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1 INLEDNING 

Detta dokument bygger på samma struktur som det som gäller för kriterierna för 
antagningen till den integrerade magisterutbildningen och antagningen till magisternivån. 

I dokumentet har samlats allting gällande antagningen till forskarutbildningen 
(ekonomiedoktors- och filosofiedoktorsexamen, inkl licentiatexamen som en etapp mot 
ekonomiedoktorsexamen). Syftet med dokumentet är inte att fungera som information för 
de sökande. Ansökningsinformation på webben produceras skilt. Utgångspunkten för 
beredningen av antagningskriterierna har varit de kriterier som gällt tidigare år med 
justeringar där det ansetts motiverat. 

Förfalskade ansökningshandlingar och andra former av fusk är ett stort problem för 
universiteten internationellt sett och tyvärr märks fenomenet även på Hanken. I 
beredningen har det här beaktats främst gällande hurudana ansökningsbilagor som 
godkänns men också gällande själva antagningskriterierna. I informationen till sökande 
framgår även tydligt att endast fullständiga ansökningar behandlas. I praktiken inbegär 
högskolan dock kompletteringar till bristfälliga handlingar, med en angiven begränsad 
kompletteringsfrist. En sökande som antagits på falska grunder (lämnat in förfalskade 
handlingar eller gett fel eller missvisande uppgifter) fråntas en redan beviljad studierätt 
vid högskolan. 

2 ANTAGNING TILL FORSKARUTBILDNINGEN 

Vid Hanken kan som påbyggnadsexamen avläggas i enlighet med Statsrådets förordning 
om universitetsexamina 794/2004 ekonomiedoktorsexamen, ekonomielicentiatexamen 
och filosofie doktorsexamen. 
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2.1 Allmän behörighet 

2.1.1 Behörighetsgivande examen 
Ur Universitetslagen 2009/558, 7 § Examina och övrig utbildning samt examensstruktur 
En vetenskaplig, konstnärlig och yrkesinriktad påbyggnadsexamen avläggs efter en högre 
högskoleexamen eller en annan utbildning på motsvarande nivå. 

Ur Universitetslagen 2009/558, 37 § Behörighet för studier som leder till högskoleexamen 
Till studier som leder till vetenskaplig eller konstnärlig påbyggnadsexamen kan antas den som har 
avlagt 

1) lämplig högre högskoleexamen, 
2) lämplig högre yrkeshögskoleexamen, eller 
3) lämplig utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande 
högskolestudier. 

Universitetet kan förutsätta att den som antas till studier som leder till vetenskaplig eller 
konstnärlig påbyggnadsexamina fullgör behövliga kompletterande studier för att inhämta de 
färdigheter som behövs i utbildningen. 

... Till de studier som avses i denna paragraf får också antas den som universitetet på annat sätt 
konstaterar ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna. 

Ur Examensstadgan 17§ Behörighet och antagning av forskarstuderande 
Beslut om antagning fattas av rektor utifrån ett utlåtande från representanter för det berörda 
huvudämnet. I samband med antagningen kan rektor besluta om att den studerande måste 
komplettera sina kunskaper för att bli behörig för forskarstudierna. 

...Rektor kan ge dispens från kraven till forskarutbildningen 

Högre högskoleexamen från ett erkänt universitet utgör bas för antagning till 
forskarutbildningen. Utgångspunkten är att den sökande inom den behörighetsgivande 
examen har avlagt en akademisk magisteravhandling eller motsvarande lärdomsprov. 

En studerande som saknar högre högskoleexamen enligt ovan kan antas genom 
undantagsförfarande endast om han/hon i övrigt kan anses inneha tillräckliga kunskaper 
och färdigheter. I samband med antagningen kan rektor besluta om eventuella 
kompletterande studier som utöver examenskraven bör avläggas. 

Ifall studieprestationer som krävs för behörighet (se även 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2) inte ingår i 
behörighetsgivande examen avgörs det in casu om den sökande uppfyller kraven. 

2.1.2 Behörighet för studier som leder till ekonomiedoktorsexamen 
Ur Examensstadgan 17 § Behörighet och antagning av forskarstuderande 
Till forskarutbildning i ekonomiska vetenskaper med målet att avlägga ekonomie doktorsexamen 
kan antas personer som 

1. har avlagt finländsk högre högskoleexamen eller utländsk examen på motsvarande nivå inom 
ekonomiska vetenskaper 

2. har avlagt någon annan finländsk högre högskoleexamen eller utländsk examen på 
motsvarande nivå. Inom eller utöver denna examen bör sökande ha avlagt prestationer som 
motsvarar 36 studiepoäng i företagsekonomiska ämnen och 6 studiepoäng i ämnet 
nationalekonomi.  

Studerande med studierätt för ekonomiedoktorsexamen har rätt att avlägga 
ekonomielicentiatexamen. 
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2.1.3 Behörighet för studier som leder till filosofiedoktorsexamen 
Ur Examensstadgan 17 § Behörighet och antagning av forskarstuderande 
Till forskarutbildning med målet att avlägga filosofie doktorsexamen kan antas personer som har 
avlagt finländsk högre högskoleexamen eller utländsk examen på motsvarande nivå förutsatt att 
forskningsområdet anknyter till något av de huvudämnen som kan väljas inom ramen för 
ekonomie doktorsexamen.  

I de fall en sökande som antas uppfyller behörighetskraven för ekonomiedoktorsexamen 
antas han/hon med studierätt för ekonomiedoktorsexamen. 

2.1.4 Språkkrav 
Ur Examensstadgan 17 § Behörighet och antagning av forskarstuderande 
Behörighet för forskarutbildningen förutsätter också tillräckliga språkkunskaper. 

Språkkraven förnyades av FR senast i maj 2019 för att motsvara språkkraven till den 
Hankens magisterutbildning (AR beslut 8.5.2019): 

Språktest skall tas innan ansökningstidens utgång. Testresultat som åberopas 
skall vara avklarat före ansökningstidens utgång, och för test där officiellt resultat 
sänds av arrangören till Hanken skall du också beställa resultatet till Hanken före 
ansökningstidens utgång. För att beaktas skall ditt testresultat vara i kraft och 
uppfylla de kriterier (t.ex. testgränser) som gäller enligt språkkraven. 

Sökande skall uppvisa tillräckliga kunskaper, genom att avklara något av 
följande språktest: 

Sökande skall uppvisa tillräckliga kunskaper i svenska eller engelska, genom att 
avklara något av följande språktest (jämförbart med CEFR/Common European 
Framework of Reference for Languages = nivå C1) 

Engelska 

Kunskaper i engelska visas i huvudsak genom tillräckligt resultat i språktest. Testet ska 
vara avlagt före ansökningstidens utgång. Testet får inte vara äldre än två år och skall 
vara giltigt under hela ansökningstiden. Testresultatet ska gå att verifiera direkt från 
testorganisationen. Följande språktest med angivna minimipoäng godkänns som bevis på 
tillräckliga kunskaper i engelska: 

• 1. IELTS (academic) med minst 6.5 som slutresultat. Hanken godkänner även 
IELTS Indicator (Academic). 

• 2. TOEFL (IBT-test) med minst 92 poäng. Hanken godkänner även TOEFL 
iBT® Home Edition. 

• 3. Cambridge C1 Advanced (tidigare CAE)) med minst Grade C som slutresultat 
• 4. Cambridge C2 Proficiency (tidigare CPE) med minst Level C1 som 

slutresultat (eller C om testet tagits när testet hette CPE). 
• 5. PTE Academic (Pearson Test of English Academic) med minst 62 som 

slutresultat. 
• 6. Utbildningsstyrelsen allmänna språkexamen YKI-examen i engelska avlagd 

på nivå 5 i alla delprov (tal, talförståelse, skrivning och textförståelse). Resultat 
från olika provtillfällen kan kombineras. 
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Svenska 

• Statens allmänna språkexamen färdighetsnivå 6  
• Språkprovet för statstjänstemän, utmärkt förmåga 

Andra test godkänns inte.  

Personer som uppfyller något av nedanstående krav är befriade från kravet 
på språktest:  

Engelska 

• Den som avlagt högre högskoleexamen helt på engelska vid en erkänd högskola 
inom EU/EES. Ett separat intyg ska bifogas ansökan ifall det inte framgår ur 
betyget (examensbeviset) eller studieutdraget. 

• Den som avlagt högre högskoleexamen på engelska vid en erkänd högskola i 
Australien, Canada, Irland, Nya Zealand, Storbritannien eller Förenta staterna 
(inga andra accepteras. Ett separat intyg skall bifogas ansökan ifall det inte 
framgår ur betyget (examensbeviset) eller studieutdraget. 

• Den som i sin finländska lägre eller högre högskoleexamen kan visa sig ha 
förvärvat sådana kunskaper i engelska som gör det möjligt att följa utvecklingen 
inom det egna området och vara verksam i en internationell omgivning enligt 
Statsrådets förordning om universitetsexamina 794/2004, 6§ mom. 2  

Svenska 

• Den som har svenska, norska, danska, isländska eller färöiska som 
skolutbildningsspråk (dvs. grundutbildning och/eller andra stadiets utbildning). 
En bestyrkt kopia av avgångsbetyget ska bifogas ansökan. 

• Den som avlagt högre högskoleexamen helt på svenska vid en erkänd högskola 
inom EU/EES. Ett separat intyg ska bifogas ansökan ifall det inte framgår ur 
betyget (examensbeviset) eller studieutdraget. 

• Den som avlagt högre högskoleexamen i Norden och som skrivit sin 
magistersavhandling på svenska, norska eller danska. Ett separat intyg från 
universitetet bifogas ansökan om uppgiften inte framgår ur examensbetyget eller 
studieutdraget. 

• Den som avlagt språkgranskat mognadsprov på svenska vid högskola. Ett 
separat intyg från universitetet bifogas ansökan om uppgiften inte framgår ur 
examensbetyget eller studieutdraget. 

• Den som slutfört minst 60 studiepoäng i svenska språket vid högskola. En 
bestyrkt kopia av studieutdraget bifogas ansökan. 

• Den som har minst vitsordet magna cum laude approbatur i det prov i svenska 
som andraspråk som är riktat tillelever som inte har svenska som modersmål 
men nog som skolutbildningsspråk i gymnasiet. (OBS! Detta är inte samma prov 
i svenska som andra inhemska språk som finskspråkiga avlägger.) En bestyrkt 
kopia av studentexamensbetyget bifogas ansökan. 
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2.2 Specifika krav och förutsättningar - Huvudämnesmässig behörighet 

2.2.1 Tidigare studier eller motsvarande kunskaper inom det tilltänkta 
huvudämnet 

Ur Examensstadgan 17 § Behörighet och antagning av forskarstuderande 
Innan en sökande kan antas till forskarutbildning bör han eller hon ha avlagt fördjupade studier 
inom det tilltänkta huvudämnet eller inneha motsvarande kunskaper i ämnet, dock minst 27 
studiepoäng på ämnesstudienivå och 18 studiepoäng på fördjupad nivå, samt sådana övriga 
tilläggsprestationer som föreskrivs av det tilltänkta huvudämnet. 

2.2.2 Tilläggsprestationer som föreskrivs av enskilda huvudämnen 
I enlighet med 2.2.1 ovan kan enskilda huvudämnen specificera de tidigare studierna eller 
motsvarande kunskaperna som skall ingå, samt föreskriva tilläggsprestationer. 

3 ANSÖKAN OCH ANTAGNING, URVALSGRUNDER 

Ur Universitetslagen 36 § Antagning av studerande  
De studerande antas av universitetet. En studerande antas för att avlägga både lägre och högre 
högskoleexamen, någondera av dessa examina eller påbyggnadsexamen. 

Universitetet beslutar om grunderna för antagningen av studerande. Kan universitetet på grund av 
begränsning av antalet studerande inte anta alla sökande, ska likvärdiga antagningsgrunder 
tillämpas på de sökande. De sökande får på grundval av olika utbildningsbakgrund delas in i 
grupper vid antagningen. Likvärdiga antagningsgrunder ska då tillämpas på de sökande i en och 
samma grupp. Avvikelse från de likvärdiga antagningsgrunderna får i begränsad utsträckning 
göras för att utbildningsbehovet hos någon språkgrupp ska kunna tillgodoses. 

3.1 Urvalsgrunder 

Till forskarutbildningen kan antas behöriga sökande vars forskningsinriktning anses 
lämplig med tanke på det sökta huvudämnets forskningsområde och tillgång till 
handledarresurser. Sökande som uppvisar studieprestationer i tillräcklig omfattning, och 
med goda vitsord speciellt i det för huvudämnet relevanta studieprestationerna och 
avhandlingen, och vars potential och motivation att framgångsrikt bedriva forskarstudier 
ses som lovande kan antas. I bedömningen och urvalet av studerande grundar sig 
helhetsbedömningen således på följande kriterier: 

• Forskningsinriktning i relation till huvudämnets forskningsområde 
• Motivation för forskarstudier och intresse för/möjlighet till att bedriva 

heltidsstudier 
• Tidigare studieprestationer och – framgång samt vitsord 
• Förmåga att bedriva forskarstudier och skriva vetenskapliga texter 
• Logisk härledningsförmåga och kapacitet till abstrakt tänkande 
• Tidigare forskningsframgång 

 

3.2 Ansökningsblankett, övriga handlingar och intervju 

Bedömningen av den sökande med beaktande av urvalskriterierna skall grunda sig på en 
helhetsbedömning av en fullständig ansökan jämte bilagor, samt eventuell intervju.  
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3.2.1 Ansökningshandlingar 
För att ansökan skall anses vara fullständig bör den inkludera följande handlingar: 

1) Ansökningsblankett, komplett ifylld i angivet antal exemplar 
2) Curriculum Vitae 
3) Officiellt bestyrkta kopior av betyg och studieutdrag för den/de kandidat- och 

magisterexamina från erkänt universitet som den sökande önskar åberopa som 
behörighetsgivande, samt ett Diploma Supplement eller motsvarande officiell 
beskrivning av examen och poängsystemet för utbildningen/utbildningarna ifråga.  
 
För studieprestationer på universitetsnivå som den sökande eventuellt avlagt utöver 
den behörighetsgivande examen, och som den sökande åberopar som 
behörighetsgivande inlämnas officiellt bestyrkt kopia av intyg / studieutdrag. 
 
Med officiellt bestyrkt kopia avses  av notarius publicus, den utfärdande högskolan 
eller respektive lands utbildningsmyndighet stämplad originalkopia, för flersidiga 
kopior gäller att var och en sida är separat bestyrkt.  
 
Om intyg, betyg, studieutdrag eller officiell beskrivning av examen och poängsystem är 
utfärdat på annat språk än svenska, finska eller engelska, skall utöver 
betyget/studieutdraget auktoriserad översättning bifogas. 

4) Forskningsplan eller kort beskrivning av det tilltänkta forskningsområdet 
5) Motivationsbrev (Statement of Purpose). I motivationsbrevet skall ingå information 

om varför den sökande vill avlägga en forskarexamen och varför han/hon valt att söka 
till Hanken. En viktig del av motivationsbrevet är också att, relaterat till 
forskningsplanen eller den korta beskrivningen av forskningsområdet, redogöra för hur 
hans/hennes forskningsintresse sammanfaller med det sökta huvudämnets 
forskningsinriktning. I motivationsbrevet inkluderas även information om vilka 
framtidsplaner den sökande har, liksom även eventuell finansieringsplan., samt annan 
information som kan bidra till bedömningen av den sökandes motivation, 
förutsättningar och fallenhet för forskarstudier. 

6) En akademisk text skriven på antingen svenska eller engelska (max 7000 ord) 
7) A) Sökande med behörighetsgivande examen från EU/EES land ska ha ett 

medelbetyg/medeltal (GPA) på minst god eller motsvarande i den behörighetsgivande 
examen. Ifall medeltalet är lägre bör sökande ta ett GMAT eller GRE test 
B) ifall den behörighetsgivande examen är avlagd utanför EU/EES land bör sökande 

bifoga ett officiellt GMAT (Graduate Management Admission Test) eller GRE 
General Test (Graduate Record Examination) resultat. Testet skall vara avklarat 
före ansökningstiden gått ut. Den sökande skall i samband med avläggandet av 
testet, eller senast före ansökningstidens utgång beställa från testarrangören 
testresultatet direkt till Hanken. För att den sökande skall kunna beställa resultatet 
till Hanken bör testet vara giltigt (giltighetstiden är 5 år). Indikativ gräns är 600 
totalpoäng för GMAT/omräknat GRE. Vid antagning av sökande med lägre resultat 
skall motivering anges.  

8) Officiellt språktestintyg eller bevis på att kravet för befrielse från språktest uppfylls. 
Test som åberopas skall vara avklarat före ansökningstiden gått ut och i övrigt uppfylla 
de kriterier som gäller i enlighet med språkkraven. 

Ytterligare uppmanas alla sökande att be om minst ett akademiskt rekommendationsbrev. 
Den som utfärdar brevet sänder det direkt till Hanken före ansökningstidens utgång, eller 
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ger det till den sökande i slutet signerat kuvert och den sökande sänder det till Hanken 
tillsammans med ansökan. 

Villkorlig antagning av sökande som inte avlagt behörighetsgivande examen vid 
ansökningstidens utgång: 

Sökande som inte avlagt sin behörighetsgivande examen vid ansökningstidens utgång kan 
bli villkorligt antagen. En sådan sökande skall istället för betyg lämna in: 

- ett officiellt bestyrkt studieutdrag och ett intyg av universitetet ur vilket det framgår att 
alla prestationer för behörighetsgivande examen avlagts eller 

- om alla prestationer inte ännu avlagts, ett officiellt bestyrkt studieutdrag tillsammans 
med en redogörelse av den sökande över resterande prestationer för den 
behörighetsgivande examen och en tidtabell för avläggandet av dessa. I redogörelsen skall 
även ingå uppskattning om när betyget för examen erhålls. 

För dokumenten ovan gäller detsamma som för betyg och slutgiltiga studieutdrag, dvs om 
dessa inte är utfärdade på svenska, finska eller engelska skall auktoriserad översättning 
lämnas in.  

En sökande som antagits villkorligt, skall inom utsatt tid komplettera med bestyrkt kopia 
av slutgiltigt betyg och studieutdrag. Om ansökan inte kompletteras inom utsatt tid 
beviljas studierätten inte. Detsamma gäller om i ansökningsskedet obedömd 
studieprestation bedömts så att den sökande inte längre uppfyller kravet på goda 
studieprestationer speciellt i de för huvudämnet relevanta studierna och avhandlingen. 
Utan betyg tillsammans med slutgiltigt studieutdrag är den sökande inte behörig även om 
alla de för examen krävda prestationerna är avlagda. 

3.2.2 Intervju 
Intervjuer (personlig intervju, i undantagsfall godkänns intervju per Skype eller liknande) 
skall genomföras på alla institutioner med de mest lovande sökande. Intervjuerna 
dokumenteras. Undantag utgörs då den sökande redan är väl känd för institutionen, t.ex. 
via projektarbete. Detta skall dock också dokumenteras i utlåtandet från huvudämnet. 

3.2.3 Av huvudämnena specificerade övriga handlingar som skall inkluderas i 
ansökan 

Förutom bilagorna i 3.2.1 ovan kan de enskilda huvudämnena kräva ytterligare bilagor, 
såsom kopia av avhandling, ytterligare rekommendationsbrev eller arbetsintyg. Alla 
sökande får frivilligt bifoga dylika dokument till sin ansökan. 

3.3 Ansökningsprocessen 

Antagningen till Hankens doktorsutbildning sker via en separat antagning i studieinfo.fi. 
Sökande måste lämna in sin ansökan inom utsatt tid. Är ansökningen ofullständig får 
sökande tid att komplettera ansökan. Har sökande inte inom utsatt tid kompletterat sin 
ansökan anses den som ofullständig och behandlas inte. Bilagor som lämnas in efter 
tidsfristen för komplettering beaktas inte. 
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Hanken returnerar inte ansökningshandlingar till sökande. Samtliga bilagor levereras 
elektroniskt i ifrågavarande ansökningsportal på angivet sätt. 

Alla behöriga ansökningar skickas till institutionerna för behandling. En 
examenshandledare eller en antagningskommitté inom institutionen / det tilltänkta 
huvudämnet avger utlåtande om ansökningarna. Ett motiverat utlåtande skall avges både 
då ansökan förkastas och då antagning förordas. Ur utlåtandet skall klart framgå hur de 
urvalsgrunder som fastställts för antagning tillämpats på var och en av de sökande.  

I utlåtandet skall framgå eventuella kompletteringskrav för antagna. Som information till 
en sökande som inte föreslås antas skall det i motiveringen framgå vad den sökande kan 
göra för att förbättra sina möjligheter till antagning ifall han/hon önskar ansöka på nytt. 

Ur Examensstadgan 17 § Behörighet och antagning av forskarstuderande 
Beslut om antagning fattas av rektor utifrån ett utlåtande från representanter för det berörda 
huvudämnet. I samband med antagningen kan rektor besluta om att den studerande måste 
komplettera sina kunskaper för att bli behörig för forskarstudierna. 

...Rektor kan ge dispens från kraven till forskarutbildningen 

Ur Examensstadgan 23 § Handledning 
En examenshandledare skall utses för den studerande i samband med antagning till 
forskarutbildningen. Examenshandledaren kan vara en person som är utnämnd till professor vid 
högskolan och som är godkänd av institutionsrådet. 

 

Eventuella kompletteringskrav delges den antagna i samband med antagningsbeslutet och 
avläggs utöver examenskraven. Vid behov kan kompletteringarna förutsättas avläggas 
före studierätten för forskarexamen beviljas (villkorlig antagning) inom en viss angiven 
tidsperiod. Antagningskommittéerna / examenshandledarna inom institutionerna 
uppmanas dock att inte förorda antagning av sökande med omfattande 
kompletteringsbehov. I undantagsfall kan smärre kompletteringskrav som är möjliga att 
avlägga inom den första studieterminen accepteras. En sökande som åläggs ett sådant 
kompletteringskrav kan ges studierätt för forskarexamen och utföra kompletteringarna 
parallellt med forskarstudierna. 

Antagningsprocessen, och processen för att ändra studierätten gällande huvudämne, 
studieort och examen koordineras av Enheten för Studier och antagning, som också 
ansvarar för informationen om antagningsprocessen och antagningskriterierna. Webben 
utgör den mest centrala informationskanalen och uppdaterad information om kriterier och 
krav skall tillkännages på webben senast i samband med att ansökningsomgången öppnas 
då även ansökningsblanketten görs tillgänglig. 

Huvudämnena ansvarar för informationen om studierna inom ämnet.  

Ansökan sker genom att den sökande före ansökningstidens utgång gjort lämnar in en 
ansökan inklusive bilagor i studieinfo.fi. Försenade ansökningar beaktas inte, inte heller 
per e-post sända ansökningar. 

Studierätten fråntas studerande ifall det visar sig att de i ansökningshandlingarna gått fram 
med felaktiga uppgifter eller förfalskade dokument. 
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3.4 Ändring av beviljad studierätt för forskarexamen; huvudämne, studieort, typ 
av examen 

En studerande som önskar byta huvudämne och/eller studieort måste anhålla om det hos 
rektor. Först måste den studerande diskutera bytet med sin examenshandledare och 
kontakta en examenshandledare i det huvudämne han/hon vill byta till för att försäkra sig 
om att han/hon uppfyller den huvudämnesmässiga behörigheten inkl. eventuella 
tilläggsprestationer som krävs för huvudämnet ifråga. Vid behov föreslår 
examenshandledaren för det nya huvudämnet eventuella kompletteringar som bör 
avläggas för att dessa skall uppfyllas. Kompletteringar avläggs utöver examenskraven. 
Examenshandledaren kontrollerar i samband med betygskontrollen att prestationerna 
avlagts utöver examenskraven. 

En studerande som erhållit studierätt för filosofiedoktorsexamen kan hos rektor anhålla 
om att studierätten ändras till att gälla avläggande av ekonomiedoktorsexamen. En 
förutsättning för ändring är att den studerande avlagt studierna i företagsekonomiska 
ämnen och ämnet nationalekonomi i den utsträckning som gäller för behörighet för 
ekonomiedoktorsexamen. Dessa prestationer skall vara avlagda före ändring kan beviljas, 
och de avläggs utöver examenskraven. 

Byte av huvudämne, studieort och typ av examen innebär att den tidigare studierätten 
ändras (ny studierätt genereras inte). En studerande som t.ex. byter huvudämne räknas 
därmed inte som en ny studerande, och ingår inte heller i antagningskvoten för året ifråga. 
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