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Åbo Akademi är det gräns
överskridande universitetet  
med högsta vetenskapliga
anseende inom sina profil 
områden och en svensk  språkig 
miljö för internationellt
konkurrenskraftig forskning  
och utbildning.
Åbo Akademis strategi 2015–2020
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Åbo Akademi är ett av de mest internatio-
nella universiteten i Finland med närmare 
en femtedel internationella studerande och 
forskarstuderande. Vårt snart hundraåriga 
universitet har en klar vision att år 2020 
vara ett universitet vars verksamhet över-
skrider språkliga och kulturella gränser, 
där en svenskspråkig akademisk miljö  
förenas med en internationell atmosfär 
och där utbildningen och forskningen 
håller högsta kvalitet. 

Under de första 100 åren har Åbo 
Akademi vuxit från att vara ett litet 
regionalt universitet till att bli ett interna-
tionellt erkänt forskningsuniversitet med 
toppforskning inom både teknologi och 
biovetenskaper såväl som samhällsaktuella 
frågor. Inom utbildningen har vi tjugo 
utbildningsprogram som ger studerande 
en bred bas för att kunna specialisera 
sig på fördjupad nivå. Vi är måna om att 
kontinuerligt utveckla utbildningen och 
dess kvalitet genom att vara lyhörda för 
studenternas feedback och arbetsmarkna-
dens förändringar. 

Nu inför Åbo Akademis 100-årsjubi-
leum är det aktuellt att blicka framåt.  
Vart är vårt universitet på väg? Vilka 
förväntningar ställs på oss av dagens och 
morgondagens studerande, av samhället,  
näringslivet och allmänheten? Vårt vikti-
gaste uppdrag är att aktivt vara med och 
lösa framtidens samhällsutmaningar.   
Det gör vi genom nya forskningsupptäck-
ter, som främjar hälsan, miljön, skolan, 
jämlikhet m.m.  Lika viktigt är att utbilda 
kritiskt tänkande individer och förse dem 
med kompetenser som behövs i samhället. 
Välkommen med på vår spännande 
resa in i framtiden! 

Mikko Hupa
Rektor

Åbo Akademi 
blickar framåt



4

INNEHÅLL

6

10

FRAMGÅNGSRIK
OCH SPÄNNANDE 

FORSKNING

INTERNATIONELL
UTBILDNING PÅ SVENSKA

FAMILJÄRT
UNIVERSITET DÄR

ALLA KÄNNER
SIG VÄLKOMNA 

14

MED CAMPUS
I CENTRUM

12



5

20

KORT OM
ÅBO AKADEMI

FÖRVERKLIGA
FRAMTIDEN

MED OSS

24

UTGIVARE: 
Kommunikationsenheten  
vid Åbo Akademi
LAYOUT:
Lahtinen Mantere Saatchi & Saatchi
BILDER: Åbo Akademis bildbank, 
iStockphoto och Shutterstock
PAPPER: Edixion Offset
TRYCK: Finepress

19

KOMPETENS OCH
VÄLMÅENDE



6

Vid Åbo Akademi bedrivs internationellt 
högklassig forskning vid alla fyra fakul-
teter. För att stärka forskningsverksam-
heten uppmuntrar vi till samarbete och 
tvärvetenskap.

För närvarande profilerar sig Åbo 
Akademi särskilt inom tre tyngdpunkts-
områden inom forskningen: minori-
tetsforskning, molekylär process- och 
 materialteknologi, samt läkemedels-
utveckling och diagnostik.

Också inom forskningen värnar Åbo 
Akademi om det finlandssvenska. För  
att kunna konkurrera internationellt är 

en utvidgning av det finlandssvenska mot 
en profilering kring minoritetsfrågor på 
ett allmänt plan Åbo Akademis viktigaste 
satsning inom forskningen under strategi-
perioden 2015–2020.

Inom den molekylära processtekno login 
och materialteknologin bedrivs bland  
annat forskning i tekniker för framställ-
ning av miljövänliga kemikalier, hälso-
främjande substanser och bränslekom-
ponenter. 

Läkemedelsutveckling och diagnostik 
är ett forskningsområde där Åbo Akademi 
satsar tillsammans med Åbo universitet. 

Professorn i farmaci, Niklas Sandler, är 
Åbo Akademis vicerektor med ansvar  
för forskningsfrågor.

– Inom läkemedelsforskningen har vi 
mycket spännande på gång, till exempel 
grundforskning i cellbiologi som stöder 
utveckling av läkemedel, nanoteknologi 
för att hitta nya lösningar inom diagnos-
tik och nya tekniker så som 3D-printning 
för att tillverka läkemedel. Vi försöker 
också ta fram mer precisa så kallade  
selektiva läkemedel, vilket bland annat 
kan innebära en skonsammare och  
effektivare cancervård. 

spännande
Framgångsrik och

forskning

FORSKNING 
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Djärvhet

Minoritetsforskning

Molekylär process- och materialteknologi

Läkemedelsutveckling och diagnostik
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Brain Training: taking the next step leds 
av professorn i psykologi, Matti Laine.

YARG – Young adults and religion in  
a global perspective: A cross‐cultural, 
comparative and mixed‐method study  
of religious subjectivities and values in 
their context leds av professorn i religi-
onsvetenskap Peter Nynäs.

Åbo Akademi har fyra interna spets - 
en heter inom forskning finansierade  
av Stiftelsen för Åbo Akademi:

Åbo Akademi har två nationella
spetsforsknings enheter 
utsedda av Finlands Akademi:
Spetsenheten för cirkulations-  
och ämne s omsättningssjukdomar  
(2014–2019). Enheten är gemensam  
för Åbo Akademi, Åbo universitet,  
Åbo universitets centralsjukhus och  
Östra Finlands universitet.

Spetsforskningsprojektet History of  
Society: Re-thinking Finland 1400–2000 
ska visa varför Finland blev det Finland 
är i dag, synliggöra drivkrafterna och visa 
hur det kunde ha gått. Projektet finan-
sieras 2012–2017 och är gemensamt  med 
universiteten i Tammerfors och Jyväskylä.

Future Refining of Forest Biomass 
leds av professorn i kemisk reaktions-
teknik Tapio Salmi.

Functional Materials at Biological  
Interfaces leds av professorn i fysik  
Ronald Österbacka.

FORSKNING
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utbildning
I nästan hundra år har Åbo Akademi  
erbjudit utbildning av hög kvalitet på 
svenska. Åbo Akademi är ett av de min-
dre universiteten i Finland, men kan ändå 
erbjuda ett stort utbud av ämnen. Stude-
rande vid akademin har lätt att känna sig 
hemma, stämningen bland studerande 
och kontakten mellan studerande och 
personal är god. Akademins litenhet är 
universitetets styrka. Inom undervisning-
en kan personalen flexibelt pröva nya 
undervisningsmetoder som regelbundet 

utvärderas och vidareutvecklas. Aktive-
rande undervisningsmetoder ger stude-
rande de rätta färdigheterna för framtida 
arbetsuppgifter, också sådana som ännu 
inte finns. 

Åbo Akademis vision 2020 är ett 
universitet vars verksamhet överskrider 
språkliga och kulturella gränser. Trots 
sin svenska prägel har cirka en femtedel 
av alla Åbo Akademis studerande finska 
som modersmål. Genom tiderna har 
akademin också haft en internationell 

karaktär och är bland annat medlem  
i Coimbra Group, som består av de 40 
äldsta universiteten i olika europeiska 
länder. Där och i flera andra internatio-
nella nätverk är akademin aktiv för att 
kunna erbjuda de studerande möjlighe-
ter att åka utomlands, och själv motta 
utländska studerande. För närvarande 
erbjuder Åbo Akademi nio internatio-
nella magisterprogram på engelska.

Internationell

på 
svenska

UTBILDNING
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HUMANIORA, 
PSYKOLOGI
OCH TEOLOGI
Kultur, historia och filosofi

Logopedi

Psykologi

Språk

Teologi

Allmän pedagogik och vuxenpedagogik
Barnträdgårdslärare
Hälsovetenskaper
Klasslärare
Socialvetenskaper
Speciallärare
Ämneslärare

Ekonomi

Rättsnotarie

Samhällsvetenskaper

Biovetenskaper

Informationsteknologi

Naturvetenskaper

Farmaci

Kemiteknik

PEDAGOGIK 
OCH VÄLFÄRDS
STUDIER

NATURVETEN 
SKAPER  

OCH TEKNIK

SAMHÄLLS
VETENSKAPER
OCH EKONOMI

UTBILDNINGS
LINJER

UTBILDNING
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Jasmine Hietala trivs med sina studier  
vid Åbo Akademi. Hon kommer från
Björneborg och flyttade till Åbo för fyra 
år sedan.

Åbo Akademi lockade för att det är ett 
tvärvetenskapligt universitet med många 
möjligheter till en unik examen. Jasmine 
ville studera i en svenskspråkig miljö. 
Också möjligheterna till internationella 
utbyten gjorde Åbo Akademi till en  
attraktiv studieplats. Delaktighet

UTBILDNING

Familjärt 
universitet där 
alla känner sig 
välkomna

JASMINE HIETALA

Huvudämne: 
Internationell marknadsföring.

Biämne: 
Modevetenskap, studerat vid Stockholms 
universitet.

Modersmål: 
Finska.

Minnen hon tar med sig från 
studietiden: 
Biskopsgatans charmiga karaktär och 
närheten till alla fakulteter.

Tre saker unika för Åbo Akademi:
1.  Små gruppstorlekar vilket ger nära kon

takt mellan personal och studerande.
2.  Lätt att skapa nätverk redan under 

studietiden. Kontakter som sedan kan 
användas i arbetslivet.

3.  Ett rikt studieliv med något för alla 
smaker.
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Delaktighet
UTBILDNING
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Åbo 
Domkyrkan i Åbo är porten till Åbo 
Akademis  charmiga campus. Trots ett brett 
urval av ämnen och utbildningar på detta 
campus, upp levs allt som nära. Det är natur-
ligt att möta varandra över ämnesgränserna.

Vasa
I byggnader som en gång tillhört Vasa 
Ång kvarn ligger nu Academill vackert 
be läget vid stranden i Vasa. Ett modernt 
campus inrymt i en byggnad med en 
gammal historia.

Jakobstad
I Campus Allegro vistas studerande från 
olika högskolor. I ett gränsöverskridande  
samarbete kan studerande välja kurser 
från de övriga högskolorna som verkar  
på Campus Allegro.

Åbo Akademis campus 
är belägna nära centrum, 
i historiska miljöer med 
kulturella guldkorn. 

campusMed

i centrum

SAMARBETE OCH SAMVERKAN
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Studentaktiviteter
Det finns ett rikt föreningsliv med  
aktivi teter för alla. Traditionerna är 
många. Åbo Akademis Studentkår  
har många specialföreningar som  
ordnar olika evenemang under året.  
Studerande kan bland annat ta del  
av kulturell verksamhet, politiska  
före ningar, musik föreningar och  
ämnesföreningar. 

SAMARBETE OCH SAMVERKAN
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Mångfald

Åbo Akademis grundläggande syfte är att verka för ett Finland  
där svenskspråkighet och finlandssvensk kultur blomstrar i  
berikande växelverkan med andra språk och kulturer.
Åbo Akademis strategi 2015–2020

SAMARBETE OCH SAMVERKAN
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Bibliotek 
Åbo Akademis bibliotek är ett offentligt 
universitetsbibliotek som har friexem-
plarsrätt till tryckt material sedan 1919. 
Biblioteket upprätthåller även samlingar 
av finlandssvensk nationalbiblioteks-
karaktär vilket inkluderar omfattande 
handskrifts- och bildsamlingar. Sedan 
1995 idkar biblioteket digitaliseringsverk-
samhet i begränsad omfattning.

Sibeliusmuseum
Akademins första professor i musik-
vetenskap Otto Andersson lade grunden 
för museet redan 1926. Då gick det under 
namnet Musikhistoriska samlingarna vid 
Åbo Akademi. Museet är öppet hela året 
för allmänheten. Sibeliusmuseum är ännu 
idag anknutet till Åbo Akademi och det 
är vackert beläget i hjärtat av campus i 
Åbo. 

Sjöhistoriska institutet
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 
är ett specialarkiv och -bibliotek med 
inriktning på sjöhistoria och maritimet-
nologi. Institutets historia går tillbaka 
till år 1936 då Sjöhistoriska museet vid 
Åbo Akademi grundades som det första 
sjöfarts museet i Finland.
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Museet Ett hem
I Åbos akademikvarter ligger museet  
som tar besökarna in i ett hem från  
sekelskiftet. Makarna Hélène och Alfred 
Jakobsson testamenterade sitt hem till 
Stiftelsen för Åbo Akademi. I de vackra 
salongerna ordnas det guidningar bland 
konstverken och antikviteterna.

SAMARBETE OCH SAMVERKAN

Stiftelsen för Åbo Akademi
Stiftelsens för Åbo Akademi ändamål är 
att ekonomiskt delta i upprätthållandet 
av Åbo Akademi, samt att även i övrigt 
stödja och främja finlandssvenskt kultur-
arbete, särskilt vetenskaplig forskning.

Stiftelsen för Åbo Akademi grundades 
1917. Huvuddelen av stiftelsens kapital 
är placerat i aktier och fastigheter. En 
stor del av fastigheterna används av Åbo  
 Akademi eller andra utbildningsenheter.
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KORT OM ÅBO AKADEMI

Studerande:
5 500 grundexamensstuderande 
820 forskarstuderande 
1 050 utländska studerande  
från 80 länder. 
Årligen utexamineras  
540 magistrar och 75 doktorer.

Personal:
Totalt 1 300 anställda, 
660 arbetar med 
undervisning och forskning.

Budget:
Den totala årsbudgeten är 
ca 105 miljoner euro, 
38 miljoner extern finansiering.

Publikationer:
1 500 vetenskapliga 
publikationer per år.

Vuxenutbildning:
Öppna universitetet  
ca 3 100 studerande.
Centret för livslångt lärande  
7 100 deltagare.

SAMARBETE OCH SAMVERKAN

Nordiskt samarbete
Åbo Akademi har betydande samar-
bete med andra nordiska universitet. 
Intresset för Norden är stort av språk-
liga, historiska och kulturella skäl. Åbo 
Akademi har en viktig uppgift att bevara 
och förstärka kontakterna till det övriga 
Norden. Nordiskt samarbete förekommer 
inom alla vetenskapsområden vid Åbo 
Akademi. Samarbetet omfattar allt från 
student- och lärarutbyte, gemensamma 
utbildningar samt forskningsprojekt och 
-nätverk till strategiska partnerskap.
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och välmående
Kompetens

Åbo Akademis uppgift är att skapa och 
sprida ny kunskap. Universitetets forskare 
gör nya upptäckter som får betydelse såväl 
för den enskilda individen, som för samhäl-
let i stort, samtidigt som utbildningen vid 
universitetet baserar sig på forskning. Målet 
är att studerande vid examinationen har 
verktyg för att sätta sin kunskap i stora sam-
manhang, kan placera sig på arbetsmarkna-
den och genom detta bidra till samhället.

HÅLLBARA GRUNDSTRUKTURER
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Kompetens
Den sociala arbetsmiljön för studenterna 
och personalen är en kärnfråga för en 
god utbildning och en hållbar framtid 
för den nyutexaminerade. Som en del av 
kvalitetsarbetet vid Åbo Akademi följs 
välbefinnandet upp med regelbundna 
enkäter, det finns program för likabe-
handling och tidigt ingripande, liksom 
må bra-verksamhet för såväl personal 
som studerande.

Åbo Akademis Arbetsforum stöder 
den studerande med karriärplanering, 
rådgivning och arbetspraktik. Också den 
nyutexaminerade kan där få hjälp med 
att hitta ett jobb. Arbetsforum följer upp 
hur de utexaminerade placerar sig på 
arbetsmarknaden och resultaten visar en 
hög sysselsättningsgrad. 

Åbo Akademi är inte endast till för 
unga människor. Hit kan man komma 

när som helst i livet för att bredda sin 
kompetens genom kurser som erbjuds 
vid Centret för livslångt lärande vid 
Åbo Akademi. Alumnerna – med andra 
ord alla de som någon gång jobbat eller 
studerat vid Åbo Akademi – är också en 
grupp som universitetet gärna fortsätter 
att samverka med, såväl i festliga samman-
hang som i en seriösare form genom 
mentorprogram och andra samarbeten. 

HÅLLBARA GRUNDSTRUKTURER
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För jämställdhet  
och likabehandling 

HÅLLBARA GRUNDSTRUKTURER

Åbo Akademi arbetar för jämställdhet 
och lika behandling, likaså finns det 
en handlings plan för bemötande av 
studerande med funktions nedsättning. 
I handlings planen lyfts fram olika 
aspekter av tillgänglighet – fysisk, 
psykisk och social – med specifik 
fokus på läs och skrivsvårigheter 
samt psykisk ohälsa.

Som läroanstalt, offentlig aktör och  
arbets givare försöker vi målinriktat 
främja och garantera likabehandling 
samt motverka och förbjuda dis
kriminering.
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Åbo Akademi grundades av välgörare.  
En grundplåt lagd av 35 privata donatorer 
gjorde att ett svenskspråkigt universitet i 
Finland blev möjligt år 1918. 

Inför sitt 100-årsjubileum vänder sig 
Åbo Akademi igen till vänner och väl-
görare med en medelinsamling. Med din 

Donationer på minst 10 000 euro kan riktas 
till något av Åbo Akademis elva utbildnings
områden. 

Statens motfinansiering riktas till  
universitetets grundkapital ur vilket  
endast avkastningen används.

Samfund är berättigade till skatteavdrag på 
donationer omfattande 850–250 000 euro. 
Donationerna kan betalas i delposter.

framtiden
Förverkliga

hjälp vill vi garantera högklassig  
undervisning och forskning på svenska  
i Finland även i framtiden. Samtidigt  
ser vi insamlingen som en möjlighet  
till utvidgade och fördjupade kontakter 
med nya och redan etablerade samarbets-
partners. 

Din gåva har just nu ett förhöjt värde, 
eftersom staten har lovat en motfinan-
siering som kan vara upp till tre gånger 
donationens värde. Det betyder att för 
varje donerad euro bidrar staten med tre 
fram till 30.6.2017. 

Tack, varje gåva är värdefull!

Mera information, betalningsinstruktioner 
och penninginsamlingstillstånd på adressen 
www.abo.fi/donera 

Ta kontakt: medelinsamling@abo.fi

med 
oss

ÅBO AKADEMI 100 ÅR
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Doktoranden Iris Lähdeniemi är
tacksam. Tack vare donationer till
Åbo Akademi fick hon en anställning 
vid doktorandnätverket Molecular 
Biosciences. Hon forskar i celler och 
bidrar på så sätt till framsteg inom 
cancerforskningen. Iris specifika 
forskningsområde är tjocktarmens 
epitelceller. Genom att bland annat 
studera hur de delar sig och utvecklas 
till fungerande enheter, bidrar hon 
till vetenskapen med kunskap om 
hur tjocktarmscancer utvecklas. 

–  Det är väldigt spännande  att 
göra cellbiologisk forskning. Känslan 
efter ett lyckat experiment som lett 
till att du har hittat en alldeles ny grej 
som ingen annan ännu vet om är 
något alla forskare strävar efter. Min 
dröm är att jag skulle kunna ge ett bi-
drag till mitt forskningsområde som 
skulle ha betydelse för förbättrandet 
av den allmänna hälsan, säger Iris.

Donationerna går till ÅA 100-årsfonden 
och kommer till nytta bland annat 
som förbättrade för utsättningar 
för forsk ning och undervisning, 
forsknings infrastruktur och moderna 
undervisningsmiljöer. Åbo Akademi 
vill också skapa ekonomiska resurser 
för att kunna satsa strategiskt på 
nuvarande och framtida forsknings-
profiler. 

Iris forskar tack  
vare donationer

Vart går 
donationerna? 

ÅBO AKADEMI 100 ÅR
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Återväxten av nya forskare tryggas  
inom Åbo Akademis forskarskola. Inom 
forskarskolan finns tolv doktorand platser 
finansierade av Stiftelsen för Åbo Akademi 
och vartannat år antas 30–40 blivande 
doktorer finansierade av Åbo Akademi. 
Dessa doktorandplatser för delas på dok-
torandnätverk inom vitt skilda områden, 
allt från konsthistoria till materialforskning 
och mänskliga rättigheter. Utöver dessa 
finns en rad forskare med olika slag av 
finansieringskällor.

ÅBO AKADEMI 100 ÅR
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