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Behörighetskrav för magisterstuderande 

Behörighetskravet gäller studerande som antagits direkt till magisterprogram eller 

magisterutbildning och studerande på magisternivå i den integrerade kandidat- och 

magisterutbildningen. 

Studerande som redan avlagt en kandidat- eller yrkeshögskoleexamen och som antagits till 

Hanken direkt till ett magisterprogram eller magisterutbildning (på engelska eller 

svenska) måste uppfylla följande kriterier vid ansökningstidens utgång för att vara behörig att 

ansöka om en utbytesplats på magisternivå vid något av Hankens samarbetsuniversitet: 

▪ avklarat minst 25 studiepoäng per termin vid Hanken (prestationsdatum1  före 31.12 eller 

31.5, vilket betyder att prestationen ännu inte behöver vara registrerad i studieregistret) 

▪ tillräckliga språkkunskaper (läs mer om språkkrav och språktest2) 

Studerande som antagits till den integrerade kandidat- och magisterutbildningen och 

som åker på utbyte på magisternivå måste uppfylla följande kriterier vid ansökningstidens 

utgång: 

▪ avklarat minst 25 studiepoäng föregående termin3  samt i medeltal per termin vid Hanken 

(prestationsdatum1 före 31.12 eller 31.5, vilket betyder att prestationen ännu inte behöver 

vara registrerad i studieregistret) 

▪ kandidatexamen eller ta ut kandidatexamen senast i den följande betygsutdelningen efter 

att utbytesresultatet publicerats  

▪ tillräckliga språkkunskaper (läs mer om språkkrav och språktest2) 

 

Behörighet 

Alla kurser som avlagts före ansökningstidens utgång beaktas för att uppnå 25 studiepoäng.  

Om en tentamen gått av stapeln/en uppgift lämnats in före ansökningstidens utgång och 

resultatet inte ännu offentliggjorts, tas resultatet i beaktande vid bedömningen av 

behörigheten. Däremot tas kursvitsordet inte med i rankningen. Studenten ansvarar för att 

senast vid ansökningstidens utgång skriftligt meddela internationella koordinatorn per e-post 

(outgoing.mobility(at)hanken.fi) vilken kurs det gäller. Det är också på studentens ansvar att 

 
1 Skillnaden mellan prestationsdatum och registreringsdatum är att prestationsdatum är det datum då studerande 

har tagit den sista tentamen eller lämnat in den sista uppgiften, medan registreringsdatum är det datum då 

kursvitsordet registreras i studieregistret (vanligtvis ca. 2-4 veckor efter prestationsdatumet). Det är därför viktigt 

att studerande tenterat eller lämnat in en uppgift före 31.12 eller 31.5, medan registreringsdatumet i studieregistret 

inte har någon betydelse. 

2 Lägg märke till att vissa samarbetsuniversitet kräver ett språktest. Detta finns i så fall angivet i Mobility Online 
portalen vid respektive universitet. Vänligen se poängkravet i universitetets Fact Sheet som också kan hittas i 
Mobility Online portalen. 
 
3 Med föregående termin avses studier avlagda fr.o.m. 1.8 (hösttermin) och 1.1 (vårtermin). 

https://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/internationella-mojligheter/studier-och-praktik-utomlands/utbytesstudier/studera#Spr%C3%A5ktest
https://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/internationella-mojligheter/studier-och-praktik-utomlands/utbytesstudier/studera#Spr%C3%A5ktest
http://www.hanken.fi/student/exchangeplaces
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genast när resultatet är tillgängligt informera koordinatorn om resultatet. Vänligen kontakta 

inte examinatorn före resultatet publicerats i studieregistret. 

Rankning 

Efter att studerande konstaterats vara behörig vidtar rankningen med syfte att fördela 

utbytesplatserna på ett rättvist sätt. Rankningen baserar sig på vitsord, studietakt 

(studiepoäng) och studentkårsverksamhet.  

Alla kurser som är helt avklarade före 31.12, för ansökan om utbytesstudier under följande 

hösttermin, eller 31.5, för utbytesstudier under följande vårtermin, tas med i rankningen. 

Kurserna behöver däremot inte vara registrerade i studieregistret vid dessa datum. Det räcker 

att de är avlagda före den 31.12 eller 31.5 för att kursvitsordet ska tas med i rankningen. Kurser 

som avläggs efter 31.12 eller 31.5 beaktas däremot inte i rankningen. 

Studietid 

Utbytesstudierna ska ingå i examen och inte förlänga studietiden. Studerande i ett 

magisterprogram eller magisterutbildning kan beviljas en utbytesplats om utbytesstudierna 

ryms inom rekommenderad studietid på fyra närvaroterminer och studerande i den 

integrerade kandidat- och magisterutbildningen om utbytesstudierna ryms inom 

rekommenderad studietid på tio närvaroterminen för kandidat- och magisterexamen. Det 

betyder också att alla utbytesdestinationer inte är öppna för magisterutbyte, eftersom 

terminslängden vid en del universitet innebär att studietiden förlängs. 

 

 


