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Innehåll



Centrala begrepp
• Studiepoäng (sp): den enhet kurserna räknas i. 1 sp = ca 25-27 h arbete

• Kurs: vanligtvis mellan 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, 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, men bör tas
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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”

• Språk och kommunikation

• Gemensamma studier

• Andra studier

FM

• Huvudämne

• Pro gradu-avhandling

• Andra studier

• Valfria studier
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Examensstruktur för KH i logopedi

Psykologi

psykologi 20 sp

Logopedi

grundstudier 25 sp 

ämnesstudier 80 sp

kandidatavhandling 10 sp

Språkstudier

akademisk framställning 5 sp

finska/svenska 5 sp

främmande språk 5 sp

Övriga studier

Forskningspraxis 20 sp

Allmän språkvetenskap 5 sp

Akademiska

studiefärdigheter 5 sp



Examensstruktur FM i logopedi

Klinisk praktik 35 sp

Klinisk praktik 3&4, klinisk

fältpraktik

Logopedi 25 sp

fördjupade studier 

Forskningspraxis 45 sp

pro gradu-avhandling 30 sp

seminarium 10 sp

vetenskapsfilosofi 5 sp

Valbara studier 15 sp

väljs enligt eget intresse



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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Studier första året
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• Grundstudier i logopedi 25 sp

– Förmiddagar

• Ämnesstudier i logopedi 10 sp

– Eftermiddagar

• Psykologistudier 5 sp



Studier första året
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• Metodstudier

– Statistik för beteendevetare 1 & 2 10 sp på hösten + våren

• Gemensamma studier

– Allmän språkvetenskap 5 sp på hösten

• Andra studier

– Akademiska studiefärdigheter 5 sp på hösten



Totalt 60 sp
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Tidigare studier
• Tillgodoräkning

– Ifall du har en lägre högskoleexamen (kandidatexamen/ 

yrkeshögskoleexamen) kan du anhålla om nivåbyte (efter avklarande av 

eventuella bryggstudier).
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Tillgänglighetsärenden
• För studerande med olika funktionsvariationer finns stödformer och 

individuella arrangemang för att stöda studierna.

• Exempelvis finns specialarrangemang för dyslexi, synskada samt 

neuropsykologiska sjukdomar.

• Ifall du har fått en medicinsk diagnos på en sjukdom som påverkar din 

studieförmåga, kontakta studierådgivare Eija Laitinen för genomgång av 

stödåtgärder.
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Till nästa
• Studieplanering i Axelias pc-klass onsdag 26.8. Max 10 peps per session.

– Kl. 13.00-13.30 + 13:30-14:00

– http://studiehandboken.abo.fi

– Vid frågor kontakta fhpt-studieradgivare@abo.fi
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