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Examensstruktur för POLITICES KANDIDATEXAMEN  

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper, Åbo  

 

Gemensamma studier, 45-50 sp 

 350000.2 Grk i nationalekonomi: makroekonomi    5 sp (år 1) 

375007.0 Grk i statskunskap       5 sp (år 1) 

380011.0 Grk i sociologi: Människan i samhället     5 sp (år 1) 

 340000.5 Grk i juridik        5 sp (år 1)  

361003.0 Grk i informationsvetenskap      5 sp (år 1) 

 370000.1 Grk i offentlig förvaltning      5 sp (år 1) 

 357050.0 Projektkurs        5 sp (år 1) 

357007.0 Akademiska studiefärdigheter för samhällsvetare   5 sp (år 1) 

 Metodikstudier        15 sp (år 3) 

 357000.1 Kvantitativa metoder, 5 sp (år 3, om huvudämne nationalekonomi år 2)  

PO00CC24 Datainsamling och analys, 5 sp (år 3)  

PO00CC26 Vetenskapligt tänkande, 5 sp (år 3)  

 

Grundkursen i huvudämnet räknas in i huvudämnets grundstudier. Ifall ditt biämne är ett 

samhällsvetenskapligt ämne flyttas grundkursen från gemensamma studier till biämnets 

grundstudier. Då avlägger du 25 sp valfria studier. Ifall ditt biämne inte är ett 

samhällsvetenskapligt ämne avlägger du 20 sp valfria studier. 

 

Språkstudier, 20 sp  

De inhemska språken:        5 sp (år 1) 

922741.0 Muntlig förmåga i finska (PK- och RN-examen), 2 sp 

  922742.0 Skriftlig förmåga i finska (PK- och RN-examen), 3 sp 

  eller 

  922505.0 Svenska som andra inhemska språk, 5 sp (skolutbildningsspråk finska) 

 

  921003.0 Akademisk framställning (PK, RN)    5 sp (år 3) 

  

 Främmande språk: 

923473.0 Engelska (PK- och RN-examen)     5 sp (år 2) 

Det främmande språket kan också vara ett annat språk av de språk som Språkcentret 

erbjuder på nivå 4 (se Språkcentrets utbud på kurser och nivåer). 

          

  Språk, valfri nivå       5 sp (år 3) 

  

Huvudämne, 65 sp (år 1-3) 

 Grundstudier      25 sp 

 Ämnesstudier      30 sp 

 Kandidatavhandling    10 sp 

  

Biämne, 25 sp (år 1-3) 

 Grundstudierna i valfritt universitetsämne 25 sp 

 

Valfria studier, 20-25 sp (år 1-3) 

Ytterligare ett biämne om ditt första biämne är samhällsvetenskapligt, en studiehelhet, eller 

strökurser så att sammanlagt 180 sp för examen uppnås. 

 


