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Information 
Varje sökande till Hankens magisterutbildning på svenska 2020 ska besvara dessa frågor. Fyll i 
motivationsbrevet direkt i detta dokument, spara som PDF och ladda upp senast 1.4.2020 kl.15.00 
(GMT +2) i ansökningsblanketten i Studieinfo. Hanken varken läser eller behandlar motivationsbrev 
som skickats in på något annat sätt. 

OBS! Kom ihåg att spara och ladda upp motivationsbrevet i din ansökningsblankett i studieinfo.fi-
portalen! 

Namn (alla namn): Födelsedatum (dd.mm.åååå): 

Jag söker till följande huvudämne: 

Fråga 1. Varför är detta huvudämne det rätta för dig? (max 750 tecken) 
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Fråga 2. Med tanke på dina tidigare erfarenheter och din bakgrund, hur anser du att 
du kunde bidra till Hankens anda och det huvudämne du söker till? (max 750 tecken) 

Hur kommer du att bidra till den akademiska gemenskapen som innefattar bl.a. forskning, studier, 
grupparbete/teamwork, kritiskt tänkande, tillämpning och användning av kompetenser som 
förvärvats annanstans, osv.?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 3. Vad har du för framtidsplaner och hur ser din tänkta karriärutveckling ut? 
(max 750 tecken) 
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Fråga 4. Vilka avlagda kurser (som syns på de studieutdrag du skickar in) anser du att 
tillhör de minst 30 studiepoäng i ekonomiska vetenskaper relevanta för det ämne du 
ansöker till och som krävs för ansökningsbehörighet?  

Räkna här upp de kurser du önskar att Hanken ska ta i beaktande när bedömningen görs. Skriv också 
ut det sammanlagda antalet studiepoäng du anser ska beaktas som ekonomiska vetenskaper relevanta 
för det ämne du söker till. Inkludera följande info om kurserna du räknar upp: 

Kursens namn och antalet studiepoäng 
Ämne kursen hör till*  
Beskriv kort i punktform kursen innehåll 

*Välj något av följande: Redovisning, Handelsrätt, Nationalekonomi, Finansiell ekonomi, Marknadsföring, 
Entreprenörskap och företagsledning, Företagsledning och organisation, Logistik och samhällsansvar eller 
Annat: specificera.  

Notera att de ämnesansvariga gör den slutliga bedömningen och att din redogörelse endast används 
för att hjälpa dem med inledningen av bedömningsarbetet. 
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Fråga 5. Kurser du kommer att avlägga före 31 juli 2020 som kan vara relevanta för 
ämnet du ansöker till.  

Här kan du räkna upp eventuella kurser du håller på att avlägga just nu som inte syns i ditt 
studieutdrag men som kan vara relevanta för ämnet du ansöker till.  

OBS! Dessa kurser kan inte tas i beaktande som en del av de minst 30 studiepoäng som krävs (jmfr 
fråga 4 ovan), men kan stöda bedömningen av din utbildningsbakgrund.  
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