

2 1 1 1 5 

Magisterprogram i teologi, teologie magister (2 år): Fakulteten för humaniora, psykologi och 
teologi 

10 8 2 7 12 



Magisterprogram i tyska språket och litteraturen, filosofie magister (2 år): Fakulteten för 
humaniora, psykologi och teologi 

6 5 2 2 5 

Magisterprogram i utrikeshandel och kommersiell juridik, politices magister (2 år): Fakulteten 
för samhällsvetenskaper och ekonomi 

16 7 3 8 8 

Magisterprogrammet för pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning (Vasa), pedagogie 
magister (2 år): Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

48 41 7 36 35 

Magisterprogrammet i socialvetenskaper (Vasa), politices magister (2 år): Fakulteten för 
pedagogik och välfärdsstudier 

25 20 2 15 15 

Ryska språket och litteraturen, utbildningslinjen för språk, kandidat i humanistiska vetenskaper 
och filosofie magister (3+2 år): Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi 

15 3 13 3 5 

Språkbad: Utbildningslinjen för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och 
pedagogie magister (3+2 år): Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

57 13 45 14 20 

Språkbad: Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, inriktning språkbad (Vasa), 
pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år): Fakulteten för pedagogik och 
välfärdsstudier 

29 6 20 6 20 

Svenska språket, utbildningslinjen för språk, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie 
magister (3+2 år): Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi 

51 10 41 14 14 

Tyska språket och litteraturen, utbildningslinjen för språk, kandidat i humanistiska vetenskaper 
och filosofie magister (3+2 år): Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi 

24 5 22 8 9 

Utbildningslinjen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och 
pedagogie magister (3+2 år): Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

66 13 46 19 20 

Utbildningslinjen för biovetenskaper, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3+2 
år): Fakulteten för naturvetenskaper och teknik 

206 69 178 45 45* 

Utbildningslinjen för ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3+2 år): Fakulteten 
för samhällsvetenskaper och ekonomi 

903 146 808 99 99* 

Utbildningslinjen för farmaci, farmaceut (3 år): Fakulteten för naturvetenskaper och teknik 124 43 89 26 30* 



Utbildningslinjen för hälsovetenskaper (Vasa), kandidat i hälsovetenskaper och magister i 
hälsovetenskaper (3+2 år): Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

74 18 61 31 30* 

Utbildningslinjen för informationsteknologi, Datateknik, kandidat + diplomingenjör (3+2 år): 
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik 

143 46 117 39 40* 

Utbildningslinjen för informationsteknologi, Datavetenskap, kandidat + filosofie magister (3+2 
år): Fakulteten för naturvetenskaper och teknik 

127 33 88 32 30* 

Utbildningslinjen för kemi- och processteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3+2 år): 
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik 

127 20 114 43 50 

Utbildningslinjen för klasslärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år): 
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

248 82 212 75 70* 

Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi, kandidat i humanistiska vetenskaper och 
filosofie magister (3+2 år): Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi 

204 55 172 70 70* 

Utbildningslinjen för logopedi, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3+2 
år): Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi 

144 63 105 17 17* 

Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och 
pedagogie magister (3+2 år): Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

114 33 94 38 60 

Utbildningslinjen för naturvetenskaper (Fysik, Kemi, Matematik), kandidat och filosofie 
magister (3+2 år): Fakulteten för naturvetenskaper och teknik 

92 17 79 30 30 

Utbildningslinjen för naturvetenskaper (Geologi), kandidat och filosofie magister (3+2 år): 
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik 

35 4 32 10 10 

Utbildningslinjen för psykologi, psykologie kandidat och magister (3+2,5 år): Fakulteten för 
humaniora, psykologi och teologi 

406 230 282 20 20 

Utbildningslinjen för rättsnotarie, rättsnotarie (3 år): Fakulteten för samhällsvetenskaper och 
ekonomi 

341 104 244 25 25* 

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa), politices kandidat och politices magister (3+2 
år): Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi 

121 16 107 19 18 



Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo), politices kandidat och politices magister (3+2 
år): Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi 

418 108 371 80 79* 

Utbildningslinjen för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa), pedagogie kandidat och 
pedagogie magister (3+2 år): Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

26 12 15 2 20 

Utbildningslinjen för socialvetenskaper (Vasa), politices kandidat och politices magister (3+2 
år): Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

135 39 112 26 25* 

Utbildningslinjen för speciallärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år): 
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

143 41 119 37 30* 

Utbildningslinjen för teologi, teologie kandidat och magister (3+2 år): Fakulteten för 
humaniora, psykologi och teologi 

45 14 27 21 22 

      

Totala antalet ansökningar 5007 1577 3825 1093 1208 

Enskilda sökande 3328 
 

2418 
  

* Tilläggsplatser enligt https://minedu.fi/-/runsaat-10-000-aloituspaikkaa-lisaa-korkeakouluihin-vuosina-2020-2022 

https://minedu.fi/-/runsaat-10-000-aloituspaikkaa-lisaa-korkeakouluihin-vuosina-2020-2022

