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• Åbo Akademi och 
fakulteterna

• Utbildningslinjer
• Universitetsstudier
• Studieorienteringsveckan
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Innehåll



Åbo Akademi
• Grundat 1918, fyllde just 100 år!
• Privat, statligt 1981 och privaträttsligt igen 2010
• Ca 5 500 studerande
• Fyra fakulteter, varav tre i Åbo och en i Vasa. ÅA har 

verksamhet på två campus.
• Rektor Moira von Wright
• Nära samarbete med högskolor i Åbo (Turun Yliopisto och 

Yrkeshögskolan Novia)
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Fakulteten
• Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, FHPT
• Historia

– Humanistiska fakulteten (HF) en av tre ursprungliga fakulteter från 1918 (de 
två andra MNF och SF)

– Teologiska fakulteten (TF) grundad 1924
– 2010-2014 var psykologi och logopedi en egen institution

• Fakulteten idag
– Studerande 2020: 1300 studerande
– Inleder studierna 2020: 200 studerande
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Fakulteten
• Leds av dekan, prof. Peter Nynäs
• Dekanen är ordförande för fakultetsrådet som är fakultetens 

högsta beslutsfattande organ
• Fakultetsrådet väljs för två år i taget och består av professorer, 

övrig personal och studerande (4 personer från varje kategori)
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Utbildningslinjer (UL)
• Utbildningslinjen för språk

– Engelska, finska, franska, ryska, svenska och tyska
• Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi

– Filosofi, genusvetenskap, historia, konstvetenskap, kulturanalys, 
litteraturvetenskap, musikvetenskap och religionsvetenskap

• Utbildningslinjen för teologi
• Utbildningslinjen för psykologi
• Utbildningslinjen för logopedi
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Utbildningslinjer
• Fakultetsöverskridande utbildningslinje tillsammans med 

fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (Vasa): 
utbildningslinjen för ämneslärare

• Möjligt att utbilda sig till ämneslärare inom flera av FHPT:s
utbildningslinjer
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Lägre
examina

• 180 studiepoäng, 3 års
studier

– Kandidat i humanistiska
vetenskaper, KH

– Teologie kandidat, TK
– Psykologie kandidat, PsK

Högre
examina
• 120 studiepoäng, 2 års studier

– Filosofie magister, FM
– Teologie magister, TM

• 150 studiepoäng, 2½ års
studier

– Psykologie magister, PsM
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Studieråd-
givning
Du kan få hjälp med frågor kring
dina studier
• Förebyggande
• Individuellt

Sidfot



Studierådgivning
• Egenlärare

– Namngiven lärare inom den egna utbildningen som har i uppdrag att 
stöda studerande med studieplanering och följa upp hur studierna 
framskrider

• Studierådgivare: fhpt-studieradgivare@abo.fi
– Finns på fakultetskansliet och hjälper med studieinformation och 

studieplanering, tillgodoräkningar, betyg, stöd för studerande med 
funktionsnedsättning etc.

• Utbildningskoordinator och studiesekreterare
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Studierådgivare
Eija Laitinen

• UL-KHF: ämnena filosofi, historia, 
litteraturvetenskap och 
religionsvetenskap

• UL-psykologi
• UL-logopedi

Ville Lahtinen
• UL-KHF: ämnena genusvetenskap, 

konstvetenskap, kulturanalys och 
musikvetenskap

Milla Hänninen
• UL-språk

Marjo Ahlqvist
• UL-teologi



Studieorientering
• Praktisk introduktion till studierna och kick-off för kursen 

Akademiska studiefärdigheter
• Träffa lärare, tutorer, egenlärare och studierådgivare
• Studieplanering
• Program: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-

redan-studerar/studieinformation/studieorientering/
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