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Naturvetenskaper

Kemi- och processteknik



Lägre 
högskoleexamen

Kandidatexamen i naturvetenskaper

Teknologie kandidatexamen

180 studiepoäng (sp), 3 år

Består av  gemensamma studier, 
huvudämne, (biämne,) språk och valfria 

studier.

Högre 
högskoleexamen

Filosofie magisterexamen (FM)

Diplomingenjörsexamen (DI)

120 sp, 2 år till efter kandidatexamen

Består av  flera moduler på 20 sp och en 
avhandling (pro gradu för FM och 

diplomarbete för DI)
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• I  studierna ingår olika arbetsmetoder: 
laborationer, räkneövningar, seminarier, 
projekt, grupparbeten, exkursioner, prakt ik, 
…

• Frihet under ansvar

• Det finns en studieplan och en 
rekommenderad studiegång

• Studenttutorer, studierådgivare, 
egenlärare, övrig undervisande personal, 

studiepsykolog m.fl. ger stöd under
studierna

Studier vid FNT

12.2.2021 4



Internationell miljö
• Många utländska studerande vid ÅA

– Ca 1000 utländska studerande, 15 % av alla studerande, från ca 8o länder 
(2016)

– Engelskspråkiga magisterprogram, på magister/DI-nivå kan man läsa nästan 
allt på engelska

– 25 % av FNT studerande är internationella

• Studier vid andra inhemska och utländska universitet är vanligt.

– Mer än 400 partneruniversitet världen över.

– Erasmus och andra utbytesprogram.

– Stipendium för alla som åker på utbyte 

– Samarbete med inhemska universitet, främst Åbo universitet, FiTech
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Utbildningslinjen för naturvetenskaper

Fysik Geologi

Matematik

6

Kemi
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Man söker till
• ansökningsmålet fysik, kemi, matematik och anger intresse för 

det huvudämne man önskar studera eller
• ansökningsmålet geologi

Naturvetenskaper



Fysik BiologiKemi GeografiMatematik

Utbildningslinjen för ämneslärare
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Geografi (60 sp) vid Öppna universitetet + Åbo 
universitet

• 60 sp i det andra undervisningsämnet och 60 sp i 
pedagogik (delvis i Vasa)

• Ansökning till naturvetenskaper eller biovetenskaper
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Fysik

• Kräver intresse för matematik och lust att pussla med saker

• Valbart biämne t.ex.
matematik (rekommenderas), kemi, biologi, 
datavetenskap eller elektronik

• Erbjuder mångsidiga tvärvetenskapliga studier

• På magisternivån läser man fördjupade studier i fysik och kan
välja en tematisk modul: Elektroniska egenskaper hos material, 
Biomaterial, Modellering eller Specialområden inom fysik.
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Geologi
• Beskriver och förklarar jordens, atmosfärens och havens 

uppkomst, utveckling och nuvarande tillstånd och processer inne i jordklotet 
och på dess yta.

• I studierna ingår mycket övningar, exkursioner och fältkurser

• Kemi obligatoriskt biämne

• Inriktningar på magisternivån:

o Berggrundsgeologi 

o Miljögeokemi
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Kemi
Materiens uppbyggnad och omvandling
från molekyler

→ produktutveckling
→ miljövänliga och trygga produkter

• Ofta matematik och fysik som biämnen, men man kan också välja 
t.ex. biologi eller geografi.

• I studierna ingår mycket laborationer

• På magisternivån finns specialiseringsmoduler i analytisk kemi,
organisk kemi, oorganisk kemi och fysikalisk kemi.
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Matematik
• Studier i matematik förutsätter stor koncentrationsförmåga och fallenhet för att 

operera med abstrakta begrepp och teoribildningar.

• Vanliga biämnen är statistik, datavetenskap, nationalekonomi, redovisning, 

fysik och kemi

• På magisternivån finns:

• Tillämpad matematik

• Allmän matematik

• Försäkrings- och finansmatematik

• Ämneslärarlinje
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Vad kan man 
arbeta med

• Miljöbranschen
• Malmletning
• Gruvgeologi

• Byggnadsstensbranschen
• Geologisk kartering
• Produktutvecklare
• Projekt ledare
• Laboratoriechef

• Riskanalyt iker
• Produkt ionschef
• Specialist
• Forskning
• Lärare

Vilka branscher?
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• Finans och försäkring

• Industrin (tillverkning)

• Offentliga sektorn

• Statistiska centralbyrån

• FPA m.fl.

• Skolväsendet

• Universitet



• Goda jobbutsikter, de flesta arbetar 5 
år efter examen

• Arbetsgivare: 

• Staten 20 %, 

• kommunen 18 % och

• privata sektorn 48 %

Lätt att hitta 
jobb
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• Ansökan är öppen 17.3.2021 till 
31.3.2021 kl. 15.00.

• Urvalsprov7.6.2021

• Gemensamt urvalsprov för Åbo 
Akademi.

• Studentexamensbetygets 
poängsättning, naturvetenskaper
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Sök in till 
NatVet

https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/utbildningslinjen-for-naturvetenskaper-studentexamen/
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… är en kombination av kemi och teknik som
syftar t ill industriell produkt ion.

Alla industriella processer har inslag av både
kemi och teknik

Vardagen är fylld av kemi och teknik: 

livsmedel, mediciner, förpackningar, telefon, 
diskmaskin, bilmotorn etc.

Någon planerar processer för hur dessa ska
tillverkas. I framtiden kanske du?

Vad är kemi- och 

processteknik?
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• Teknologie kandidatexamen på 3 år

• Diplomingenjör på 2 år till

• Bred bas, många allmänna kurser i kemi- och processteknik,

ingenjörsmatematik, fysik, kemi, språk, industriell ekonomi samt 
valfria studier → du kan senare jobba inom många olika områden

• Mer specialiserade studier då du kommer länger i studierna

• Man kan välja en inriktning i kemiteknik eller i processteknik (specialisering i 

Processdesign, Avancerade material, Syntesteknologi och analys,
Bioproduktteknik och Hållbar energiteknik (Vasa))

Diplomingenjörsutbildningen



Vilka ämnen i 

studentexamen?
De ämnen som det främst lönar sig att satsa på i studentexamen 

(mer detaljerad information i ansökningsportalen):

• lång matematik

• realproven i fysik eller kemi 

• modersmålet
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Vem passar utbildningen
för?

• Intresserad av/nyfiken på för hur saker och 
ting fungerar (teoretiskt och praktiskt)

• Viss kunskap i matematik/fysik/kemi 
• Intresserad av att lära dig nya saker
• Eventuellt intresserad av att göra karriär



Vad kan man 
arbeta med?

• Produktutveckling

• Forskning

• Projektledning

• Försäljning

• Produktionsplanering

• Marknadsföring

• Finansavdelning

Och var?

PerkinElmer Life Science, Svenska tekniska
vetenskapsakademien, Finnsementti, 
Finlands miljöcentral, GTK, Palin, Granit Oy, 
Scan Mining Ab, Ålands landskapsstyrelse, 
Astra Hässle AB, Forcit, Juvantia Pharma, 
Orion Pharma, Tricol Oy Alandia bolagen, 
CITEC Engineering, ING Group,VTT, 
UPM, Länsförsäkringsbolagens Ab, Schering, 
Veritas, städer, kommuner, olika universitet, 
skolor…
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• Antagningen sker via 
diplomingenjörs- och 
arkitetutbildningens
gemensamma antagning 
(DIA-antagningen, 
www.dia.fi) på basis av:

• Betyg 
(studentexamensbetyg)

• Urvalsprov
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Ansökan

http://www.dia.fi/
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• Krävs lång matematik eller motsvarande
prov med godkänt vitsord

• Tröskelvärde på minst C i matematik , fysik
eller kemi. Det räcker att minst ett av 

t röskelvärdena uppfylls för att ansökan skall
beaktas.

• Modersmål, matematik och Fysik/Kemi 
(endera) ger poäng. Sökande rangordnas
på basis av poängen (max. 105). 

Poängtabeller finns på www.dia.fi

Betygs-
antagning



• Anmäl dig då du gör din ansökan till

det urvalsprov du önskar delta i. 

• Urvalsprovet består av  två delar:

• Obligatorisk matematikdel

• Alternativa uppgifter i kemi, fysik, 
samt allmänna färdigheter och

problemlösning inom det
tekniska området

• Läs mera på dia.fi eller studieinfo.fi
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Urvalsprov
1.6.2021 kl. 10.00



Mer information
• På studieinfo.fi 
• På Åbo Akademis webb: www.abo.fi/sok 

• Gemensam DIA-antagning (diplomingenjörernas och arkitektutbildningarnas 
gemensamma antaging): dia.fi

• Ansökan är öppen 17.3.2021 till 31.3.2021 kl. 15.00.

• Ges av  studierådgivarna fnt-studieradgivare@abo.fi

Simon Berg
Kerstin Fagerström
Jessica Lindroos

Fakultetskansliet, Axelia I, Biskopsgatan 8
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2018 utexaminerade, ett år efter examen
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Geo-huset
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Välkommen till Åbo Akademi

www.abo.fi

@aboakademi

abo.fi/studera-hos-oss/


