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Välkommen till Hanken!

Introduktionsdagar för magisterstuderande
25-27 augusti 2021

Linda Martelius
Antagningsplanerare
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Vad händer det idag?

» Nu (ca 20 min): snabb info om sådant som 
gäller er som studerar på den svenskspråkiga 
delen av magisterprogrammet:

- Kurser, registrering, språkkrav

» Sen: fortsätter introduktionsdagarna 
tillsammans med alla nya studerande på 
magisternivå, programmet är på engelska men 
man får gärna ställa frågor också på svenska
(Programmet i sin helhet finns på webben!)
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Antagningen 2021 i siffror
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SÖKANDE 2021 MOTTAGIT 2021
Magisterprogrammet (studier på svenska)
Helsingfors 159 29
Vasa 46 15

totalt 205 44

Per huvudämne

Entreprenörskap och företagsledning, Helsingfors 10 3 
Företagsledning och organisation, Helsingfors 43 5
Företagsledning och organisation, Vasa 19 3
Finansiell ekonomi, Helsingfors 23 2
Finansiell ekonomi, Vasa 1 1
Nationalekonomi, Helsingfors 9 5
Redovisning, Helsingfors 20 1
Redovisning, Vasa 10 8
Handelsrätt, Helsingfors 12 2
Handelsrätt, Vasa 4 2
Logistik och samhällsansvar, Helsingfors 12 9
Marknadsföring, Helsingfors 30 2
Marknadsföring, Vasa 12 1



Registrering imorgon

» Detta händer under registreringen:

» uppvisar ditt ID (och eventuellt original betyg)

» får ett närvarointyg
» får nyckel till Hanken

Möjlighet att boka tid för registrering senare via MS 
booking för de som inte är fysiskt på plats på Hanken
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Kurser?

» Du anses vara en “vanlig” magisterstuderande på
Hanken dvs. du ska följa ditt huvudämnes
studieplan

» Du ska inte följa studieplanen för ett engelskspråkigt
program, även om det är samma huvudämne och många kurser
är gemensamma!

» Imorgon session om studieplanering och kursregistrering
(egen padda/laptop med!)

» Registrera dig till kurser imorgon under sessionen/på helgen, 
anmälan stänger söndag 29.8!
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Kurser: WebOodi
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Språkkrav

» Detta är en SVENSKSPRÅKIG magisterutbildning

» 1. Gradun skrivs på svenska

» 2. Alla måste uppnå goda kunskaper i svenska; antingen
genom att:

» Skriva sitt mognadsprov som språkgranskas på svenska
ELLER
» Gå Hankens kurser “svenska som andraspråk” och få
tillräckligt goda vitsord
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Studiekort

» Alla närvaroanmälda studerande har rätt till ett studiekort
(lunchrabatt, billigare kollektivtrafik etc)

» Beställ det via frank.fi

» Finns en app “Frank-appen” ist för fysiskt kort

» Närvarointyget fungerar som studiekort tills du får Frank 
att fungera
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Master’s Committee/tutorer

» www.masterscommittee.com
» Förening för alla magisterstuderande vid Hanken

» Kolla deras SoMe!

» Presenterar sig senare idag
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http://www.masterscommittee.com/


Frågor?
(ansokan@hanken.fi)
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