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och kommunikation



Du hittar oss här
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Fabriksgatan 2, Arken

B-byggnaden, 2 och 3 vån.
G-Byggnaden, 1 och 2 vån.
Gula huset på Arkens gård



Administration
Utbildningschef:

Mia Panisse

Byrå: Arken, G104

mpanisse@abo.fi, csk-utbildningschef@abo.fi

Tel. +358 2 215 4593

Studierådgivare:

Jaana Huttunen

Byrå: Arken, B202

Tel. +358 2 215 4365

jaana.huttunen@abo.fi, csk-kansli@abo.fi
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Kontakta kansliet och lärarna

Vecka 36 (31.8-4.9)

Kansliet är öppet må-fre kl. 9-12 i Arken B 202, tfn +358 2 215 4365.

• Lärarnas mejladresser, telefonnummer och arbetsrum hittar du på
den externa webben:

Centret för livslångt lärande > Kontakt > Språkcentret >

• Kontaktuppgifter

(mottagning, möten och handledning enligt överenskommelse)

https://studiehandboken.abo.fi/sv/sprak-och-kommunikation/13550?period=2020-2022
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Informationskanaler
• Språkcentrets sidor på intranätet: 

• www.abo.fi > Intranätet > Studera > Språkcentret 
• (kräver inloggning med Åbo Akademis användarnamn och 

lösenord).
• Läs din abo.fi-mejl regelbundet!
• Peppi
• Yammer
• Facebook
• Nyhetsbrev 

http://www.abo.fi/


Språkcentrets uppgifter
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Vi betjänar studerande från alla fakulteter i Åbo och Vasa

Kurser i språk och kommunikation 
- obligatoriska språkstudier enligt examensförordning
- valfria/frivilliga språkstudier

Textverkstäder och skrivhandledning (stöd för språket i texter i studierna 
på svenska och avhandlingar på engelska) – se Språkcentrets sida 
Skrivstöd, språkgranskning, språkrespons på intranätet



Vad vi gör
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Språkgranskning av mognadsprov
Kandidatavhandlingen skrivs på svenska. Det enda undantaget är 
språkämnen. 
Utdrag ur kandidatavhandlingen eller den svenska sammanfattningen i 
sin helhet granskas som mognadsprov.

Tillgodoräknande av ersättande språkstudier vid annan högskola i Finland eller 
utomlands 

Validering (AHOT) av informell/non-formell inlärning av språkstudier inom
Språkcentrets område

Skolkunskaper kan inte tillgodoräknas.



Grund i examensförordningen 
De inhemska språken

Utmärkt muntlig och skriftlig förmåga i det ena språket (vanligen 
skolutbildningsspråket, oftast enligt gymnasiet) och nöjaktig eller god 
förmåga i det andra språket.

Främmande språk

Minst ett språk på nivå 4 (specialkurs): Man bör kunna följa 
utvecklingen inom det egna området och vara verksam i en 
internationell omgivning på språket



Grund i examensförordningen 

Kommunikationsstudier – kursen Akademisk framställning

Tillräckliga kommunikativa färdigheter, färdigheter för ett 
vetenskapligt arbetssätt – skriftlig men också muntlig 
kommunikation, vetenskapligt skrivande.



Varför språkstudier?

• Enligt Statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004)
6 § och 7 § ingår språkstudier i alla finländska högskoleexamina.

Fakulteterna kan fatta beslut om ytterligare krav på 

språkkunskaper.



Varför språkstudier?
• Språk är ert huvudsakliga arbetsredskap både under 

studierna och i arbetslivet.

• Arbetsmarknaden förväntar sig att personer med 
högskoleexamen har goda språkkunskaper – inte enbart i 
svenska, finska och engelska.

• Om du vill åka på utbyte till t.ex. Frankrike, Tyskland eller
Spanien krävs ofta att du har kunskaper i landets språk. 
Och framför allt: det blir mycket roligare!



Språkstudier för kandidatexamen vid FNT
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År 1:

Andra inhemska språket (fi/sve), 5 sp

Främmande språk, nivå 4, 5 sp

År 3:

Akademisk framställning, 5 sp 

Språkgranskat mognadsprov (utmärkt förmåga i svenska/god 

förmåga i svenska, utmärkt förmåga i finska)

Mognadsprovet utgör normalt ca 10 000 tecken av 
kandidatavhandlingen



Andra inhemska språket:

finska (5 sp) (sv. som skolutbildningsspråk)

Kan avläggas på två olika sätt
• Ämnesspecifik kurs i finska (våren år 1)

• Språkprov 

-> Anmäl dig till språkprovet via portalen https://web.abo.fi/csk/finska/abo/finska.php

OBS! Preparationskurs i finska för studerande med svaga förkunskaper, t.ex. B-finska, 

ingen gymnasiefinska – gå den på hösten om du behöver den. (Kursstart på vk. 36) 

Kursen förbereder dig för den ämnesområdesspecifika kursen i finska.

Särskilda bestämmelser för ålänningar – kontakta Språkcentrets kansli.

https://web.abo.fi/csk/finska/abo/finska.php


Nivåtest i finska
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NÄR?      Testet görs självständigt i Moodle under v. 35, 

innan kurserna startar v. 36. 

HUR? Testet heter Nivåtest i finska, Åbo i Moodle och du ska 

använda kursnyckeln hösten20 för att komma in.

VEM? Om du är osäker på om dina kunskaper i finska räcker till 

för den obligatoriska kursen eller om du först borde 

gå preparationskursen. Nivåtestet riktar sig inte till tvåspråkiga.

→ På basis av testresultatet får du genast ett förslag på vilken kurs / 

vilket alternativ du rekommenderas välja. 



Språkprov i finska
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• Studerande som är tvåspråkiga eller annars har goda kunskaper i finska kan 
försöka tentera finskan utan att delta i kursen
• Godkänt språkprov ger 5 sp och de som godkänns behöver inte delta i kursen.
• Ordnas 2 gånger/läsår

Ersättande prov i finska för FNT:                                               4 delprov, ca 3h
11.11.2020  kl. 9.00 i Armfelt
Anmälningstid: 1.8-4.11.2020                                       Delprov i muntlig framställning:

individuell intervju
17.2.2021 kl. 9.00 i Armfelt
Anmälningstid: 2.4-30.9.2021
Anmäl dig till språkprovet på vår portal på 
webben: https://web.abo.fi/csk/finska/abo/finska.php

https://web.abo.fi/csk/finska/abo/finska.php


Skolutbildningsspråk finska:
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Svenska, 5sp

Kursen svenska för finskspråkiga (hösten år 1)

Kursen inleds med ett ersättande prov
måndagen den 31.8.2020 kl. 8.15-10.00 i Armfelt, Arken

Det är obligatoriskt för alla anmälda till kursen att delta i provet. 
De som godkänns i provet får kursen till godo med 5 sp.

Kom i tid!



Ämnesstudier i finska

Sidfot
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Nöjaktig muntlig och skriftlig förmåga i finska:
grundstudier i finska (25 sp)

God muntlig och skriftlig förmåga: 
ämnesstudier i finska (35 sp)



Främmande språk

• Kurser i engelska på nivå 4, preparationskurs för studerande som
t.ex. saknar kunskaper som motsvarar gymansieengelskan

• Kurser i tyska, franska och spanska från nivå 1 till nivå 4.

• Kurser i ryska från nivå 1 till 3.

• Kurser i latin nivå 1 och 2.

• Olika tandemkurser: följ med info på webben och Språkcentrets
nyhetsbrev.



Främmande språk
Obs! Kursutbudet kan variera från år till år, kolla alltid våra
webbsidor och studiehandboken.

Viktigt att börja studera språk i tid och planera in språkstudierna i de 
övriga studierna.

Nivåtest i tyska 28.8

kl. 9.00–12.00 i Arken B205 Fiesta



Ersättande prov i engelska för FNT, 5 sp

Sidfot
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Provdatum: 31.8.2020  kl.14.00-17.00, Armfelt, Arken

Anmäl dig i god tid, senast 24.8.2019 kl. 12.00

Obs! Man får delta i provet en gång. Provet anordnas en gång per år 

för varje ämnesområde och är avsett för studerande med mycket 

goda kunskaper i engelska. Godkänt prov ersätter kursen i engelska 

och bokförs i studieregistret utan vitsord (”Godkänd”).

Anmälan per e-post med skannade dokument accepteras 

(csk-kansli@abo.fi).

Mera information på Språkcentrets intranät.

mailto:csk-kansli@abo.fi


Främmande språk

Sidfot
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Grundstudier 25 sp i engelska, franska, tyska el. ryska ger nivå 4 men 0 sp. 
Meddela språkcentrets kansli som för in nivån i Peppi. 
Ersätts med andra studier, t.ex. valfri språkkurs (5 sp) vid Språkcentret



Akademisk framställning

(5 sp, år 3)
Gå den obligatoriska kommunikationskursen tredje studieåret, 
samma år som du skriver din kandidatavhandling eller avhandling för 
rättsnotarieexamen. Kursen är femdelad:

• Språkvård

• Arbetslivskommunikation

• Vetenskapligt skrivande

• Respons (gäller språkbehandlingen i avhandlingen du skriver)

• Specialkursdel (ofta muntlig kommunikation)



Studiehandboken
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https://studiehandboken.abo.fi/sv/sprak-och-kommunikation/13550?period=2020-2022

Information om våra kurser och prov hittar du i

https://studiehandboken.abo.fi/sv/sprak-och-kommunikation/13550?period=2020-2022


Viktigt
• Anmäl dig via Peppi till den kursversion du önskar gå.

• Var närvarande i början av första kurspasset oberoende av om det 
är ett fysiskt eller virtuellt pass.

• Av tvingande orsaker kan två kursversioner slås ihop.

• Besök Språkcentrets webb, den uppdateras med aktuell 
information.
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Frågor?
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Sidfot
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Välkommen till Språkcentret!


