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• Konkret yrke: psykolog

• Arbetssituationen mycket god bland utexaminerade psykologer från ÅA

• Enda svenskspråkiga utbildningsprogrammet i psykologi i Finland

• Examen

-psykologie kandidat 180 sp, 3 år

-psykologie magister 150 sp, 2,5 år

Psykologi
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Utbildningens innehåll
• Intressanta och omväxlande kurser
• Teoretiska kunskaper
• Tillämpning av denna kunskap i praktiska kliniska utrednings- och behandlingskurser
• Metoder och färdigheter för att själv kunna forska i psykologiska frågeställningar
• 5 månaders praktik
• Språk- och allmänna andra studier
• Valbara studier (som även kan avläggas som utbytesstudier)

• I ett nötskal: studiernas målsättning är att förstå mänskligt beteende och psykiska problem, och
kunna göra utredningar och och bedömningar samt genomföra behandlingsinterventioner
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Vad arbetar psykologer med?

Bland annat: 

• Utredningar för att upptäcka minnesproblem eller inlärningssvårigheter
• Hjälper människor med psykiska problem
• Arbetar med att förbättra den psykosociala miljön på arbetsplatser och i skolor
• Hjälper människor att hitta rätt yrke
• Deltar i polisutredningar
• Forskar i vad olika psykologiska problem beror på

• Utmanande, självständigt, ansvarsfullt och intressant jobb med möjlighet till att utveckla den egna 
kompetensen
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Var arbetar psykologer?
• Största arbetsgivarna kommuner och privatägda företag

• Mångsidig arbetsmarknad t.ex.

— På hälsovårdscentraler och sjukhus

— Med personaladministration och i konsultföretag

— På arbetskraftsbyråer

— I skolor

— I fängelser och inom polisen

— På universitet

— Som privatföretagare

• Möjlighet till vidareutbildning

— Terapiutbildning, specialiseringsutbildningar, forskare
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Psykologin
vid ÅA
• Litet ämne med familjär stämning
• Studerande deltar i forskningsprojekt

och pågående utvecklingsarbete

• Internationell forskning
– Rättspsykologi, sexualforskning, 

språk och kognition, 
neuropsykologi

• Bra utbud av kliniska kurser, i vilka
man arbetar med riktiga klienter

• Ämnesföreningen Impuls
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Antagninginformation

Se noggrannare information 
på följande sida:

https://www.abo.fi/studera-hos-
oss/antagning/sok-till-abo-
akademi/antagningsgrunder-for-
utbildningslinjen-for-psykologi/
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Specifika frågor om 

antagningen kan riktas till

fhpt-studieradgivare@abo.fi

mailto:fhpt-studieradgivare@abo.fi


Nu fortsätter det gemensamma

programmet

– KOM MED!


