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DAGENS PROGRAM

• Hälsning från fakultetens dekan 
Malin Brännback

• Examensstruktur – vad är det?

• Studiehandbok 

• & Intra 

• & Peppi

• & Moodle



Examensstruktur – vad är det?

Huvudämne 
60 sp

Språkstudier
20 sp

Biämne
25 sp

Valfria studier
10-20 sp

• Examensstrukturen fungerar som en ram för dina studier
• Du hittar examensstrukturen för ekonomprogrammet i Studiehandboken
• För en kandidatexamen krävs 180 sp, fördelade över tre år
• Rekommenderad studietakt är ca 60 sp/ studieår (4 perioder)

Gemensamma 
studier

55-65 sp



•Grundkurser i alla ekonomiämnen (à 5 sp):

• Grundkurs i organisation och ledning 

• & Strategisk ledning 

• Grundkurs i nationalekonomi: makroekonomi 

• & Grundkurs i nationalekonomi: mikroekonomi

• Informationssystem: Digitalisering 

• & Informationssystem: Analytics

• Introduktion till marknadsföring 

• & Marknadsföringsstrategi och trender 

• Grundkurs i redovisning 

• & Ekonomistyrningens grunder

• Grundkurs i juridik/inledning till handelsrätt 

Gemensamma 
studier

55-65 sp



•Metodstudier
• Ekonomisk matematik (år 1)                    

• Kvantitativa metoder   (år 2/3)                      

• Kvalitativa metoder     (år 3)                       

• Akademiska studiefärdigheter för ekonomer (år 1)

Gemensamma 
studier

55-65 sp



Huvudämne 
60 sp

• Grundstudier (inkl. grundkurserna) 25 sp

• Ämnesstudier 25 sp

• Kandidatavhandling samt

tillhörande seminarier 10 sp

Inom ekonomutbildningen kan man läsa 
följande huvudämnen:

Informationssystem 
Internationell marknadsföring

Nationalekonomi (EK)
Organisation och ledning

Redovisning



Biämne
25 sp

• Grundstudier i valfritt universitetsämne 25 sp

• Det enda som krävs är att man uppfyller 
förkunskapskraven, ryms med på kurserna och 
avlägger helheten.

Mer info hittar du på:
Studiehandboken.abo.fi Biämnen och andra 

studiehelheter 



Språkstudier
20 sp

• Finska eller Svenska    5 sp

• Språkprov i finska  goda/nöjaktiga kunskaper

• Svenska som andra inhemska 

https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/CS00CN14/25960

• Ett främmande språk på nivå 4   5 sp

• Ex. Engelska el. annat språk som Språkcentret erbjuder

• E eller L i studentengelskan    Ersättande språkprov i början av 

september

• Ett främmande språk på valfri nivå     5 sp 

• Akademisk framställning   5 sp

(Tas i samband med kandidatavhandlingen)

Totalt 20 sp fördelat under tre år! 

https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/CS00CN14/25960


Valfria studier
10-20 sp

•10-20 sp för att uppnå totalt 180 sp

• Kan vara t.ex. : 

- Enstaka kurser i olika ämnen

- Extra kurser i ditt huvud- eller biämne

- Mera språkstudier



Studiehandboken.abo.fi

• I studiehandboken hittar du bland annat information om studiehelheter, kurser och biämnen.

• Undrar du när kursen ”Grundkurs i nationalekonomi” kommer att gå? Tid och plats hittar du i 

kursversionen!

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



• I intranätet finns praktisk info om studier, regler... riktad till studerande 
och personal vid ÅA 

• Du kan välja in individuella Mina verktyg uppe i högra hörnet



• Peppi = student.abo.fi

• Här hittar du din individuella Studieplan (Min kurslista)

• Du kan anmäla dig till kurser och tenter

• Du kan se vilka vitsord du fått i kurser du har avlagt = prestationer

• Du hittar schema/ kalender/bokningar



• På inlärningsplattformen Moodle finns kursernas hemsidor

• Du hittar detaljerad information om kursens upplägg, litteratur...

• Artiklar och andra källor

• Plats för inlämning av uppgifter i kursen; självrättande test...

• Diskussionsforum, anslagstavla

• Kursdeltagare 



STUDIEPSYKOLOGEN

•

•

•

•

•

•

•

•

HJÄLPER TILL VID 

Besöken är kostnadsfria och psykologen har tystnadsplikt! Tveka inte att ta kontakt!

Kontaktuppgifter i 
Åbo 

(Biskopsgatan 19)

Skriv till: 
Studiepsykolog@abo.fi

02-215 46 91

Info och material hittas här: 
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra
-studera/SitePages/Studiepsykolog.aspx

mailto:Studiepsykolog@abo.fi
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-studera/SitePages/Studiepsykolog.aspx


NÄR SKA JAG KONTAKTA STUDIEPSYKOLOG OCH NÄR 
STUDENTHÄLSAN? 

•

•

• 046 710 1073

•

https://www.yths.fi/sv/servicestallen/abo/


Frågor? (joanna.anckar@abo.fi)


