
ÄMNESVAL I GYMNASIET FÖR VIDARE STUDIER I FINLAND
Gäller tills ny information kommer om antagning till vidare studier

Utbildning Ämnen i SE som ger MEST Ämnen som är viktiga 
(universitet,högskolor och poäng vid antagning vid urvalsprov till högskolor
yrkeshögskolor YH) (SE-prov som betonas, observera)

att även andra se-prov/ämnen kan ge poäng)

Agronom, HU 4 SE-prov beaktas: mo,maa,bi,ge,fy/ke 
näringslära,husdjursvetenskap, mo,maa,A-språk,realprov (beroende på inriktning)
bioteknik,livsmedelsteknologi .. mo,maa,A-språk,bi/ke/fy

Arkitekt 6 SE-prov beaktas:
Mo,maa,fi,A-språk,realprov maa, bk

Landskapsarkitekt samma som arkitekt samma som arkitekt + ge1

Inredningsarkitekt alla studentprov bk+ diplomet

Biologi, cell- och miljö, ÅA Mo,maa/mab, bi,ge,fy,ke bi
Biokemi, ÅA samma som ovan bi och ke
Biologi vid HU Mo,maa/mab, 2 av bi,ge,fy,ke

Datavetenskap, ÅA Betygsantagning. Maa o mo betonas

Diplomingenjör Maa,fy eller ke Maa, fy eller ke
maa/mab maa/mab, grundkurser i fy/ke

Engelska Mo och en en

Ingenjör YH (yrkeshögskola)



Ekonomie magister, ÅA Mo,ma,sl sl, maa/mab
Ekonomie magister, Hanken  maa/mab,mo + 4 övriga sl, maa/mab

Farmaceut maa,mo,fi,en,realprov bi(fysiologi), ke

Formgivare (YH) gymnasiebetyg + mo bk och diplomet (förhandsuppg i urval)

Fysioterapeut (YH) gymnasiebetyg + mo, 1språk,real/mab bi(anatomi,fysiologi),hä,gy

Fysik,kemi,matematik,ge bi,ge,fy,ke, maa,mo

Gymnastiklärare (Jyväskylä) 4 SE-prov: mo+3 övriga A-nivå samt fysisk test, undervisningssituation
vitsord i gy och hä (antal kurser) samt
gy-diplomet

Historia, ÅA mo, hi hi och sl 
Historia, HU mo, hi hi och sl 

Juridik 4 SE-prov: mo,fi+ 2 övriga sl3 och 6 

Journalist mo+ 3 övriga SE-prov mo, sl

Klasslärare,specialärare och 5 SE-prov beaktas intervju, uppsats i urvalsprovet
barnträdgårslärare

Logopedi (talterapeut) SE-prov i bi,ps ps,bi,hä

Läkare, tandläkare, veterinär 5 SE-prov; mo,fi,A-språk, fy/ke/bi(det bästa)fy, ke,bi,maa

Optiker,bioanalytiker eller maa/mab intervju som urvalsprov
radiografi (YH)



Pilot Studentexamen, en,fi maa,fy

Polis mo mo,gy

Psykologi,ÅA SE-prov i ps ps

Utvecklingspsykologi,ÅA SE-prov i ps ps

Rättsnotarie alla SE-prov sl 3 och 6

Räddningsman medeltalet på gymnasiebetyget gy

Socialpolitik, ÅA mo,sl,mab/real sl, ps,hä

Socialt arbete, sockom mo + 3 övriga seprov sl,ps,hä

Statsvetenskap sl, mo,hi/mab sl

Förklaringar:
YH= yrkeshögkolor ps= psykologi
HU = Helsingfors universitet hä = hälsokunskap
ÅA = ÅboAkademi gy=gymnastik
Maa/mab = lång/kort matematik bk= bildkonst
mo= modersmål ge =geografi
fi = finska bi= biologi
en = engelska



sl = samhällslära
hi= historia
fy= fysik
ke= kemi
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