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Principer för utdelning av stipendium för praktik 
     

Behörighetskrav för att ansöka om stipendium för praktik 

 

För att kunna ansöka om ett stipendium ur Hankens praktikprogram gäller följande: 

1. Sökande är inskriven vid Hanken för heltidsstudier för examen 

2. Sökandes studierätt täcker hela praktikperioden 

3. Sökande är närvaroanmäld vid högskolan under hela praktikperioden 

4. Sökande har inte beviljats ett stipendium för utlandsvistelse (praktik eller utbytesstudier) 

tidigare på samma studienivå 

5. Sökande har tagit ut kandidatexamen och examen är införd i Oodi vid ansökningstidens slut ifall 

sökande avser utföra praktik på magisters nivå* 

6. Praktiken måste ske under månaderna maj-augusti. Magisterstudenter kan ansöka om 

stipendium endast för maj-augusti mellan det första och andra studieåret på Hanken. 

7. Kandidatstudenter som ämnar utföra sin utlandspraktik som den obligatoriska utlandsvistelsen 

bör uppfylla samma förhandskrav som gäller för studentutbyte (förutom språkkraven). 

Kandidatstudenter med god studietakt, minst 30 sp av de obligatoriska grundkurserna per 

31.12, kan ansöka om stipendium under det första studieåret för praktik under sommaren 

mellan det första och andra studieåret.  

 

* gäller ej praktik för studerande inom Hankens engelskspråkiga magisterprogram 

 

Följande regler om prioritering gäller de som uppfyller behörighetskraven som ställs för att studerande 

skall kunna ansöka om stipendium för praktik. 

 

Prioriteringsordning 

 

1. Sökande som ämnar utföra praktik som den obligatoriska utlandsvistelsen prioriteras framom 

övriga sökande.  

2. Mellan sökande som ämnar utföra praktik som den obligatoriska utlandsvistelsen reserveras 

medel enligt antalet studiepoäng så att den med fler studiepoäng prioriteras framom den med 

färre. 

3. Mellan sökande som ämnar utföra praktik som den obligatoriska utlandsvistelsen och har 

samma antal studiepoäng reserveras medel enligt antagningsår så att äldre studerande 

prioriteras. 

4. Blir det medel över efter att medel reserverats till studerande som ämnar utföra praktik som den 

obligatoriska utlandsvistelsen så reserveras medel för sökande som ämnar utföra praktik inom 

studier på magister nivå. 

5. Mellan sökande som ämnar utföra praktik inom studier på magister nivå reserveras medel enligt 

antalet studiepoäng så att sökande med fler studiepoäng prioriteras framom sökande med färre 

studiepoäng. 

6. Mellan sökande som ämnar utföra praktik inom studier på magister nivå och har lika antal 

studiepoäng reserveras medel enligt när studerande inlett sina studier på magister nivå r så att 

äldre studerande prioriteras. 

7. Blir det medel över efter att medel reserverats till studerande som ämnar utföra praktik som den 

obligatoriska utlandsvistelsen och studerande som ämnar utföra praktik på magister nivå 

reserveras medel för sökande som ämnar utföra praktik inom studier på kandidat nivå men som 

inte utgör den obligatoriska utlandsvistelsen. 
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8. Mellan sökande som ämnar utföra praktik inom studier på kandidat nivå men som inte utgör 

den obligatoriska utlandsvistelsen reserveras medel enligt antalet studiepoäng så att sökande 

med fler studiepoäng prioriteras framom sökande med färre studiepoäng. 

9. Mellan sökande som ämnar utföra praktik inom studier på kandidat nivå men som inte utgör 

den obligatoriska utlandsvistelsen och har lika antal studiepoäng reserveras medel enligt 

antagningsår så att äldre studerande prioriteras. 


