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Välkommen på infotillfälle om 
antagningen via ÖPU-studier!

Dagens program:

• Snabbleden

• 60 sp ÖPU-studier

• Ansökan via studieinfo.fi-portalen

• Frågor?



Ansökningstid: 
16.3 kl.8.00 − 30.3 kl.15.00

→ Alla som uppfyller kraven och
skickar in en ansökan antas.



Snabbleden



Bli antagen via Snabbleden 2022

För att bli antagen till Hanken via Snabbleden i år ska du: 

• Ha avlagt hela Snabbledspaketet 2021-2022 på 26 sp.

• Ha fått vitsordet 4 eller högre i tre av fyra kursers slutbedömning och 3 eller 
högre i den återstående kursens slutbedömning, men medeltalet för de fyra 
kurserna måste vara minst 4,00.

• Ha fått godkänt i kursen Introduktion till akademiska studier.

• Ha avlagt hela paketet under läsåret 2021-2022.

• Uppfylla Hankens språkkrav i svenska.

För att antas behöver du uppfylla kraven och lämna in en ansökan i Studieinfo-
portalen inom ansökningstiden!

https://www.hanken.fi/en/node/472443


Vilka kurser ingår i Snabbleden?

Snabbleden 2021-22 omfattar följande fyra grundkurser i ekonomi och en kurs i  
studieteknik, totalt 26 studiepoäng:

• Redovisningens grunder 1124-OPU, 6 studiepoäng, period 1.

• Marknadsföringsstrategi 1123-OPU, 6sp, period 2

• Finansiering och investering 1121-OPU, 6 sp, period 1

• Företagsledning och entreprenörskap 1130-OPU, 6sp, period 3

• Introduktion till akademiska studier hösten 0001-OPU, 2 sp, period 1-2



Blir jag antagen om…?

Exempel 1:
Kurs 1 vitsord: 4
Kurs 2 vitsord: 4
Kurs 3 vitsord: 3
Kurs 4 vitsord: 4

INTE antagen 
(medeltal under 4)

Exempel 2:
Kurs 1 vitsord: 3
Kurs 2 vitsord: 5
Kurs 3 vitsord: 3
Kurs 4 vitsord: 5

INTE antagen (mer 
än en kurs som har 
vitsord 3)

Exempel 3:
Kurs 1 vitsord: 4
Kurs 2 vitsord: 4
Kurs 3 vitsord: 3
Kurs 4 vitsord: 5

ANTAGEN 
(medeltal 4, endast 1 
kurs med vitsord 3



60 sp ÖPU-studier



Bli antagen via 60 sp ÖPU-studier

För att bli antagen till Hanken via 60 sp ÖPU-studier i år ska du: 

• Ha avlagt minst 60 sp Öppna universitetsstudier i Finland under de 7 senaste
åren (dvs prestationerna får inte vara äldre än 7 år)

• Ha minst 3.00 (skala 1-5) i vägt medeltal i dina 60 sp (medeltalet räknas på 
60 sp även om du avlagt mer)

• Uppfylla Hankens språkkrav i svenska.

För att antas behöver du uppfylla kraven och lämna in en ansökan i Studieinfo-
portalen inom ansökningstiden!

https://www.hanken.fi/en/node/472443


Dina 60 studiepoäng ska bestå av: 

36 sp som motsvarar 
Hankens obligatoriska 

grundkurser 
och minst 10 sp i 

matematisklogiska 
ämnen.

Grundkurserna kan 
innefatta de 

matematisklogiska 
ämnena.

Grundstudiehelhet på 
minst 25 sp i ett ämne som 

kan läsas som 
huvudämne på Hanken

och minst 10 sp i 
matematisklogiska ämnen.

Grundstudiehelheten kan 
innefatta de 

matematisklogiska 
ämnena.

+ resterande studiepoäng för att nå upp till 60 sp kan du 
välja helt fritt bland vilka ÖPU-kurser som helst i Finland

ANTINGEN ELLER

https://www.hanken.fi/sv/studerande/program-och-studier/kandidatstudier/struktur-och-larandemal/de-obligatoriska
https://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning/amnen-och-karriar


Hur görs ansökan?



Viktiga datum 

• Ansökningstid 16.3 kl.8 - 30.3 kl.15

• Intyg över språkkunskaper senast 6.4

• Studieutdrag helst 6.4 men om du 
avlägger kurser ännu efter det kan du 
lämna in ditt studieutdrag senast 4.6

→ Bilagor lämnas in i elektroniskt format i 
ansökningsblanketten

• Studieutdrag från Sisu kan du själv spara ner och sedan 
ladda upp i ansökan (inofficiellt räcker), instruktioner 
hur du gör det hittar du här.

• Om du studerat annanstans än på Hanken (för 60 sp) 
kan du i din ansökan bifoga en Min Studieinfo-länk så 
kan vi verifiera dina prestationer direkt via den. 

https://www.hanken.fi/sv/studerande/sisu-det-nya-studiesystemet/instruktioner/prestationer-i-sisu
https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/


Hur hittar jag ansökningsblanketten?

https://opintopolku.fi/konfo/sv/toteutus/1.2.246.562.17.00000000000000002144








Kom ihåg!

• Din ansökan via ÖPU påverkar inte dina andra ansökningar till Hanken. Om 
du är osäker på om du kommer att uppfylla alla krav för antagning via ÖPU, kan 
det löna sig att också ansöka om en studieplats via den gemensamma ansökan 
och skriva vårt urvalsprov.

• Kom ihåg att kolla att du verkligen uppfyller språkkravet i svenska. Om du 
behöver delta i språkprovet - anmäl dig till det i samband med ansökan. 

• Kontrollera alla dina prestationer på studieutdraget från Sisu innan du laddar
upp det i ansökningsblanketten. Pga bytet av studieregister kan det förekomma
fel som skett i överföringen. 

• Vi meddelar alla sökande så fort som möjligt om antagningsresultatet. Om att
alla bilagor är inlämnade i god tid meddelar vi resultatet före urvalsprovet som
ordnas 7.6. Om du antas via ÖPU behöver du inte delta i urvalsprovet.

• Ansökan stängs 30.3 kl.15.00

https://www.hanken.fi/en/node/472443


Frågor?



Kom ihåg att lämna in ansökan!

Om du har frågor, kontakta Hankens Ansökningsservice

ansokan@hanken.fi

Tfn/WhatsApp 040 35 21 388
Telefonservice måndagar kl. 10-12 och torsdagar kl. 12-14

mailto:ansokan@hanken.fi

