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Ämnet offentlig förvaltning är inriktat på den offentliga förvaltningen på alla nivåer. 

Ämnet betonar förvaltningen inom det politiska systemet och växelverkan mellan politik 

och förvaltning, genom frågor som: Hur leds och styrs kommuner och statliga 

institutioner? Hur förverkligas de politiska beslut som fattas av politiker på olika nivåer? 

Hur samspelar det offentliga med det privata, till exempel när det gäller 

serviceproduktion? Hur skall det gå med kommunerna i kommun- och 

servicestrukturreformen?  

 

Studierna i offentlig förvaltning ger en god grund för ledar- och expertkarriärer i offentlig 

och privat sektor. Det är ingen direkt yrkesorienterad utbildning, men ger en bred, 

allmänbildande bakgrund. Ämnet offentlig förvaltning ger en analytisk kompetens, som 

är ett grundläggande inslag i den kunskap som krävs när stora organisationer förvaltas i 

en snabbt föränderlig värld. Huvudämnet offentlig förvaltning kan med fördel 

kombineras med biämnesstudier vid de rättsvetenskapliga, statsvetenskapliga och 

socialvetenskapliga institutionerna samt vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. 

 

Studierna är mångsidiga, aktuella, självständiga och flexibla. De tre obligatoriska 

grundkurserna är föreläsningskurser som avslutas med tentamen. På ämnesstudie- och 

fördjupad nivå är arbets- och examinationsformerna varierade. Det breda utbudet av 

valbara kurser gör det möjligt att inrikta studierna enligt egna behov och intressen. 

 

Du kan studera offentlig förvaltning inom ramen för statsvetenskapliga institutionen i 

Åbo och Vasa. Kursutbudet är gemensamt för båda orterna. I Åbo kan du studera 

offentlig förvaltning som huvudämne i politices kandidat och politices magisterexamen. 

Dessutom kan ämnet läsas som långt eller kort biämne. I Vasa kan du studera offentlig 

förvaltning upp till ämnesstudienivå, som ett långt biämne. Vasastuderande som är 

intresserade av att avlägga kandidat- och magisterexamen i offentlig förvaltning kan ta 

kontakt med de ämnesansvariga. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudämnesstrukturen för ämnet  

 

OFFENTLIG FÖRVALTNING läsåret 2010-2011 

 

Politices kandidatexamen    70 sp 

 

Grundstudier  25 sp 

370000.0 Finlands offentliga förvaltning   10 sp 

370001.0 Budgetering och redovisning   10 sp 

370002.0 Organisationsteori I      5 sp 

 

Frivillig kurs: 

370003.0 Politics and Administration in Finland:  

                An Introduction       5 sp 

     

Ämnesstudier 45 sp (35 sp + 

kandidatavhandling 10 sp) 

Valbara kurser på ämnesstudienivå (se förteckningen), 

totalt 

25 sp 

Obligatoriska studiehelheter  

370100.0 Metodik 10 sp 

370101.0 Kandidatavhandling och seminarier 10 sp 

  

  

Politices magisterexamen 85 sp (50 sp + avhandling 

pro gradu 35 sp) 

Fördjupade studier  

Valbara kurser i offentlig förvaltning av vilka minst 2 (20 

sp) väljs bland de valbara fördjupade kurserna och resten 

ur utbudet av kurser på ämnesstudie- eller fördjupad nivå 

(se förteckningen) 

35 sp 

Obligatoriska studiehelheter  

370199.0 Metodik inför pro gradu 5 sp 

370200.0 Magisterseminarier med uppsats 10 sp 

370201.0 Avhandling pro gradu 35 sp  



 

 

 

 

Valbara kurser I (Ämnesstudier, fördjupade studier)   Studiepoäng 

 

370151.0 Kulturpolitik och förvaltning      10 sp 

370153.0 Kommunalpolitik       10 sp 

370156.0 Lokal miljöpolitik       10 sp 

370157.0 Praktiska yrkesroller      5 sp 

370158.0 Aktuell forskning i offentlig förvaltning    5 sp 

370159.0 Tredje sektorn – det civila samhället    10 sp 

370160.0 Statsförvaltning       10 sp 

370162.0 Regional politik och förvaltning     10 sp  

370163.0 EU:s politiska system      10 sp 

370164.0 Förvaltning i förändring,       10 sp 

370172.0.0 Ledarskap och expertis i organisationer    10 sp 

370173.0 Etik i offentlig förvaltning      5 sp 

370180.0 Policyanalys och utvärdering     5 sp 

370181.0 Medborgaren och inflytandet     10 sp 

370182.0 Förvaltning och resursutnyttjande     10 sp 

370183.0 Personalledning i offentlig sektor     5 sp 

 

 

Valbara kurser II (Fördjupade studier).  Välj minst 2 av dessa kurser (20 sp) inom 

ramen för de valbara studierna på fördjupad nivå! 

  

370170.0 Organisationsteori II      10 sp 

370175.0 Stat och marknad       10 sp 

370176.0 Teorier om förhållandet mellan människan och miljön  10 sp 

370177.0 Policy processes in the EU – The Case of Environmental  

Governance         10 sp 

370202.0 Läskurs inför pro gradu      10 sp 

 

  

  

 


