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1. Min kurslista 

 
 

(Du kan hoppa över flikarna Tidtabell, Klassificeringar, Meddelanden och Beskrivning av gruppen) 
 

1.1 Kontroll-fliken 

Här ser du din studieplan (examensstrukturen och vilka kurser som ingår i examen). Du ser också 

vilka kurser som är obligatoriska (en orange ruta framför kursen) och vilka som är alternativt valbara 

(en ljusblå ruta framför kursen) eller valfria. 

För varje del av studieplanen (examen) anges hur många studiepoäng (sp) som nu just finns inne i 

studieplanen respektive hur många studiepoäng du ska avlägga. Där summorna inte stämmer överens 

borde du antingen välja in kurser eller välja bort kurser. Detta gör du under fliken Val av kurser. 

Genom att klicka på kursens namn får du fram en generell kursbeskrivning. För att få veta kursens 

undervisnings- och examinationsformer, föreläsningstider och -platser, samt namnet på föreläsaren 

ska du gå till studiehandboken. 

Då ett utropstecken blinkar framför ett kursnamn betyder det att kursanmälan är aktiv. Då en lila boll 

blinkar efter kursens namn betyder det att tentamensanmälan är aktiv. Kursanmälan görs under fliken 

Anmälningar och tentamensanmälan görs under fliken Tentamina.  

Till höger om studieplanen finns en knapp där du kan få ett inofficiellt prestationsutdrag i PDF-format 

över alla dina avlagda kurser: Ladda prestationsutdrag (PDF). Officiella intyg/prestationsutdrag får 

du från fakultetskansliet (Ludwig Nyman). 

  

https://student.abo.fi/
http://studiehandboken.abo.fi/
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1.2 Val av kurser-fliken 

Här har du möjlighet att revidera din studieplan. Obligatoriska kurser kan (och ska) du inte välja bort, 

men här ska du välja in ditt biämne (20-25 sp), valfria studier (15-20 sp) och välja bland eventuella 

valbara kurser i ditt huvudämne (gäller bara huvudämnesstuderade i nationalekonomi och sociologi).  

Du väljer in kurserna genom att klicka på förstoringsglas-symbolen till höger om Biämnesmodul och 

Valfria studier.  

 

Skriv in kursens namn eller kursens kod i sökrutan uppe till vänster. Du kan ta studiehandboken till 

din hjälp för att kolla kurskoden eller kursens exakta namn. Då du har fått fram rätt kurs klickar du 

på Lägg till korgen-knappen. Du kan fortsätta söka fram följande kurs och lägga den i korgen. Då du 

har valt den kurs eller de kurser du vill plocka in klickar du på den blåa För in de valda i planen-

knappen. Kursen/kurserna kommer då in i din studieplan. 

 

Därtill ska du, om du studerar inom magisterprogrammet i samhällsanalys (nationalekonomi eller 

sociologi) under ditt Huvudämne och Samhällsvetenskaplig problemlösning välja bland de valbara 

kurserna. Du väljer dessa kurser genom att välja bort/ stryka de kurser du inte har tänkt avlägga. Om 

du läser sociologi ska du också under ditt Huvudämne och Samhällsvetenskaplig problemlösning 

välja in en valbar samhällsvetenskaplig kurs (en kurs i t.ex. folkrätt, informationsvetenskap, 

nationalekonomi, offentlig förvaltning, offentlig rätt, privaträtt eller statskunskap) genom att klicka 

på förstoringsglas-symbolen. 

Du väljer bort kurser genom att klicka på krysset till höger om kursen:   →   

Alla val du har gjort (valt in eller valt bort) kommer att aktiveras och synas under Kontroll-fliken. 

 

1.3 Anmälningar-fliken 

Här ska du anmäla dig till alla kurser som du har tänkt gå inkommande läsår. I regel stänger 

kursanmälan en vecka före kursen inleds (kurser som startar genast vecka 36, period 1, brukar man 

kunna anmäla sig till ännu fredag 2.9.2022 eller t.o.m. måndag 5.9.2022). Anmälningstiden för en 

kurs ser du i kursbeskrivningen i studiehandboken, så kolla där! 

Kurser som finns i din studieplan listas automatiskt under Anmälan pågår då kursanmälan är aktiv. 

Klicka på Anmäl dig-knappen för rätt kurs (eller rätt kursversion). 

 

http://studiehandboken.abo.fi/
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Om kursen inte finns i listan ovan så ska du klicka på Sök kurser-knappen till vänster.  

 

Skriv in kursens namn eller kurskod inklusive kursversion (t.ex. Arbetssociologi eller 380111.0-3006) 

och klicka på Sök.  

 

Då du har fått fram rätt kurs ska du klicka på Anmäl dig-knappen.  

Oavsett vilken väg du hittar kursen och anmäler dig så kommer kursen/anmälningen synlig under 

Anmälningar. Om du vill ta tillbaka din anmälan ska du klicka på Ångra-knappen. 

Kursen/anmälningen försvinner då från din anmälningslista.  

 

 

1.4 Tentamina-fliken 

Här ska du anmäla dig till allmänna tentamina. Allmänna tentamina ordnas på fredagar. Tentanmälan 

ska göras senast 8 dagar före, d.v.s. på torsdagen veckan innan! På fakultetens intranät hittar du 

information om vilka datum och klockslag som gäller för de allmänna tentamina och i vilket utrymme 

de ordnas. 

Klicka på (den lilla blåa) Alla tentamina-länken under Mina tentamina. 

 

Skriv in kursens namn i sökfältet Kursversion.  

 

 

 

https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-fse/SitePages/Tentamen.aspx
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Välj rätt kurs och klicka på Sök. Då listas alla tentamenstillfällen som ordnas för ifrågavarande kurs. 

Klicka på Anmäl dig efter rätt tentamenstillfälle.  

 

Du har möjlighet att fylla i tilläggsinformation, t.ex. behov av individuella arrangemang, och sedan 

klickar du på den blåa Anmäl dig-knappen. Tenten/anmälningen kommer då synlig. Om du vill ta 

tillbaka din anmälan ska du klicka på Tillbaka-knappen eller Ångra-knappen, beroende på i vilken vy 

du är. Tenten/anmälningen försvinner då från din anmälningslista. 

 

 

2. Prestationsutdrag (Prestationer) 

Här ser du vilka kurser du har avklarat, vilka vitsord du har fått, vem som har bedömt kursen och 

bedömningsdatum för kursen. Om du vill ha ett inofficiellt prestationsutdrag i PDF-format ska du gå till 

Kontroll-fliken under Min kurslista. Officiella intyg/prestationsutdrag får du från fakultetskansliet 

(Ludwig Nyman). 

 

3. Bokningar (Kalender > Schema) 

Här kan du gå in och kolla ditt schema efter att du har gjort kursanmälan till alla kurser.  

 

Ovanför Kursversioner-rutan ska du klicka på Mina kursversioner-knappen, så plockas alla dina kurser in 

(de kurser du har anmält dig till). Du kan se ditt schema i månadsvy, veckovy eller dagvy. I Kursversioner-

rutan kan du också manuellt mata in kurser, om du t.ex. vill kolla ifall föreläsningstiderna för kurser krockar. 

 

4. Profil 

Här kan du kolla dina studieuppgifter och närvarouppgifter och vid behov uppdatera dina person- och 

adressuppgifter. OBS! Här syns den adress du uppgav i samband med din ansökan. Kom ihåg att uppdatera 

dina adressuppgifter om du har flyttat i samband med att du inleder dina studier. 

 

5. Terminsanmälan 

Här finns länken till Oili-verktyget, via vilken du ska göra terminsanmälan alla kommande läsår. 

 

6. JOO-studier 

För närvarande uppdateras systemet för att anhålla om att ta kurser vid ett annat universitet, till exempel 

Åbo universitet. JOO-studier byter namn till Ristiinopiskelu. Det är alltså möjligt att inom examen avlägga 

kurser från Åbo universitets kursutbud. 

 

Frågor eller problem? Kontakta studierådgivare Monica Nylund ☺ 


