Något
nytt,
något
tryggt

Tanken att studera vid Åbo Akademi
började med beslutet att studera i
Finland. Det fanns något väldigt lockande i att studera utomlands, och i
den erfarenheten som kommer av en
helt obekant miljö och kultur.
Valter Östberg,
hemma från Huddinge,
studerar samhällsvetenskap

Åbo är en stad som är stor nog för att
man ständigt ska upptäcka nya ställen och aktiviteter, samtidigt som den
är liten nog för att kännas trygg och
säker, man kommer också snabbt
fram till allt vad man behöver.

Jag sökte efter ett universitet där jag
kunde kombinera mina intressen historia, samhälle, internationella relationer och amerikansk politik. Jag hittade då Åbo Akademi på nätet, och
det kändes helt rätt, jag trivs jättebra.

Det är lite märkligt att så få svenskar
känner till att svenska är ett officiellt
språk i Finland. I synnerhet med tanke på att det är så många som talar
och/eller förstår svenska i Finland.
När jag rör mig på Åbo Akademi är
jag ständigt omgiven av människor
som har svenska som sitt modersmål
eller som är tvåspråkiga. Det känns
lite som att våra universitetsbyggnader bildar en egen liten svenskspråkig stad mitt i Åbo.

Simon Jyrkäs,
hemma från Strängnäs,
studerar samhällsvetenskap

Laura Löfgren,
hemma från Lund/Lidingö,
studerar psykologi

Det bästa med min utbildning är den
nära kontakt jag får med lärare, professorer och studiehandledare. Mina
ambitioner och mål tas på allvar och
det finns även stöd för specialbehov.
Malin Stiernborg,
hemma från Uppsalaregionen,
studerar kultur, historia och filosofi

Studera i Finlan
Finland sägs ofta vara ett
av de renaste och tryggaste länderna i världen.
Många av våra studenter bor på gångavstånd från
campus, och får alltså dagligen ta del av de vackra
vyerna längs åstranden eller havet på väg till campus.

Visste du att du som
student i Finland kan
äta lunch för under 30
kronor?
Måltidsstöd utbetalas av Folkpensionsanstalten till över 300 restauranger runt om i Finland,
vilket betyder att du garanteras en förmånlig,
och hälsosam, lunch varje dag på campus.

nd på svenska
Efter en dag fylld av
studier, kanske du vill
chilla tillsammans med
dina medstudenter?
Med över 80 föreningar och nationer erbjuder vi ett
utbud som omfattar allt från sitzer (sittningar) till föreläsningar – du får inte tråkigt tillsammans med oss!

I Vasa och Åbo är det
oftast ingen konst att
hitta bostad.
Vår student Lotta ansökte om en etta från Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) lite före hon fick sitt antagningsbesked. Efter det första läsåret bytte hon till en tvåa,
och den bostaden blev i juni 2020 korad till den vackraste studentbostaden i Finland. TYS äger ungefär
5000 bostäder runt om i Åbo och i hyran ingår vatten,
el, internet och fyra bastuturer i månaden (naturligtvis,
det är ju ändå Finland!). Lotta betalade ungefär 350
euro per månad för enrummaren, och för tvårummaren 570 euro per månad.

Utbildningsutbud på svenska
Något som kännetecknar Åbo Akademi är
det stora utbudet av huvudämnen och biämnen samt möjligheten att skräddarsy sin
egen profil. Vi värdesätter en nära kontakt
mellan studenter och personal, och detta
resulterar i en stark studiegemenskap.

Du kan antas som
grundexamensstudent på två sätt:
1. I den separata antagningen: Du kan söka
in i den separata antagningen för nordiska sökande om du fått din skolutbildning
i Danmark, Norge, Sverige, på Island
eller på Färöarna på ett nordiskt språk. I
den separata antagningen deltar många,
men inte alla, av våra utbildningar. I den
separata antagningen söker du med ditt
gymnasiebetyg.
2. I den gemensamma ansökan: Om den
utbildning du vill ansöka till inte ingår i
separat ansökan, kan du ansöka om en
studieplats i den gemensamma ansökan.
Söker du denna väg, kan du antas genom att delta i urvalsprov.
Ansökan görs via sidan studieinfo.fi

Humaniora, psykologi
och teologi, Åbo

Pedagogik och
välfärdsstudier, Vasa

•
•
•
•
•

• Hälsovetenskaper
• Klasslärare
• Klasslärare, inriktning
språkbad
• Lärare inom
småbarnspedagogik
• Lärare inom
småbarnspedagogik,
inriktning språkbad
• Pedagogiskt ledarskap och
utvecklingsarbete
• Slöjdvetenskap och
hushållsvetenskap
• Socialvetenskaper
• Speciallärare

Kultur, historia och filosofi
Logopedi
Psykologi
Språk
Teologi

Naturvetenskap och
teknik, Åbo och Vasa
• Biovetenskap, Åbo
• Farmaci
(farmaceut, provisor), Åbo
• Informationsteknologi
(TkK & DI, Nat.kand & FM),
Åbo Informationsteknologi
(endast DI), Vasa
• Kemi- och processteknik
(TkK & DI), Åbo
• Kemi- och processteknik,
energiteknik (endast DI), Vasa
• Naturvetenskaper, Åbo

Samhällsvetenskaper
och ekonomi,
Åbo och Vasa
• Ekonomi, Åbo
• Rättsnotarie, Åbo
• Samhällsvetenskaper,
Åbo och Vasa

Vasa
Åbo

#aboakademi #åakärlek
www. abo.fi/studera-i-finland
studinfo@abo.fi

Åbo Akademi
Domkyrkotorget 3
20500 Åbo

#åakärlek

Åbo Akademi i Vasa
Strandgatan 2
65100 Vasa

