
Examensstruktur
och peppi
för studerande inom utbildningslinjen för
samhällsvetenskaper i Vasa

Zoom 15.9.2020 kl 15.00

Jonas Sandberg, studierådgivare för samhällsvetenskap i Vasa
Monica Nylund, studierådgivare för samhällsvetenskap i Åbo
Kia Ikonen, studiesekreterare



Vem är vi?

• Jonas Sandberg – er förstahandskontakt för 
studierådgivning, men obs, Jonas är 
studierådgivare även för en annan utbildning så 
skicka gärna allmänna frågor till 
studierfse@abo.fi

• Monica Nylund – studierådgivare för 
samhällsvetenskaper i Åbo, gör även 
undervisningsplaneringen för 
samhällsvetenskaper i Vasa –
examensstrukturen, studieplanen i peppi, 
studiehandbokens info

• Kia Ikonen – studiesekreterare. Kia skriver bl.a. 
era betyg och ni ska kontakta henne då 
slutskedet av kandidatexamen närmar sig.

mailto:studierfse@abo.fi


Ämneslärarlinjen

• Om du har fått kallelse till 
lärarlämplighetsprovet 31.8-1.9.2020 
och deltagit och blir godkänd kan vi 
tilldela dig en ämneslärarstudieplan 
(och inriktning ämneslärare). Tills dess 
är det den vanliga studieplanen som 
gäller.



HUVUDÄMNE
65 sp

BIÄMNE 
25 sp

SPRÅKSTUDIER
15 sp

VALFRIA
STUDIER 

35 sp

Examensstruktur

• Fungerar som en ram för examen och studierna

• Examensstrukturen hittar du i Studiehandboken (vi återkommer till Studiehandboken strax)

Gemensamma
studier 
40 sp



 Akademiska studiefärdigheter/Vasa 5
 Introduktion till metodikstudier 5
 Introduktion till statistik för statsvetare 5
 Teoretiska perspektiv på medier och 

kommunikation 10
 Journalistikens grunder och 

utgångspunkter 10
 Kommunikation i det digitala 

medielandskapet 5

Gemensamma
studier
40 sp



Huvudämne: Statskunskap med 
medier och kommunikation

 Grundstudier, obligatoriska kurser 25 sp
 Grundkurs i statsvetenskap 10
 Politikens teori och praxis 5
 Statsvetenskapliga forskningsproblem 10

 Ämnesstudier, obligatoriska kurser 20 sp
 Demokratins grundprinciper5
 Perspektiv på politik 5
 Statsvetenskaplig metodik 10

 Ämnesstudier, valbara kurser 10 sp
 Politikens amerikanisering 5
 Politikens emotioner och bildspråk 5
 Introduktion till politik online 5
 International relations and conflicts 5

 Kandidatavhandling 10 sp

Huvudämne
65 sp



 Grundstudier i valfritt universitetsämne, 25 sp

• Det enda som krävs är att man uppfyller 
förkunskapskraven och ryms med på kursen, och 
att biämnet är tillgängligt i Vasa

• Mer info hittar du i  Studiehandboken.abo.fi>       
Biämnen och andra studiehelheter 

• Biämnesinfo ordnas senare!

FSE:s biämnesguide:
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-fse/SitePages/Bi%C3%A4mnen.aspx

Biämne
25 sp

https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-fse/SitePages/Bi%C3%A4mnen.aspx


År 1: Andra inhemska språket 5 sp 

• Muntlig förmåga i finska/Social- och statsvetenskaper
• Skriftlig förmåga i finska/Social- och statsvetenskaper

• Svenska som andra inhemska språk

År 2: Engelska/ social- och statsvetenskaper 5 sp 

År 3: Akademisk framställning 5 sp (tas i samband med kandidatavhandlingen)

SPRÅKSTUDIER
15 sp



VALFRIA
STUDIER 

35 sp

Kan vara strökurser i olika 
ämnen, mera huvud- eller 
biämnesstudier, mera 
språkstudier

Ett andra biämne 25 sp, eller 
ämnesstudierna i det första 
biämnet 35 sp



Rekommenderad studiegång 2020-2022 sp År 1, höst År 1, vår År 2, höst År 2, vår År 3, höst År 3, vår

Gemensamma studier

Akademiska studiefärdigheter 5 x

Introduktion till metodikstudier 5 x

Introduktion till statistik för statsvetare 5 x

Teoretiska perspektiv på medier och kommunikation 10 x

Journalistikens grunder och utgångspunkter 10 x

Kommunikation i det digitala medielandskapet 5 x

Grundstudier, obligatoriska kurser

Grundkurs i statsvetenskap 10 x

Politikens teori och praxis 5 x

Statsvetenskapliga forskningsproblem 10 x

Ämnesstudier, obligatoriska kurser

Demokratins grundprinciper 5 x

Perspektiv på politik 5 x

Statsvetenskaplig metodik 10 x

Ämnesstudier, valbara kurser (x) (x) (x) (x)

Politikens amerikanisering 5 (x) (x)

Politikens emotioner och bildspråk 5 (x) (x)

Introduktion till politik online 5 (x) (x)

International relations and conflicts 5 (x) (x)

Kandidatavhandling

Kandidatavhandling i statskunskap med masskom. 10 x

Belastning (antal sp per termin obligatoriska kurser) 20 15 20 15 20 0



Första hösten

• Akademiska studiefärdigheter/Vasa, 5 sp

• Grundkurs i statsvetenskap,10 sp

• Politikens teori och praxis, 5 sp

• Biämnesstudier/valfria 10 sp



Verktyg för 
studieplanering



 Studiehandboken.abo.fi
• Kursernas tid och plats, beskrivningar, lärandemål, kurslitteratur, examinationsformer

 Intranätet: https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-fse/SitePages/Studier.aspx

• Studieplanering och vilka kurser i vilken ordning (rekommenderad studiegång)
• Guider: https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-studera/SitePages/Fr%C3%A5gor-

om-studieverktyg.aspx

 Peppi: student.abo.fi
• Din studieplan och examensstruktur
• Kursanmälan
• Schema
• Tentanmälan
• Avlagda kurser

Moodle.abo.fi
• Kursers hemsidor, med föreläsningsmaterial mm. Kursnyckel fås av läraren!
• Val av övningsgrupp, inlämning av uppgifter, delta i diskussion

 Tuudo-appen: https://www.tuudo.fi/sv

https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-fse/SitePages/Studier.aspx
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-studera/SitePages/Fr%C3%A5gor-om-studieverktyg.aspx
https://www.tuudo.fi/sv


Peppi-demonstration



Studiehandboken.abo.fi
• Examensstruktur: Kandidatutbildningar > Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper, Vasa

• Vilka kurser ingår i din examen
• Kursbeskrivningar och föreläsningstider

• Möjlighet att se övriga utbildningars och ämnens kursutbud (även språkkurser, ÖPU-kurser etc.)
- behövs bl.a. då du ska välja in biämne och valfria studier

• Du hittar även Åbo Akademis hemsida och intranät uppe i högra hörnet (kräver inloggning).





OLIKA TYPER AV TENT

Sommartent

• Ordnas en gång varje sommar i juni, se 

infon gällande FPV!

Allmän tentamen
• Kräver anmälan! Anmäl dig i tid via 

PEPPI
• Omtentamen
• Läskurser med tent som

examinationsform
• Tenterna ordnas på FPV:s allmänna

tentdagar

E-tent
• Studenten bokar själv och ser till att ha 

nyckelrättigheter
• E-tent-utrymmena finns i Academill
• https://libguides.abo.fi/exam/tentrum

Kurstentamen
• Oftast i slutet på kursen, 

brukar inte kräva anmälan.
• Läraren ger anvisningar
• Delta alltid i kurstenten om 

möjligt
• Hemtent

https://libguides.abo.fi/exam/tentrum


ÅA-mejl /Outlook Web App (OWA)
under Verktyg på intrawebben eller
https://exchange.abo.fi

Logga in med username@abo.fi

Förnamn.efternamn@abo.fi

Använd din abo.fi mail för alla dina studieärenden

Kolla din abo.fi mail regelbundet!

Vidaresänd e-post genom att gå till: 

Tips!
Vill du bifoga något i ditt mail – Kom ihåg att uppdatera ditt mail annars kommer den bifogade 
filen inte med!

https://exchange.abo.fi/
mailto:username@abo.fi
https://selfservice.abo.fi/


Tidshantering och 
studiekompetens



STUDIEPOÄNG OCH EXAMINATION

• Kursers omfattning anges i studiepoäng (sp)

• 1 sp motsvarar ca 25-27 timmars arbete

• Rekommenderad studietakt är ca 60 sp/studieår 

• För kandidatexamen behövs 180 sp 

• OBS! FPA förväntar sig ca 5 sp/månad för att du ska beviljas 

studiestöd.



Undervisningsperioder

Vecka 35 24.8 – 28.8.2020  Studieorientering för nya studerande

Period I 1.8 – 25.10 Huvudsaklig undervisnings- och 
examinationstid med start 31.8 (8 veckor)

Period II 26.10 – 20.12  (8 veckor)

Period III 11.1-21.3  (10 veckor)

Period IV 22.3 – 30.5  (10 veckor)

Undervisningsslottar – nytt fr.o.m. hösten 2020

08:15 - 09:45

10:00 - 11:30

lunchpaus

12:15 - 13:00

13:15 - 14:00

14:15 - 15.45

16:15 - 17:00





 

Veckoplan för en vanlig vecka i period 1 

Mina målsättningar för studierna den här veckan: 
1. Gör klart tema 5 i NE. Börja på med tema 6. 
2. Gör inlämningsuppgift i sociologi. 
3. Läsa på tent i Statskunskap. 

Mina målsättningar för övriga aktiviteter den här veckan: 
1. Motionera. 
2. Träffa vänner.  
3. Unna mig sovmorgon och egentid. 

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 

7.00 VÄCKNING VÄCKNING VÄCKNING VÄCKNING VÄCKNING   

8.00 Självstudier 
(NE) 

National-
ekonomi 

Självstudier 
(ASF) 

Självstudier 
(SK) 

Självstudier 
(Sociologi) 

  

9.00 Självstudier 
(NE) 

National-
ekonomi 

Självstudier 
(ASF) 

Självstudier 
(SK) 

Självstudier 
(Sociologi) 

  

10.00 Självstudier 
(SK) 

Sociologi Statskunskap 
 

Sociologi Självstudier 
(NE) 

VÄCKNING VÄCKNING 

11.00 Självstudier 
(SK) 

Sociologi Statskunskap 
 

Sociologi Självstudier 
(NE) 

  

12.00 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH Självstudier 
(NE) 

 

13.00 Statskunskap Självstudier 
(NE) 

Självstudier 
(SK) 

Självstudier 
(Sociologi) 

Självstudier 
(NE) 

Självstudier 
(NE) 

 

14.00 Statskunskap Självstudier 
(NE) 

Självstudier 
(SK) 

Självstudier 
(Sociologi) 

Självstudier 
(NE) 

Självstudier 
(NE) 

 

15.00 Självstudier 
(Valfritt) 

Självstudier 
(NE) 

Självstudier 
(Valfritt) 

Självstudier 
(NE) 

Självstudier 
(Valfritt) 

  

16.00 Självstudier 
(Valfritt) 

Självstudier 
(NE) 

Självstudier 
(Valfritt) 

Självstudier 
(NE) 

Självstudier 
(Valfritt) 

  

17.00 MIDDAG MIDDAG MIDDAG MIDDAG MIDDAG   

18.00 FRITID  FRITID FRITID FRITID FRITID  Vecko-
planering 



• Skapa ett bra system för 
att hålla koll på allt som 
måste skötas redan från 
början. 

• Att ha en kalender är ett 
absolut måste för att 
kunna balansera 
universitetet och vardagen 
hemma. 

• Att fråga genast är också 
ett tips och att prata med 
studierådgivaren ifall man 
har svårigheter samt att 
sköta saker i tid är viktigt.



• Att börja studera på akademisk nivå är att bygga 
upp ett nytt lager av dig själv. Du utmanas, testas 
och blir överraskad av dina styrkor och även dina 
svagheter. Det är svårt att inte jämföra sig själv 
med ens nya närkrets, därför är det viktigt att 
påminnas om att alla jobbar på olika sätt. 

• Mitt bästa tips är att bara sätta igång och börja
om en uppgift känns svår. 

• Om du t.ex en dag endast läser igenom ett kapitel 
betyder det inte automatiskt att du inte kommer 
klara av att studera på universitetsnivå, utan nästa 
dag kanske du orkar plöja igenom flera kapitel!

• Sakta men säkert är en metod som är hållbar, och 
i längden det sättet som leder dig till examen.



Utveckla din studievana –
några tips!

• Förbered dig före föreläsningarna, läs det du förväntats läsa, gör 
hemuppgifter, jobba under hela kursens gång med läsning, uppgifter –
inte bara sista kvällen före tent.

• Delta i alla föreläsningar, men kom ihåg: sitt inte och viska/prata under 
föreläsningarna, du stör andra, respektera att det finns studerande som 
vill lyssna på föreläsningarna och att läraren har förberett sig för sin 
föreläsning. 

• Om du inte känner dig motiverad, försök ändå göra det du ska göra, man 
kan inte vänta på motivationen, men jobbar du med studierna kommer 
motivationen ofta på köpet 

• Varva studier med fritid och sov tillräckligt! 

• Märker du att din tid går till allt annat än studier, stanna upp och fundera 
på din situation som helhet. Behöver du hjälp, stöd? Ta kontakt med 
studierådgivaren, hellre lite för ofta än inte alls, eller studiepsykologen.



Tänk dig dina kurser som
motsvarigheter till projekt
i arbetslivet

- de ska klaras av enligt instruktioner, med tillräckligt 
kvalitativt resultat, enligt tidtabell.

- alla människor man träffar i studierna ska man tänka på 
att man möter med sån respekt och vänlighet som man 
kan tänka att är självklart i kontakt med potentiella 
arbetsgivare eller vid kundkontakter.

- en del av det akademiska ligger i att man INTE utbildar 
yrkesmänniskor - utan lär ut analytiskt tänkande, 
ifrågasättande, kritisk granskning, formulerande av sina 
tankar i skrift och tal, grupparbete o.s.v. som 
FÖRBEREDER en för ett professionellt liv men kanske inte 
ger en klart definierad yrkeskompetens.



Sammanfattning: Verktyg för studieplanering och tidshantering

Skaffa någon form av 
kalender

- T.ex. telefonen eller varför 
inte en bullet journal!

- Ta hjälp av studiehandboken 
för att planera dina kurser och 

hitta rätt tid och plats

Gör upp 
veckoplanering

- Sätt realistiska mål för 
vad du vill åstadkomma 
under veckan och vilka 

deadlines som är på 
kommande

Fördela upp 
litteraturen

- Dela upp vad du ska läsa 
under veckan och inför 
föreläsningar. Det är då 

lättare att vara förberedd 
och arbetsbördan blir inte 

för stor.

Planera in ledig tid!

-Ta vara på och njut av din 
studietid – det är nu du kan satsa 

på dig själv! 



Studier från 
tidigare?



Tillgodoräkning av 
studier avlagda 
tidigare 

• Studier avlagda vid ÅA:s andra utbildningar införs 
automatiskt in i studieregistret i Peppi och kan överföras 
från en studierätt till en annan. 

Ta kontakt med studierfse@abo.fi om överföringen. 

• För prestationer avlagda via ÅA:s Öppna universitet före 
2018 räcker det att skicka in ett ÖPU-intyg per e-post till 
fakultetskansliet/Reeta Marjamaa

• Anhållan + intyg över högskolestudier som inte finns vid 
ÅA skickas per e-post till fakultetskansliet/Reeta 
Marjamaa.

mailto:studierfse@abo.fi


Har du redan avlagt 
en kandidatexamen 
och/eller 
magisterexamen 
(eller kommer du att 
avlägga en annan 
examen inom kort) ?

• Du kan i så fall ansöka om att bli uppflyttad till 
magisternivån och behöver inte avlägga PK-examen.

• Ansökningskriterierna för uppflyttare är de samma som för 
sökande till magisternivån. 

• https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-
fse/SitePages/Val.aspx

• Deadline för ansökan: 30.9.2020 kl. 15:00. 

• Kontakta utbildningskoordinatorn vid FSE: Icca Krook, så 
kan hon ge mera information.



Sammanfattning 
– viktiga källor 
och kontaktinfo

• Studieplanering/Peppi: student.abo.fi

• Studiehandboken: studiehandboken.abo.fi

• Moodle: https://moodle.abo.fi

• ÅA:s intranät: 
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra

• Fakultetens intranät: 
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-
fse/SitePages/Studier.aspx

• Frågor om studierna: studierfse@abo.fi

https://student.abo.fi/
https://studiehandboken.abo.fi/
https://moodle.abo.fi/login/index.php
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-fse/SitePages/Studier.aspx
mailto:studier-fse@abo.fi

