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DAGENS 
PRESENTATION

Hälsning av dekan Malin Brännback

Välkommen med Wille

Veckans program

Magisterprogrammets upplägg

Praktisk information om

universitetsstudier

Studieplanering, verktyg och info



"VÄLKOMMEN MED WILLE"

Vem har vi här?
Bekantgöring

Era förväntningar
på studierna

Hur vi jobbar på
HHÅA

1 2 3



Tre ord som beskriver dina förväntningar på
magisterstudierna  - det du hoppas att få ut av
studierna!

HTTPS://WWW.MENTI.COM/TCT3Z6YRQR





"VÄLKOMMEN MED WILLE"

Vem har vi här?
Bekantgöring

Era förväntningar
på studierna

Hur vi jobbar på
HHÅA och varför

1 2 3



Veckans program EM

Utbildningsspecifik information (ti-on)

Egenlärarträff (senare idag tisdag)

Datorklass och rundvandring på campus 

(onsdag)

ÅA-allmän information (torsdag-fredag)

Presentationerna och materialet finns också 

tillgängliga på webben

STUDIE- 
ORIENTERINGS 
VECKAN 
30.8-2.9

https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2022/06/Studieorienteringsprogram-EM-2022.pdf
https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan-studerar/studieinformation/studieorientering/fse-information-for-nya-studerande/


EM- UTBILDNINGENS 
EXAMENSSTRUKTUR

HUVUDÄMNE
80 sp

 

BIÄMNE
20 sp

 

VALFRIA
STUDIER

20 sp
 



Gemensam del, 20 sp

Gemensamma obl. kurser inom 

magisterprogrammet (oavsett 

inriktning/huvudämne)

Kurser i inriktningsalternativet 

(huvudämnets kurser), 20 sp

Obligatoriska/valbara kurser

Avhandling & seminarier, 40 sp

HUVUDÄMNE
80 sp

 



Fyra olika alternativ:

En tematisk modul á 20 sp för magisterprogram, 

t.ex. Entreprenörskap

Valfria kurser (totalt 20 sp) i ett och samma ämne 

t.ex. kurser i informationsvetenskap 

Grundstudier (25 sp) i ett ämne t.ex. Grundstudier 

i folkrätt 

Ämnesstudier (35 sp) i samma ämne som du hade 

som biämne (25 sp) i din kandidatexamen

Kolla studiehandboken!

BIÄMNE
20 sp

 

https://studiehandboken.abo.fi/sv/biamnen-och-andra-studiehelheter/18103


Valfria kurser i vilka ämnen som helst

Kan vara t.ex. extra kurser i 

huvudämnet/biämnet, språkstudier...

Om du ska avlägga bryggstudier kan/ska 

dessa inkluderas här

Läser du mer än 20 sp biämnesstudier 

minskar antalet valfria studier!

VALFRIA
STUDIER

20 sp
 



Studieplaneringsverktyget 
Peppi

Studiehandboken

ÅA-mejl exchange.abo.fi

Rekommenderad studiegång på
ÅA:s intranät: intra.abo.fi

Lärplattformen Moodle

Studieplanering – 
Vad behöver man 

för att kunna 
planera/genomföra 
sina studier vid ÅA?

Någon form av kalender

(TUUDO-appen till mobilen)

https://exchange.abo.fi/
http://intra.abo.fi/


Läsåret pågår från 1 augusti till 31 juli

Föreläsningar pågår från september till maj 

Hösttermin = period 1 och 2 (v. 36-43, 44-51)

Vårtermin = period 3 och 4 (v. 2-11, 12-21)

LÄSÅRET



vid FSE: 1 h paus (för t.ex. lunch)
Kl 10-12 → 10:00-11:30

Kl 8-10 → 08:15-09:45

Kl 12-14 → 12:30-14:00

Kl 14-16 → 14:15-15:45

FÖRELÄSNINGS 
TIDER



KURSER 
& 
ARBETS 
MÄNGD

Kurser erbjuds i regel endast en gång per läsår 
(undantag språkstudier)
Kursers omfattning anges i studiepoäng (sp)
1 sp motsvarar ca 26 timmars arbete
En kurs omfattar vanligtvis 5 sp
Rekommenderad studietakt = 60 sp/läsår
Vitsordsskalan: 1-5 eller ”Godkänd”
Kurser avklaras genom olika 
examinationsformer, t.ex. tentamina, 
uppsatser, seminarier, workshops, 
självständiga arbeten, grupparbeten...



TENTAMEN
I slutet av kursen, enligt lärarens 
anvisningar

Fredagar; datum på intranätet
Anmälan via 
studieplaneringsverktyget Peppi 
minst 8 dagar före tenten = på 
torsdag veckan före tenten

(Minst) tre tentamenstillfällen per kurs 
för de kurser som har tentamen som 
examinationsform
Kurstentamen

Allmän tentamen (omtentamen)

E-tentamen: 
https://libguides.abo.fi/exam/
Sommartentamen



BEGRÄNSAD 
STUDIETID

Målsatt studietid: 2 år 
Möjlighet:
4 år närvaro (målsatt tid + 
ytterligare tid)

1 år frånvaro

Anhålla om extra studietid → max. 
2 år
Obegränsad tid militärtjänstgöring 
och föräldraledighet

Magisterexamen

 +

    →



TILLGÄNGLIGHET
Möjlighet att beakta funktionsvariationer, t.ex. läs- och 
skrivsvårigheter, adhd... i studierna
Finns tillgång till ett urval hjälpmedel
Individuella arrangemang förutsätter ett intyg över 
funktionsvariationen
Intyg lämnas in till studierådgivare Minna Lostedt

www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan- 
studerar/planera-studierna/tillganglighet-i-studierna/ 



VEM HJÄLPER MED 
STUDIEPLANERINGEN?

Studie-
rådgivaren

Allmänna frågor,
Peppi-frågor

Egenläraren
Ämnesspecifika frågor

 (kursinnehåll, 
kursval, 

tillgodoräknande 
inom ämnet…)

Tutorn
Praktiska frågor

 i början av studierna

Kursens lärare
Frågor gällande 
en specifik kurs



Vi och alla kolleger på HHÅA ser
fram emot gott samarbete med er!

LYCKA TILL I
STUDIERNA!


