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VÄLKOMMEN SOM 

STUDERANDE TILL 

ÅBO YRKESINSTITUT! 

De olika aktörerna vid Åbo yrkesinstitut (TAI) hjälper och handleder dig 
under dina studier – ända till din sysselsättning eller fortbildning. Handled-
ningen och undervisningen grundar sig på samarbete och jämlikhet, upp-
muntran och stöd. Vid TAI får du ett yrke och utmärkta färdigheter för att 
övergå till arbetslivet och fortsatta studier. 

1. YRKESSKOLAN BÖRJAR

Den här Studerandeguiden är din handbok och arbetsbok. Bekanta dig med 
handboken genast i början av studierna under handledning av din ansvariga 
lärare. Genom att ladda ner guiden på din mobila enhet hittar du behändigt 
svar på många frågor som uppstår under studietiden. 

DEN ANSVARIGA LÄRAREN HAR ANSVAR 

Den ansvariga läraren ger dig råd i frågor som gäller studierna och TAI:s 
vardag. Av den ansvariga läraren får du närmare information t.ex. om det 
praktiska i ditt eget skolhus. Du kan diskutera alla studierelaterade frågor 
personligen med den ansvariga läraren. I början av studierna börjar ni till-
sammans göra upp din personliga utvecklingsplan för kunnandet, dvs. din 
PUK. 

→ Den ansvariga lärarens namn och kontaktuppgifter:

→ Din gruppkod:

→ Skolans adress och kontaktuppgifter:

3 

https://www.turkuai.fi/


 

→ Skolans adress och kontaktuppgifter: Hurdana mo-
tions- och fritidsutrymmen har de studerande tillgång 
till i ditt skolhus? 

TAI:s verksamhetsperiod är 1.8.2022–31.7.2023. Loven kan variera enligt 
examensområde, utbildningsform eller din PUK. Närmare information om 
arbetsdagarna fnns i Wilma och på skolhusets sidor. 

→ Skolans adress och kontaktuppgifter: När har du/din 
grupp lov (höst-, jul-, sport- och sommarlov)? 

INLÄRNINGSPLATTFORMAR OCH -SIDOR 

Wilma-koderna får du när du inleder dina studier. I Wilma hittar du läsord-
ningen, olika blanketter, anvisningar osv. och där kan du följa med hur dina 
studier framskrider. Wilma är också TAI:s offciella kommunikationskanal. 
Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade och följ Wilma dagligen och läroan-
staltens e-post regelbundet!  Dina vårdnadshavare/lagliga företrädare förut-
sätts också logga in i Wilma och följa med. 

Du kan använda Offce 365-programmen under studietiden. Bekanta dig 
med Teams anvisningsvideo för studerande. I TAI används inlärningsmil-
jön Moodle. Vissa studier kan avläggas självständigt på nätet (eTAI). För att 
använda och utnyttja dessa får du hjälp av dina lärare och Oppimo på ditt 
eget skolhus. 

Som stöd för dina studier och sysselsättning kan du använda bl.a. följan-
de webbplatser: Öppna yrkesstudier, ForeAmmatti-tjänsten, Paikkaop-
pi-inlärningsmiljön. 

MobilTAI är en handledningsplattform. Den är ett verktyg för uppföljning, 
handledning och dokumentering samt utvärdering av arbetslivsperioden. 

STUDENTRESTAURANGEN SERVERAR LUNCH 

Som grundexamensstuderande eller läropliktig på heltid får du gratis lunch i 
studentrestaurangen. Som studerande inom arbetskrafts- och läroavtals-
utbildning samt som yrkes- och specialyrkesexamensstuderande och stu-
derande i bisyssla kan du äta till studerandepris. 
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→ När är din grupps matrast på skolhuset? 

→ Hur ordnas måltiderna under inlärningen i arbetsli-
vet? 

DET KAN BLI STUDIEKOSTNADER 

För dem som studerar en grundexamen är undervisningen avgiftsfri, men 
kostnader uppkommer av material, förnödenheter, arbetsredskap och -klä-
der. De som studerar en yrkes- och specialyrkesexamen betalar dessutom 
en studieavgift för utbildningen. För personer som deltar i arbetskraftsut-
bildning och läroavtalsstuderande är studierna oberoende av examensnivån 
avgiftsfria, men det kan fnnas branschspecifka kostnader. Undantagsvis är 
studierna för läropliktiga helt avgiftsfria fram till examen eller till utgången av 
det år då den studerande fyller 20 år. 

→ Hur stora kostnader kan du få och när ska du betala 
för dem? 

SÄKERHETEN TRYGGAS 

TAI:s ordningsregler gäller alla och ska följas. I ordningsreglerna hittar du 
anvisningar om bland annat uppförandekoder, användning av mobila enhe-
ter, kommunikation i sociala medier och säkerhet. 

Det är obligatoriskt att sörja för arbetssäkerheten. Du ska ha med dig de 
redskap och den utrustning som behövs både på lektionerna och på arbets-
platsen. Du får noggranna anvisningar om arbetssäkerheten av läraren och 
på arbetsplatsen. Man ingriper i försummelse av arbetarskyddet till exempel 
genom att förhindra deltagande i undervisning eller inlärning på arbetsplat-
sen. 

→ Vilka säkerhetsföreskrifter ska särskilt beaktas 
inom din bransch? 
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Som studerande vid TAI är du olycksfallsförsäkrad. Om du råkar ut för ett 
olycksfall i arbetet hittar du anvisningar om det i anvisningarna för olycks-
fall i arbetet. 

→ Om du råkar ut för en studierelaterad olycka, hur ska 
du göra? 

Vid TAI är alla former av mobbning och trakasserier förbjudna. I elev-
vårdens anvisningar  hittar du anvisningar för dessa situationer. 

→ Hur gör du om du ser eller upplever mobbning, tra-
kasserier eller beteende som strider mot arbetsron? 

2. PUK STYR DINA STUDIER 

PUK ÄR BINDANDE 

Genast i början av dina studier börjar du göra upp en personlig utvecklings-
plan för kunnandet, dvs. PUK, tillsammans med den ansvariga läraren och 
den uppdateras alltid vid behov. 

I PUK avtalas om 

• dina mål 

• de examensdelar som avläggs och hur du uppnår dina kunskapsmål och 
krav på yrkesskicklighet 

• erkännande av tidigare kompetens 

• dina studier och inlärningssätt som främjar din inlärning 

• den handledning och det stöd du behöver 

• ditt eventuella särskilda behov av stöd 

• din karriärplan 

Om du har tidigare kunnande som motsvarar kraven för den examen 
som nu avläggs, kan det identiferas och erkännas som en del av den exa-
men som avläggs. Du utreder din tidigare kompetens tillsammans med den 
ansvariga läraren. Ditt kunnande kan erkännas utifrån dina tidigare betyg 
eller intyg. Vid behov kan du komplettera dina tidigare kunskaper eller visa 
dem genom yrkesprov. 
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Enligt PUK har du skyldighet att vara närvarande i studierna och inlär-
ningen på arbetsplatsen. Den ansvariga läraren och studiernas lärare följer 
upp din närvaro och frånvaro. Om dina studier inte framskrider enligt det 
ni kommit överens om i PUK och du har frånvaro (med eller utan tillstånd), 
diskutera med den ansvariga läraren/läraren: 

• om saker som påverkar din frånvaro 

• om hur du skaffar saknad kompetens 

Om du är minderårig och dina studier trots stödåtgärder och handledning 
inte framskrider enligt PUK, är läroanstalten skyldig att underrätta dina vård-
nadshavare/lagliga företrädare om detta. Du kan kontakta TAI:s personal i 
alla frågor som gäller dina studier! 

→ När är tidpunkten för ditt första PUK-samtal? 

→ Vilken nytta har du av PUK? 

→ Vilken tidigare kompetens har du om din examen 
(via utbildning, erfarenhet, hobbyer etc.)? 

→ Hur gör du för att din tidigare kompetens ska 
beaktas? 

→ Hurdant stöd kan du behöva för dina studier? 
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3. FRÅNVARO PÅVERKAR 

DET ÄR VIKTIGT ATT DU TAR ANSVAR 

Se till att dina studier framskrider enligt överenskommelse – med an-
svarsfullt studerande lyckas det! Vi ingriper i olovlig frånvaro (närundervis-
ning, distansstudier, inlärning i arbetslivet) på det sätt som förutsätts i lagen 
om yrkesutbildning 531/2017 (kapitel 5). 

Kom alltid på förhand överens om all frånvaro med den ansvariga lä-
raren eller läraren/arbetsplatshandledaren. Meddela om frånvaron och för-
seningen i Wilma till läraren och/eller den ansvariga läraren på förhand. Du 
meddelar arbetsplatshandledaren enligt arbetsplatsens anvisningar. 

Om du deltar i arbetskraftsutbildning eller studerar med arbetslöshets-
förmån, följer du de frånvaro-/närvaroanvisningar som överenskommits 
med arbets- och näringsbyrån/kommunförsöket.  Som läroavtalsstude-
rande följer du arbetsplatsens anvisningar, under studiedagarna följande 
anvisningar. 

Om din frånvaro är kort (mindre än fyra dagar) och plötslig 

• meddela läraren/arbetsplatshandledaren genast när det är möjligt 

• se till att du uppnår den kompetens som behövs 

Om din frånvaro beror på sjukdom 

• och du har upprepade sjukfrånvaron, kan den ansvariga läraren be att du 
visar upp ett intyg över sjukfrånvaro 

• anmäl din frånvaro till arbetsplatsen enligt de anvisningar du fått där 

• se till att du uppnår den kompetens som behövs 

• kontakta den ansvariga läraren/läraren om du behöver stöd i studierna 

Om frånvaron beror på tvingande skäl, t.ex. tutorverksamhet, familje-
frågor, skyldigheter 

• meddela läraren/arbetsplatshandledaren genast när det är möjligt 

• se till att du uppnår den kompetens som behövs 

Om frånvaron beror på annat än sjukdom eller tvingande skäl 

• om frånvaron är kortare än fyra dagar ska du förhandla om saken med 
den ansvariga läraren 

• om frånvaron är längre än tre dagar ger den ansvariga läraren dig råd om 
att be utbildningschefen om tillstånd att vara frånvarande. 
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• meddela arbetsplatsen enligt de anvisningar du fått där 

• se till att du uppnår den kompetens som behövs 

Om frånvaron är längre än två veckor 

• kan du bli tvungen att avbryta dina studier för viss tid och detta kan på-
verka studiernas framskridande och den förmån du får. 

• Kontakta din studiehandledare eller ansvariga lärare, som hjälper dig 
t.ex. med att fylla i ändringsblanketten. 

4. EXAMEN BESTÅR AV DELAR 

EXAMINA ÄR RIKSOMFATTANDE 

Examina består av obligatoriska och valfria examensdelar. En yrkesinrik-
tad grundexamen omfattar 180 kompetenspoäng (kp). Den består av både 
yrkesinriktade examensdelar (145 kp) och examensdelar som är gemen-
samma för alla grundexamina (YTO 35 kp). Du kan bekanta dig med de 
riksomfattande grunderna för din examen i tjänsten Studieinfos eGrunder 
samt i TAIs studietjänst. 

Examensdelarna och delområdena i de gemensamma examensdelarna be-
döms med skalan 0–5. Den studerandes kunnande bedöms genom att det 
jämförs med det kunnande som defnieras i examensgrunderna. 

→ Vilka är de obligatoriska gemensamma studierna 
för alla grundexamina (YTOT)? 

1. 

2. 

3. 

→ Vilka är de obligatoriska yrkesinriktade examensde-
larna i din egen grundexamen? 

I yrkes- och specialyrkesexamina fnns endast yrkesinriktade examensde-
lar. Yrkesexamen omfattar 150 eller 120 kp och specialyrkesexamen 160-
180 kp. Delarna i yrkes- och specialyrkesexamina bedöms med skalan god-
känd/underkänd. 
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→ För vem passar yrkes- och specialyrkesexamina?

KOMPETENS FÖRVÄRVAS PÅ OLIKA SÄTT 

Studier är förvärvande av det kunnande som ingår i examen. Du kan 
skaffa dig kompetens på många sätt genom närundervisning, distansstu-
dier och inlärning i arbetslivet. I arbetslivet ingås olika långa utbildnings-
avtal (oavlönade) eller läroavtal (avlönade).  

Genom att lära dig nytt och förvärva kunnande får du färdigheter att 
delta i påvisande av kunnande, det vill säga yrkesprov. Du får respons 
på inlärningen, studiernas framskridande och ditt kunnande av lärarna och 
arbetsplatshandledarna. När du har uppnått tillräckliga kunskaper om ex-
amensdelen visar du detta genom att utföra praktiska arbetsuppgifter i ar-
betslivet. Din kompetens bedöms av en representant för arbetsplatsen och 
en lärare tillsammans. 

Om du upplever att bedömningen förutsätter en ändring kan du be läraren 
kontrollera bedömningen. Du kan göra en begäran om rättelse av bedöm-
ningen vad gäller bedömningsbeslutet. Du kan också höja vitsord. 

Kompetenspoängen berättar om hur din examen framskrider. Du kan 
följa ackumuleringen av kompetenspoäng på sidan Studier i Wilma. Delta-
gande i studier och närvaro räknas inte direkt som kompetenspoäng. Kom-
petenspoängen samlas utifrån din kompetens och studierna registreras 
först när du har påvisat din kompetens i yrkesprovet. 

Studierna inom examensdelen markeras S = slutförda och SK = pågå-
ende. 

→ Om du har anteckningen SK i dina studier, vad ska
du göra?

→ Hur får du veta nivån på ditt kunnande när studierna
inte bedöms med siffror?
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→ Vad ska du göra om din examen inte framskrider 
enligt planen? 

Man kan inte alltid lyckas! Provet på yrkeskunnande kan avläggas på nytt 
om du inte anser att du kunde visa din bästa kompetens och är missnöjd 
med det vitsord du fått. Du kan också höja vitsorden för YTO-delområdena. 
Du kan be din lärare om en ny möjlighet. 

På Oppimo får du stöd och handledning för studierna. På Oppimo kan du 
studera antingen självständigt eller under ledning av en lärare/yrkeshandle-
dare. Där kan du också visa dina kunskaper inom de gemensamma kom-
petensområdena. 

→ Kontaktuppgifterna till din Oppimo: 

6. DU FÅR HANDLEDNING OCH STÖD 

HANDLEDNINGSPERSONALEN SAMARBETAR 

Syftet med handledningen är att stöda och uppmuntra dig på många 
sätt i din yrkesutveckling och i avläggandet av examen eller utbildningen. 
Handledningen är positiv, uppmuntrande och förebyggande. Handledning 
och stöd ges på skolhusen av olika ansvarspersoner, oftast i samarbete. 

• Den ansvariga läraren handleder dina studier, följer upp hur de fram-
skrider och hur PUK genomförs. Hen ger dig närmare information om 
tillvägagångssätten och det praktiska i ditt eget skolhus. Du kan disku-
tera alla studierelaterade frågor personligen med den ansvariga läraren. 

• Läraren undervisar, hjälper, stöder och handleder i dina studier samt 
bedömer din kompetens. 

• Arbetsplatshandledaren handleder i inlärningen på arbetsplatsen enligt 
vad som avtalats i utbildningsavtalet och läroavtalet. 

• Studiehandledaren handleder dig i studierna, i framtidsplanerna och 
stöder dig i frågor som gäller livskompetens. Studiehandledaren lyssnar 
på och uppmuntrar och handleder dig i förändringssituationer och fort-
satta planer. 
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→ Studiehandledarens namn och kontaktuppgifter 

• Karriärhandledaren hjälper dig i frågor som gäller sysselsättning. 

→ Karriärhandledarens namn och kontaktuppgifter 

• Specialläraren hjälper dig i frågor som gäller inlärning, ger stöd för stu-
dier och inlärningsfärdigheter. 

→ Speciallärarens namn och kontaktuppgifter 

Utbildningschefen ansvarar för undervisningen i skolhuset och inom bran-
schen och är lärarnas närmaste chef. 

→ Utbildningschefens namn och kontaktuppgifter 

• Studiesekreteraren hjälper dig med bl.a. förmånsärenden, intyg och 
Wilma lösenord. 

→ Studiesekreterarens namn och kontaktuppgifter 

• Tutorerna ger råd och hjälper nya studerande när studierna inleds och 
då de framskrider. De representerar sitt eget utbildningsområde och läro-
anstalten vid olika evenemang. 

Vid behov har du tillgång till de anställda inom elevhälsan. 

• Kuratorn ger dig som är läropliktig eller studerar en grundexamen hjälp 
med sociala och ekonomiska frågor* 

→ Kuratorns namn och kontaktuppgifter 
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• Hälsovårdaren hjälper dig i hälsofrågor (fysiska och psykiska).*

→ Hälsovårdarens namn och kontaktuppgifter

Du kan boka tid till läkare och psykiatrisk sjukskötare via hälsovårdaren. 

• Studiepsykologen handleder läropliktiga och grundexamensstude-
rande i frågor som gäller psykisk hälsa och erbjuder samtalshjälp.*

→ Studiepsykologens namn och kontaktuppgifter

• Läroanstaltsprästen, polisen och vaktmästaren hjälper dig vid behov.

→ V aktmästarens namn och kontaktuppgifter

*Studerande med läroavtal använder i första hand kommunens socialvä-
sendes och företagshälsovårdens tjänster. En läropliktig läroavtalsstude-
rande kan också använda TAI:s elevhälsotjänster.

OM ORO UPPSTÅR 

Om din situation kräver ett samtal kallas du eller så kan du själv be om 
ett samtal om tidigt stöd, dvs. VARPU. I diskussionen deltar den ansvariga 
läraren och studiehandledaren. Om du är minderårig kan man också bjuda 
in din vårdnadshavare/lagliga företrädare. 

Lösningen kan till exempel vara 

• Anpassning av PUK så att den bättre motsvarar din situation och dina
behov

• Speciallärarens tjänster

• Hänvisning till elevhälsans stödtjänster

Sammanställning av en sektorsövergripande expertarbetsgrupp, dvs. 
MAR, för att utreda din situation 
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→ Vilka elevhälsotjänster erbjuds vid TAI? 

Den sektorsövergripande expertgruppen (MAR) kan vid behov och med 
ditt tillstånd behandla dina ärenden ur många olika synvinklar. Förutom läro-
anstaltens handlednings- och stödpersoner kan även personer som du själv 
vill bjuda in delta. I MAR utarbetas en plan som stöd för dina studier.  

Vårdnadshavarna/den lagliga företrädaren kan bjudas in att sköta ärenden 
som gäller minderåriga studerandes studier. Vid behov görs en barnskydds-
anmälan. För en myndig studerande kan man vid behov göra en anmälan 
om behovet av socialvård. 

Om du inte agerar enligt överenskommelse kan du kallas in till TEHO, dvs. 
till gruppen för intensiferat stöd, som hör dig. Vid behov hänvisas du till 
tjänster utanför läroanstalten eller så kan du komma överens om att avbryta 
eller avsluta dina studier. 

Om man inte får kontakt med den studerande (under 30 år) har läroanstalten 
anmälningsskyldighet till det uppsökande ungdomsarbetet i den studeran-
des hemkommun. I fråga om läropliktiga görs anmälan endast med den 
studerandes samtycke. För läropliktiga är läroanstalten skyldig att meddela 
hemkommunen om studierna avbryts. 

5. SÄKERSTÄLL DINA FÖRMÅNER 

Din förmån har beviljats för heltidsstudier. (Undantaget är vuxenutbildnings-
stöd, som också kan erhållas som anpassad.) Det fnns också andra villkor 
för fortsatt förmån, såsom inkomstgränser. Om villkoren för din förmån 
inte uppfylls under studietiden kan förmånen skäras ner, återkrävas eller 
så kan förmånen dras in. 

Det är viktigt att du följer upp att villkoren för din förmån uppfylls under 
studierna. Du kan följa med hur dina studier framskrider på sidan Studier 
i Wilma. Om det är oklart om du är heltidsstuderande ska du utreda saken 
med den ansvariga läraren eller studiehandledaren. Du kan be kuratorn om 
hjälp i stöd- och penningfrågor, t.ex. sjukledighetens inverkan på dina för-
måner. 

Om du studerar med FPA:s studiestöd och/eller får skolresestöd 

• Se till att dina studier framskrider enligt det som avtalats i PUK. 

• Följ med att dina inkomster ligger under inkomstgränsen. Meddela FPA 
om dina inkomster överskrider inkomstgränsen. Detta påverkar studie-
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stödet och eventuellt bostadsbidrag. Om du inte meddelar kan förmå-
nen/stödet återkrävas. 

• Läs mer om studiestöd och stöd för skolresor på FPA:s webbplats. 

Om du studerar på eget initiativ eller i arbetskraftsutbildning med ar-
betslöshetsförmån 

• Följ upp att dina studier inom den frivilliga utbildningen i genomsnitt 
är minst 4,5 kompetenspoäng per stödmånad. Studierna inom arbets-
kraftsutbildningen ska vara dagliga. 

• Meddela arbets- och näringsbyrån/kommunförsöket om alla änd-
ringar i dina studier, även på begäran. 

• Följ dina inkomster. Om dina inkomster överstiger det tillåtna beloppet 
per månad, påverkar det förmånens belopp (jämkad arbetslöshetsför-
mån) och eventuella andra stöd. Om du inte meddelar kan den överbe-
talda förmånen/stödet återkrävas. 

Om du studerar med vuxenutbildningsstöd 

• Följ upp att dina studier i genomsnitt är 3 kompetenspoäng per stödmå-
nad. 

• Meddela Sysselsättningsfonden om ändringar i dina studier. 

• Följ dina inkomster. Om dina inkomster överskrider det tillåtna beloppet, 
påverkar det förmånens belopp (jämkat vuxenutbildningsstöd) och even-
tuella andra stöd. Om du inte meddelar kan den överbetalda förmånen/ 
stödet återkrävas. 

• Läs mer om vuxenutbildningsstöd På Sysselsättningsfondens webb-
plats. 

Om du studerar på läroavtal 

• Meddela läroavtalsbyrån om ändringar i dina studier. 

• Fyll i blanketten Faktura för studiesociala förmåner för läroanstaltsdagar-
na om du ansöker om dagpenning, familjebidrag, rese- eller logiersätt-
ning för oavlönade dagar. 

• Läs mer på Åbo läroavtalsbyrås webbplats. 

• OBS! Kontrollera din utkomst om du övergår från läroavtal till heltidsstu-
dier eller tvärtom. 

Om du studerar med rehabiliteringspenning 

• I beslutet om rehabiliteringspenning fnns en förteckning över de änd-
ringar som du ska meddela FPA om. 
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• Meddela eventuella ändringar till e-tjänsterna på FPA:s webbplats eller 
genom att ringa FPA:s servicenummer för rehabilitering. 

• Se närmare på FPA:s rehabiliteringssidor. 

7. DU KAN PÅVERKA 
DELTA I STUDERANDEVERKSAMHETEN 

Din grupp väljer på ansvarslärarens lektioner gruppens representanter bland 
sig, som representerar gruppen vid utbildningschefens feedbackmöten. Till 
grupprepresentantens uppgifter hör också att delta i det egna skolhusets 
studentkårs höstmöte samt att rösta i valet av styrelse.  

→ Vem representerar din grupp?  

→ Vilka är styrelsemedlemmar i studentkåren från ditt 
skolhus? 

Du kan kandidera för studentkårens styrelse. Styrelsens mål är att öka väl-
befnnandet i studierna och gemenskapen samt ta ställning till aktuella frå-
gor. Studentföreningen TAIKA:s mål är att främja och övervaka studerande-
nas gemensamma intressen samt att ordna rekreationsverksamhet. TAIKA:s 
styrelse består av ordförande och suppleanter i studentkårens styrelser. 
Som styrelsemedlem kan du delta i TAI:s verksamhet som studeranderepre-
sentant i olika arbetsgrupper. 

Genom att aktivt delta i ovan nämnda funktioner eller i tutorstuderandeverk-
samhet samlar du kompetenspoäng för YTO för grundexamen. 

→ Vilka saker skulle du vilja påverka och hur? 

DIN RESPONS ÄR VIKTIG 

TAI:s mål är en öppen, förtroendefull och positiv studieatmosfär. För att 
uppnå och upprätthålla den är det viktigt att få och ge uppmuntrande och 
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konstruktiv respons.  Respons begärs på olika sätt: lärarna samlar in re-
spons om sin undervisning, utbildningschefen ordnar responstillfällen för 
gruppernas representanter. 

Med den riksomfattande Amis-responsen mäts de studerandes tillfreds-
ställelse med studierna och avläggandet av examen. Responsen samlas in i 
början av studierna och genast efter att examen har avlagts. 

All respons behandlas vid läroanstalten. Med hjälp av dem utvecklas verk-
samheten. 

Hur ger man konstruktiv respons? 

Hur behandlas responsen tillsammans med de stude-
rande? 

8. MED ÖNSKAN OM FRAMGÅNG

Följ med hur dina studier framskrider under hela studietiden i Wilma. På 
så sätt säkerställer du att du inte saknar några prestationer som kan förhin-
dra att du utexamineras inom utsatt tid. Den ansvariga läraren kontrollerar 
också att alla examensdelar har avlagts. När du har utexaminerats får du ett 
intyg och ett studieprestationsutdrag som bilaga. I Min Studieinfo kan du se 
dina studieuppgifter efter att du avslutat dina studier 

Du får stöd i att hitta sysselsättning och söka till fortsatta studier. Lycka till 
med framtiden! 

Förbered dig för allt 

– var redo på det värsta!
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Följ TAI:s kanaler på de 

sociala medierna! 
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