15.11.2022

Program för studiehandledare
• Info 10.30-12.00
• Aktuellt ÅA
•
•
•
•

Kommande reformer
Ändringar i antagningen 2023
Studiestigar
Stöd för studerande med olika behov

• Aktuellt Novia

• Lunch 12.00-14.00
15.11.2022
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Antagningsreform 2025 och 2026
• Urvalsproven 2025
• Betygsantagningsformlerna 2026
• Info för studiehandledare på finska:
http://yliopistovalinnat.fi/opowebinaari-2022
• https://blogs.helsinki.fi/valintahanke/
• 16.2.2023 Opiskelijavalintawebinaari yliopistojen henkilökunnalle ja
sidosryhmien edustajille
• 16.2. – 10.3.2023 Webinaarin jatkot otakantaa.fi -palvelussa: kysely
sekä kommentointimahdollisuus
15.11.2022
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Visste du att...
...år 2021 hade 67% av dem som inledde studier vid ett universitet inte
skrivit ett enda L och medelvitsordet var M?
...inte ett enda ansökningsmål krävde bara L för antagning?
...inom många områden ger M i kort matematik mera poäng än C i
lång matematik?
...i andra gemensamma ansökan 2022 antogs 41% av alla på basis av
urvalsprov?
...det har alltid varit svårt att komma in på vissa brancher med många
sökande (s.k. hakupaineala) och där har det också alltid tidigare krävts
bra vitsord?
...en större andel av sökande kommer in idag vid universitet än
tidigare?
15.11.2022
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Utveckling av universitetens
studentantagning

Utmaningar i den nuvarande studentantagningen
Invecklad betygsantagning
• Flera poängsättningsmodeller
• Viktade ämnen och
tröskelkriterier

Tidsschemat för
studentantagningen
• Urvalsproven överlappar
varandra
• Så gott som alla sökande måste
för säkerhets skull förbereda sig
för urvalsprovet

Påverkan på gymnasisterna
• Prestationstrycket på
studentskrivningarna
• Betoningen på matematik
• Förlorar gymnasiet sin allmänbildande
roll?

Urvalsprovens roll i
framtiden

Betungande
urvalsprov

• Vilka kunskaper mäts i
urvalsprovet? (Som alla ändå
inte deltar i)
• Alternativa antagningssätt

• Sökande har inte tid att
förbereda sig till många
olika urvalsprov
• Universitetens resurser
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Utvecklingsarbetets
resultat och mål
Undersökning om provpoängsantagningen

Undersökning om betygsantagningen

Hur påverkar betygsantagningens poängsättningsmodell:
• studentantagningen (dvs. vem och hurdana studenter blir
antagna)
• gymnasisterna (ämnesvalen, valet av studieområde,
välbefinnande)
• studenterna vid universitet (studieframgången och huruvida de
stannar kvar inom studieområdet)

Förenklad poängsättningsmodell
• Ämnen som poängsätts
• Poängantalet för de olika ämnena
• Viktade ämnen och tröskelkriterier

Uppnås:
•
•
•

• Vilka kunskaper och färdigheter mäts i de nuvarande urvalsproven? Hur
viktigt är det att mäta dessa kunskaper och färdigheter med tanke på
studieframgången? Hur har man lyckats mäta olika kunskaper och
färdigheter?
• Vilka kunskaper och färdigheter borde mätas i urvalsproven i framtiden?
• Hur inverkar samarbetet utbildningsprogrammen emellan inom ramen
för urvalsproven gällande att antagningen ska vara framgångsrik?

Tidsschemat för
antagningen
förenklas

Klar och smidig studentantagning
De sökande har en realistisk möjlighet att ansöka till flera studieområden
Mindre belastande både för de sökande och för universiteten

Minskning av antalet urvalsprov
genom sammanslagning av prov
• Möjligt att söka till ännu fler ansökningsmål
med samma urvalsprov

+ aktuella
undersökningsresultat
om studentantagningen
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Tidsplan 2022-2025
Utveckling av
Undersökning om
betygsantagningen poängsättningsmodellen

Den nya
poängsättningsmodellen tas i
bruk 2026

Beslut om
poängsättnings modellen 2023

Utökat urvalsprovssamarbete mellan de olika utbildningsområdena
Digitalisering av urvalsproven

Undersökning om
urvalsproven

Sammanslagning av
urvalsproven

Skapande av nya
urvalsprov

Nya
urvalsprov
fr.o.m. 2025

Utveckling av tidsschemat för studentantagningen
Utveckling av samarbetsmodell för studentantagningen

2022

2024

2023

2025
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Studieinfo.fi
• Nya gemensamma utbildningsbeskrivningar i studieinfo.fi.
• Universitetsantagning.fi – ny för universiteten gemensam
webbsida om antagning
• Ny gemensam ansökan för ÖPU-ledssökande (gäller ej
klasslärarutbildningarna)

Nytt i antagning vid ÅA 2023 1/2
• NYTT! Utbildningsprogrammet i juridik, rättsnotarie och juris magister
(3+2 år)
• Betygsantagning 8 platser, urvalsprovsantagning 12 platser (sammanlagt 20)
• Urvalsprovet består av en gemensam A-del (ÅA-provet) och en juridisk B-del.

• Engelska språket och litteraturen

• inget eget urvalsprov mera 2023 – alla språk är med i ÅA:s gemensamma
urvalsprov men engelskan har en egen B-del.

• Lärarutbildningarna

• ÖPU leden blir en del av gemensam ansökan

• ÖPU-leden

• Ny nationell antagning för sökande som söker på basis av ÖPU-studier, samma
tidtabell som GA2 (undantag lärarutbildningarna)

Nytt i antagning vid ÅA 2023 2/2
• Hälsovetenskaper

• Förstagångssökandes kvot stiger från 50% till 60%

• Antagning på basis av tävlingsframgång till
naturvetenskapliga utbildningar och utbildningar inom teknik
blir en del av GA2 (ej separat antagning som det varit
tidigare)
• Uppdateringar av antagningskriterier för ÖPU-leden i
Biovetenskaper, farmaci och kultur, historia och filosofi.

SORA lagstiftningen och antagning 2023
• Universiteten går in för samma förfarande som
yrkeshögskolorna haft för s.k. SORA ansökningsmål
• Gäller utbildningar inom psykologi, logopedi, farmaci och
lärarutbildningarna
• Fråga om hälsotillstånd kommer till ansökningsblanketten
• Kriterierna för vilka krav gällande hälsa som gäller inom
respektive utbildning finns beskrivna i utbildningens
ansökningskriterier.

Tillgänglighet i
studierna
Paulina Ahokas
Åbo Akademi
15.11.2022
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Tillgänglighet
•

Vid Åbo Akademi erbjuds även stöd i frågor kring inlärning, studieteknik, tidsplanering,
stresshantering, läs- och skrivsvårigheter och andra funktionsvariationer.
– Studiepsykolog, individuell karriärhandledning

•

Individuella arrangemang
– Stöd vid studierna enligt den studerandes behov vid t.ex. rörelse- eller
funktionsnedsättning, läs- och skrivsvårigheter, långvariga sjukdom eller kognitiva
utmaningar.

15.11.2022
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Individuella arrangemang
•
•

Varje fakultet har en egen tillgänglighetshandledare, som studerande ska vara i kontakt
med gällande individuella arrangemang.
För att som studerande kunna individuella arrangemang behövs ett intyg över
funktionsvariationen. De individuella arrangemangen beror på hurdan funktionsvariation
det handlar om.
– Förlängd tentamenstid
– Alternativa examinationsformer
– Mer tillgängligt kursmaterial

15.11.2022
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Viktiga datum
• Ansökningstiden GA2 15.3-30.3.2023 kl. 15.00
• Deadline för bilagor 6.4.2023 kl. 15.00
• Deadline för anhållan om individuella arrangemang för urvalsprov och språkprov
6.4.2023 kl. 15.00
• 16.5.2023 – studentexamensresultaten kommer till registren  betygsantagningen
körs efter det
• 29.5 Betygsantagningens resultat publiceras senast då
• Urvalsprov vid ÅA 26.5-6.6
• 16.6.2023 – senast då måste andra stadiets examen synas i registret för att
sökande ska kunna beaktas i GA2 (gäller närmast sökande med YI bakgrund)
• 7.7.2023 – alla resultat i GA2 publiceras senast då
• 14.7.2023 kl. 15.00 – deadline för emottagande av studieplats
• Reservplatstilldelning slutar 1.8.2023

Urvalsprov 2023
Språkprovet i svenska

14.4.2023

VAKAVA

26.5.2023

Datavetenskap

29.5.2023

DIA

30.5.2023

Farmaci

31.5.2023

ÅA-provet

5.6.2023

Ekonomi

6.6.2023

15.11.2022
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Överflyttarantagning
• Ordnas två första veckorna i maj
• Ansökningstiden för överflyttning är 2.5.2023 – 16.5.2023 kl
15:00.
• 1-10 studieplatser per utbildning
• Ingen antagning av överflyttare till juridik, psykologi och
logopedi
• I antagningen får man rätt att avlägga samma
examensnivå som man haft inom sin tidigare studierätt
• Studier och studietid följer med
15.11.2022
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Mera info
• 11.11.2022 UniYH i Åbo
• 18.11.2022 UniYH i Vasa
• 23-24.11.2022 Studia mässan
• December 2022 SACO-mässan
• 21.1.2023 DI-dagen i Åbo
• 10.3.2023 UniYH i Åbo

15.11.2022
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Studieinformationsvertyget SIV
• Vad är det?

• Sida med videointervjuer, övningsuppgifter m.m. där potentiella
sökande kan få information om olika utbildningar vid FHPT.
• Målsättning: SIV handlar om att lägga fram information som hjälper
sökande att fatta ett välövervägt beslut om val av utbildning. Vi vill att
de hittar rätt!

• Vilka utbildningar är med?

• SIV för språk: https://blogs2.abo.fi/studieinformation/
• SIV för teologi: https://blogs2.abo.fi/studieinformationteologi/
• SIV för kultur, historia och filosofi:
https://blogs2.abo.fi/studieinformationkhf/
• SIV för logopedi: https://blogs2.abo.fi/studieinformationlogopedi/

15.11.2022
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Annat nyttigt
• Pröva på universitetsstudier redan innan du söker in
• Smakprov i naturvetenskaper och teknik
• Antagningsstatistik
• Åbo Akademis Studiehandbok

15.11.2022
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Antagningsstatistik
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Totala mängden sökande
15.11.2022

Förstapreferenssökande

Antagna
22

www.abo.fi/sok

Om du har frågor, ta kontakt:
studinfo@abo.fi
(studinfo är Rebecca, Ken och
Gurli-Maria)

15.11.2022
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