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och kommunikation



Varför språkstudier?
• För att en del språkstudier är lagstadgade (enl. Statsrådets förordning om 

universitetsexamina (794/2004) 6 § och 7 § ingår språkstudier i alla finländska 
högskoleexamina): andra inhemska språket (se finskavideon!) + ett språk på nivå 4

• Frivilliga andra kurser för att... 
– Frivilliga språkstudier kan vara viktiga, nyttiga och roliga redan under studietiden: 

språket är ett viktigt verktyg för studierna, sommarjobb, utbytesstudier
– Språkkunskaper är ett trumfkort på arbetsmarknaden senare i livet. Chans till 

effektiva språkkurser med hög kvalitet gratis!



Språkstudier FNT:
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• Vanligen år 2 – men kolla din examensstruktur:

Främmande språk, nivå 4, 5 sp – ofta engelska, men kan också vara ett 

annat språk.

• Frivilliga, valbara främmande språk, á 5 sp, närsomhelst när de passar 

in i ditt schema!

• Vilka språk kan man välja?



Främmande språk

• Kurser i engelska på nivå 4

• Kurser i tyska, franska och spanska från nivå 1 till nivå 4. I tyska
också kurser med arbetslivsfokus på nivå 2-3.

• 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 3.9

kl. 9.00–12.00 i Arken B205 Fiesta



Ersättande prov i engelska

• Ordnas i månadsskiftet augusti/september och är oftast aktuellt i början av år 2 för 

FNT-studerande. Följ med information i nyhetsbrev och på Språkcentrets 

intranätsidor så att du hinner anmäla dig i god tid.

• 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”).

• Mer info hittas på Språkcentrets intranätssidor.
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Sidfot

https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-sprak-och-kommunikation/SitePages/Ers%C3%A4ttande-spr%C3%A5kprov-i-engelska,-%C3%85bo-(5-sp).aspx


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 intrasidor, de uppdateras med aktuell 
information.
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Välkommen till Språkcentret!
Var inte rädd att fråga: 
csk-kansli@abo.fi eller lärarna!


