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Hur stöder vi studieframgång 

och välbefinnande?
Stöd under studier

• First year experience: tutorer och
studieorientering

• Egenlärare

• Studierådgivare

• Tillgänglighetshandledare (individuella
arrangemang) 

• Studiepsykologer

• Mentorsprogram (pilot 2020-2022)

• Karriärvägledning (Arbetsforum; CV klinik, 
kurser)

• Trakasseriombud

• CampusSport

• Praktik

• Internationellt utbyte

• Utbildningars egna studentkaffen, 
seminarier och evenemang mm

Andra aktörer som stöder studerandes
välbefinnande: 

• Studentkåren (trakasseriombud)

• Studentföreningar

• Studenthälsan

• Studentpräster
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Välkommen
till Åbo

Akademi



Tutor, mentor och egenlärare
• Mentorprogram för studerande med funktionsvariationer

– Studerande handleder medstuderande 1-2 h/vecka

– Pilot läsåren 2020-2022

• Ny kategori tutorer: Tutorer för magisterstuderande

– Handleder nya studerande

– Socialt sammanhang för ”nygamla” studerande

– Pilot läsåret 2020-2021

• Egenlärarverksamheten

– Teamsplattform

– Stödmaterial
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Stödnätverks
karta
• Underlätta för studerande att

hitta rätt

• Alla länkar samlade på ett ställe

Sidfot



VERNA
• Ett samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia, samt studerandekårerna Åbo 

Akademis Studentkår och Novium

• Projekttid: 1.3.2021-31.12.2022

• Målet: att stärka studerandes egna resurser och tilliten till den egna förmågan i studielivet

• Syftet: att bygga nätverk och förstärka samarbetet med studentkårerna, samt bygga förtroende genom 
gemensamma aktiviteter

• Aktiviteter som ordnats inom projektet för studerande vid båda högskolorna:

• Webbinarier om hållbara studievanor våren 2021; kartläggning av behov

• Kaffekvarten: lågtröskelevenemang i Zoom som ordnas en gång i veckan sedan augusti 2021 med olika 
teman (t.ex. sömn, studierutiner, välmående)

• Utbildning: ”Bli din egen vardagscoach!” – utbildning i självledarskap i september - oktober 2021

• Övriga projektdelar: digital studiemiljö, studiecirklar och tysta studiestunder i Zoom



Nystart! 
• Projekttid: 1.5.2021-31.5.2022

• Målen: 

• fånga upp studerande med stödbehov och hjälpa dem vidare

• utforska nya sätt att nå studerandena och stödja dem

• ge stöd åt rådgivande personal i bemötande av studenter som mår psykiskt dåligt, samt främja 

studerandenas självstyrning

• Syftet: stödja studerande och förebygga att studierna fördröjs eller avbryts

• Aktiviteter inom projektet:

• Fokusvecka: under en vecka i september fick ÅA:s studerande e-post med samlad information 

och tips om studier och välmående, samt information om Åbo Akademis och externa 

stödfunktioner

• Uppsökande verksamhet: en ny verksamhetsmodell för att följa upp studerandenas studietakt 

(antal avlagda studiepoäng) och erbjuda stöd utarbetas och testas inom projektet. Inleddes 

hösten 2021

• Kortkurs för studierådgivare och egenlärare: ”Att främja studenternas välmående genom 

samtalstekniker” i oktober - november 2021. Teman: välmående, aktivt lyssnande och 

samtalstekniker (bl.a. motiverande samtal)



Språkcentrets tjänster och stödformer

• Språkcentret erbjuder alla studerande vid ÅA möjlighet att boka skrivhandledning för texter på
svenska och engelska. Studenter kan också komma obokat till vår Textverkstad, dvs. en drop-in-
mottagning man får hjälp med språkfrågor. Konceptet är inarbetat på svenska, och testas som
bäst på engelska.

• För studerande som saknar tillräckliga förkunskaper i finska, ordnas preparationskurser inför den 
lagstadgade fakultetsspecifika kursen.

• Nytt: "Träffpunkt Språkcentret" (på försök detta läsår): ett forum, där handledare och andra 
lärare dels kan ställa frågor till vår personal, dels kan utbyta tankar kring 
gemensamma angelägenheter, för att stimulera erfarenhets- och expertisutbyte gällande t.ex. 
studentfrågor över enhetsgränserna.

• Nytt på specialfinansiering: Nätkurs i akademisk litteracitet, "Bron", i ett antal finlandssvenska 
gymnasier för att överbrygga klyftan andra stadiet – universitet.

• Nytt på specialfinansiering: projekt för att stöda studenter från studieovana miljöer i 
deras skrivande. Inom ramarna för projektet hittills:

– En öppen Moodlekurs med skrivresurser på svenska och engelska 

– Pilotering av en kurs ("Språket i avhandlingsprocessen", "Developing thesis writing skills") för 
att ytterligare stöda textproduktion hos svaga skribenter i avhandlingsprocessen, i fall där 
t.ex. vanlig handledning inte räcker till.
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Studiepsykologernas tjänster

• Mottagning för studerane med svårigheter i studierna (1-5 träffar/läsår)

• Utmaningar i studier (informationsbank i Moodle)

• Kand och graduguide (informationsbank i Moodle)

• Kand- och gradugrupp
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