
Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper 
i Åbo
Som samhällsvetare förstår du ingående hur ett demokra-
tiskt samhälle fungerar och vilka krafter som styr politiken 
i Finland och ute i världen. Du lär dig att förstå hur en 
stat förvaltas i olika instanser (t.ex. ministerier, riksda-
gen, landskap, kommuner, banker, räddningsväsendet, 
medborgarorganisationer), vilka aktörer som är med och 
bestämmer och hur internationella relationer mellan olika 
länder sköts och utvecklas. I början av utbildningen får du 
en bred vetenskaplig grund inom samhällsvetenskaperna 
och väljer ett huvudämne bland folkrätt, informationsve-
tenskap, nationalekonomi, offentlig förvaltning, offentlig 
rätt, privaträtt, sociologi och statskunskap. Möjligheten 
att studera bl.a. mänskliga rättigheter inom folkrätt lockar 
även många utländska studerande till Åbo Akademis inter-
nationella studiemiljö.

Utbildningen ger dig färdigheter som uppskattas både 
nationellt och internationellt: förmåga att tillämpa själv-
ständigt och samhällsvetenskapligt tänkande i praktiken, 
breda kunskaper i språk och kommunikation, samarbets-
förmåga samt förmåga till kritisk och analytisk hantering av 

information. Också vårt fokus på demokrati och medbor-
garsamhället syns i undervisningen. Biämnen får du välja 
fritt bland Åbo Akademis andra utbildningslinjer, och 
möjligheterna till studentutbyte och internationell praktik 
är utmärkta.

Du som samhällsvetare i arbetslivet
Som utexaminerad politices kandidat/magister kan du 
jobba med krävande sakkunniguppgifter inom politikens 
och statsförvaltningens olika delområden. Ledande kon-
sult, överinspektör, koordinator, internationell planerare 
och redaktör är bara några av de vanligaste titlarna på dem 
som har tagit steget in i arbetslivet genom vår utbildnings-
linje. Många arbetar i administrations-, utvecklings- och 
planeringsuppgifter (t.ex. på ministerier, på migrations-
verket, vid universitet), med kommunikation (t.ex. för 
massmedier, nyhetsbyrån FNB) och med konsultverksam-
het (t.ex. banker, företag, eget företag). Som högsko-
leutbildad sakkunnig får du vara beredd på att leda det 
demokratiska medborgarsamhället framåt.

Bonus: Åbo Akademi erbjuder också intressanta karriär-
möjligheter inom forskning åt duktiga samhällsvetare.
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