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Farmaci



18.2.2021 2

Läkemedel är en central del av 

dagens samhälle.

Dagens 

läkemedelsbehandlingar är allt 

mer specialiserade och 

krävande.
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Studier i 
farmaci 
• farmaceutexamen 180 sp på 3 

år

• provisorsexamen +120 sp på 2 år 

• obligatorisk 6 mån praktik efter 
två års studier
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Efter examen 
• privata apotek

• läkemedelsindustrin

• sjukhusapotek och HVC-
läkemedelscentraler

• Folkpensionsanstalten FPA (KELA)

• forskning
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Du får vara med och skapa ny 

teknologi (t.ex. 3D printing, 

nanoteknik) som används vid 

tillverkning av framtidens 

läkemedel



18.2.2021 6

Vi upptäcker nya läkemedel 

med hjälp av datorstödd 

läkemedelsdesign
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Biovetenskaper



Utbildningslinjen för 

biovetenskaper
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Cell och molekylär 

biovetenskap 

Miljö- och marinbiologi Ämneslärare i biologi 

Biokemi – Cellbiologi 
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Varför Åbo 
Akademi? 
• Forskningsbaserad 

undervisning, kontakt 
med toppforskning

• Individuell handledning, 
små 
undervisningsgrupper

• Attraktiva utexaminerade 
på arbetsmarknaden

Sidfot



Cell och molekylär biovetenskap 

Cellbiologi och biokemi
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Utexaminerade arbetar med

• Forskning & utbildning

• Produktutveckling, kvalitets-kontroll & 

marknadsföring

• Övervakning & förvaltning

Inom universitet, forskningsanstalter, 

sjukhus/kliniker, läkemedels-, bioteknik-

och livsmedelsindustri
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• Teoretiska studier på molekyl-, cell-

och organismnivå 

(molekylärbiologi, biokemi, genetik, 

cellbiologi, cancerbiologi, 

modellorganismer)

• Praktiska studier (laborationer, 

praktikperioder och pro gradu -

arbete i en forskningsgrupp)

• Biämne kemi + fritt valbara studier

• Allmänna studier, språk

• Samarbete med Åbo universitet



Biologilärare

Ämnesstudier i biologi med kurser om:

• Biomolekyler, Gener, Celler, Fysiologi

• Ekologi, Evolution

• Artkännedom, Biotoper

• Fält- och laboratoriekurser

Pedagogik

Andra undervisningsämnet:

• kemi/geografi
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Hur cellulära och molekylära 

processer fungerar i en 

organism och hur de är 

rubbade vid sjukdom
Hur proteiners 3D-struktur 

påverkar deras funktion

Cancer, tarmsjukdomar, immunologiska 

sjukdomar, cellstress, stamceller i hjärtvävnad



Genom att aktivera hjärtmuskelns latenta reparationsmekanismer 

strävar man efter att i framtiden reparera skador som orsakats av en 

hjärtinfarkt, berättar Cecilia Sahlgren, professor i cellbiologi.

Låt hjärtat reparera sig självt

Innovativ
forskning



Miljö- och 

marinbiologi
1518.2.2021



Miljö- och marinbiologi
Finlands enda utbildningsprogram i marinbiologi
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Profileringsområdet 

Havet – the Sea – Meri 
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Marinbiologi 

Offentlig förvaltning 

Industriell ekonomi 
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Östersjön i fokus 
• Bottendjur, fisk, fåglar, växter

• Diversitet och nyckelarter 

• Utbredning och funktion

• Beteende och evolution

• Klimatförändring

• Födovävar

Tillämpning 

• Beslutsunderlag FIN, Norden, EU

• Planering av havsområden

• Baltic Sea Action Plan

• Marin restaurering
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Invandrararter

Havsvikar

Insjöar

Sjöfåglar

Kärlväxter

Algmattor Bottenfauna

Tångbälten

Meiofauna Ålgräsängar



En bred utbildning 
Kandidatuppsatser 2019 (åk 3),ex.

• Blomningsdynamik hos den 
bioluminiscenta dinoflagellaten
Alexandrium ostenfeldii

• Stranda ̈ngar i Finland; status, 
funktion och framtid

• Bottentra ̊lning i O ̈stersjo ̈n - effekter 
pa ̊ ekosystemets varor och tja ̈nster
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Pro gradu 2019 (åk 4-5 praktiskt jobb), ex.

• Faktorer som påverkar tillväxt hos 
ejderungar

• Abborrens födoval i sjöar

• Slamkrabbans roll i Skärgårdshavets 
ålgräsängar

• Storskarvens inverkan på bottenfauna



Intressanta utbytesstudier 
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Alabama
Hong Kong 

Holland

Forskningsfartyg

Arktis
Norge
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Bred kompetens och mångsidigt arbetsfält
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Forskning eller 
produktutveckling

Undervisning

Utveckling och 
administration

Kontorsuppgifter, 
kundservice

Annat



18.2.2021 26

• Ansök i studieinfo.fi under tiden 
17.3 – 31.4.2021 kl. 15.00

• Observera allmän behörighet 
och språkkrav i svenska

– Examen från andra stadiet

– Studentexamen, 
skolutbildningsspråk eller 
språkprov

• Antagning på basis av 
studentexamen eller urvalsprov

– Poäng för vissa ämnen i 

studentexamen

– De som inte antas på betyg 
kan antas på basis av 
urvalsprov

Sidfot

Gemensam ansökan 2021

17.3 – 31.3.2021



Antagning till biovetenskap 
• Ansökan till cell och molekylär biovetenskap eller miljö- och

marinbiologi, också möjligt att söka in till ämneslärarlinjen

• Studentexamensbetyg (inkl. IB, EB, RP/DIA): 32 platser 

– Poäng för fem ämnen: Modersmål, biologi, matematik (lång 
eller kort), de två ämnen som ger högst poäng

• Urvalsprov: 13 platser 

– Gemensamt för Åbo Akademi 

– Flervalsfrågor och ingen förhandslitteratur 

– Hålls den 7.6.2021 i Åbo, Vasa, Helsingfors, Mariehamn och
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Antagning till farmaci 
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• Två olika ansökningsmål, farmaceut (3 år) och farmaceut + provisor (5 år) 

• Studentexamensbetyg (inkl. inkl. IB, EB, RP/DIA): 21 platser för farmaceut, 3 platser 
för farmaceut och provisor 

– Poäng för sex ämnen: modersmål, kemi, biologi, matematik (lång eller kort), ett 
realämne, ett språk

• Urvalsprov: 9 platser för farmaceut, 2 platser för farmaceut och provisor 

– Nationellt urvalsprov för alla farmaciutbildningar

– Flervalsfrågor, ämnesdel och kemidel. Ingen förhandslitteratur för ämnesdelen. 
Kemidelen baserar sig på gymnasiets obligatoriska och fördjupade kurser

– Hålls den 2.6.2021 i Åbo, Vasa, Helsingfors och Kuopio



facebook.com/aboakademi @aboakademi instagram.com/aboakademi youtube.com/aboakademi
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Välkommen till Åbo Akademi!

www.abo.fi


