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FRÅN VASA UT I VÄRLDEN – MED SPRÅKSTUDIER 

I BAGAGET 

 

Det går inte att ta miste på att Martina Mölsä älskar språk, och att resa. Hon har redan besökt 

22 olika länder – om hon minns rätt. Bland dessa finns Australien, Nya Zeeland, Peru, 

Guatemala, El Salvador, Mexico, Nicaragua, Costa Rica, Irland och Norge. Resorna har 

inbegripit allt ifrån så kallade working holidays till backpacking och 

tjänsteförhållanden.  Nästa år styr hon förhoppningsvis kosan mot USA, där hon ska tillbringa 

en termin som utbytesstuderande. Till vardags studerar Mölsä socialvetenskap vid Åbo 

Akademi i Vasa för andra året i rad. I bagaget har hon redan en sjuksköterskeexamen och 

arbetslivserfarenhet inom psykiatrin, och nu siktar hon på en magisterexamen i 

utvecklingspsykologi. 

Språk på högre nivå ordnas inte kontinuerligt 

Extra språkstudier vid Centret för språk och kommunikation kändes som en naturlig del att 

inkludera i en examen för Mölsä. Hon har valt att studera franska och spanska, utöver de 

obligatoriska kurserna i finska och engelska. 
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– Jag gjorde en backpacking-resa i Latinamerika och ville fortsätta lära mig spanska, och 

franska tycker jag är ett så vackert språk, säger Mölsä, som även hoppas på att kunna 

spendera en praktikperiod i Frankrike under studietiden. För att praktisera i Frankrike behöver 

Mölsä studera franska åtminstone upp till nivå 3, vilket kan vara lite problematiskt eftersom 

franska på den nivån inte erbjuds kontinuerligt vid Centret för språk och kommunikation i 

Vasa. Martina Mölsä är inte främmande för att arbeta utomlands inom den sociala sektorn 

efter avklarade studier, och för att kunna göra det vill hon avlägga språkkurser inom sin 

examen. 

Spanska vid Vasa Högskolekonsortium 

Spanska har Mölsä studerat genom Vasa Högskolekonsortium, som består av sex högskolor: 

Vasa universitet, Åbo Akademi i Vasa, Svenska handelshögskolan, Vasa yrkeshögskola, 

Yrkeshögskolan Novia och Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa. 

Högskolekonsortiet ordnar gemensamma kurser i olika språk för studenterna vid de olika 

högskolorna i Vasa, där varje högskola har ett visst antal platser på kurserna. Upplägget på 

språkkurserna har Martina Mölsä varit mycket nöjd med, och hon skulle gärna se mer av allt: 

– Det är jättebra att det erbjuds kurser i olika språk, och det skulle vara ännu bättre med fler 

kurser också på högre nivå, gärna också sådana som fokuserar på det muntliga och 

specialkurser så som förberedande kurser inför utbyte och praktik, säger Mölsä. 

Maria Johansson 
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