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EXAMENSSTADGA FÖR HANKEN SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 

Denna examensstadga (ExS) har senast fastställts av styrelsen för Svenska handelshögskolan 
11.4.2022 och ersätter tidigare versioner av examensstadgan.  

Stadgan tillämpas till den del inte annat bestäms i universitetslagen (558/2009), 
universitetsförordningen (770/2009), förordningen om universitetsexamina (794/2004, 
examensförordningen) eller någon annan lag eller förordning. Stadgan gäller främst 
examensutbildning.  

Närmare bestämmelser om tillämpningen av den här examensstadgan ges av rektor i en instruktion 
om studier och examination. 

1 KAP: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
1 § 

Hankens uppgift 

Högskolans mission är att skapa ny kunskap och utbilda ansvarsfulla experter som kan verka i den 
globala ekonomin och i ett föränderligt samhälle genom 

• forskning som karaktäriseras av högtstående akademisk kvalitet och näringslivsrelevans 

• forskningsbaserad utbildning som förser de utexaminerade och deltagare i fortbildningen 
med förmåga till analytiskt och kritiskt tänkande samt förmåga att agera i en global 
omgivning i konstant förändring 

• att i enlighet med det nationella ansvaret utbilda svenskkunniga ekonomer och samtidigt 
erbjuda program för internationella studerande 

• att integrera etik, samhällsansvar och hållbarhet i all sin verksamhet 

• en hög grad av internationalisering i anda, innehåll och handling. 

All verksamhet präglas av de nordiska värderingarna jämlikhet, öppenhet och integritet samt av hög 
kvalitet och kontinuerlig förbättring. 

2 § 

Examina 

Vid Hanken kan följande examina avläggas: ekonomie kandidat, ekonomie magister, ekonomie 
licentiat, ekonomie doktor och filosofie doktor.  

Hanken kan erbjuda examensstudier i samarbete med både finländska och utländska universitet. 

Hanken kan också ordna specialiseringsutbildning, utbildning som innehåller examensdelar i form 
av fortbildning, öppen universitetsundervisning eller i övrigt som fristående studier samt annan 
fortbildning. 

3 § 

Examens- och undervisningsspråk 

Undervisnings- och examensspråken vid Hanken är svenska och engelska.  

Ekonomie kandidatexamen avläggs på svenska. De övriga examina kan avläggas på svenska eller 
engelska. Examina kan inkludera studier avlagda på andra språk. Utbildningsrådet beslutar om 
undervisningsspråk för enskilda studieperioder. 
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4 § 

Beviljande av studierätt 

Rektor beviljar rätt att bedriva examensstudier vid Hanken (studierätt). Studierätt beviljas för både 
ekonomie kandidat- och magisterexamen, för ekonomie magisterexamen, för ekonomie 
doktorsexamen med rätt att avlägga ekonomie licentiatexamen eller för filosofie doktorsexamen. 

En person kan inneha endast en studierätt för examen på en och samma nivå vid Hanken. En 
studerande har rätt att, utanför antagningsförfarandet, hos rektor anhålla om att få byta till en annan 
studierätt för samma examen. En studerande som avlagt en lägre högskoleexamen och har studierätt 
för ekonomie kandidat- och magisterexamen kan utanför antagningsförfarandet hos rektor anhålla 
om byte av studierätt till enbart ekonomie magisterexamen. Ny studierätt beviljas på motsvarande 
grunder som för externa sökande.  

Studierätt kan också beviljas som fristående studierätt för bestämda studieperioder under begränsad 
tid.  

5 § 

Studiernas omfattning 

Examina enligt 2 § kan omfatta studier i ekonomiska vetenskaper, studier i språk och 
affärskommunikation, metodstudier, mångvetenskapliga studier, praktik och övriga studier som 
tillgodoräknas inom examen.  

Omfattningen av studierna mäts i studiepoäng. En studerandes genomsnittliga insats för ett läsårs 
studier beräknas vara 1 600 timmar vilket motsvarar 60 studiepoäng. 

6 § 

Läroämnen och utbildningsprogram  

Vid Hanken undervisas i följande läroämnen inom de ekonomiska vetenskaperna: entreprenörskap 
och företagsledning, finansiell ekonomi, företagsledning och organisation, handelsrätt, 
informationsbehandling, logistik och samhällsansvar, marknadsföring, nationalekonomi, 
redovisning, samt statistik. 

I Helsingfors ges därtill undervisning i språk och affärskommunikation i svenska, finska, engelska, 
franska, ryska, spanska och tyska. I Vasa ges undervisning i språk och affärskommunikation i 
svenska, finska, engelska och tyska. 

Utbildningsrådet kan besluta om undervisning i ytterligare läroämnen. 

Utbildning som leder till lägre och högre högskoleexamen kan ordnas på basis av läroämnen eller 
ämnesöverskridande studiehelheter. Utbildningen kan även ordnas i form av tvärvetenskapliga 
utbildningsprogram. 

I Helsingfors kan man som huvudämne i kandidatexamen välja entreprenörskap och 
företagsledning, finansiell ekonomi, företagsledning och organisation, handelsrätt, marknadsföring, 
nationalekonomi eller redovisning. I Vasa kan man som huvudämne i kandidatexamen välja 
finansiell ekonomi, företagsledning och organisation, handelsrätt, marknadsföring eller redovisning. 

I Helsingfors kan man som huvudämne i magisterexamen ha entreprenörskap och företagsledning, 
finansiell ekonomi, företagsledning och organisation, handelsrätt, logistik och samhällsansvar, 
marknadsföring, nationalekonomi eller redovisning. Inom huvudämnet finansiell ekonomi kan en 
studiehelhet i statistik på magisternivå avläggas. I Vasa kan man som huvudämne i magisterexamen 
ha finansiell ekonomi, företagsledning och organisation, handelsrätt, marknadsföring eller 
redovisning. 

I Helsingfors kan man som huvudämne i doktorsexamen ha entreprenörskap och företagsledning, 
finansiell ekonomi, företagsledning och organisation, handelsrätt, logistik och samhällsansvar, 
marknadsföring, nationalekonomi eller redovisning. Inom huvudämnet finansiell ekonomi kan 
statistik väljas som inriktningsalternativ. I Vasa kan man som huvudämne i doktorsexamen ha 
finansiell ekonomi, företagsledning och organisation, handelsrätt, marknadsföring eller redovisning. 
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6 a § 

Utlandsvistelse 

I kandidatexamen ska ingå en enhetlig utlandsvistelse på minst tre månader i form av studier eller 
praktik. Utlandsvistelsen ska äga rum efter det att man fått studierätt för kandidatexamen.   

En studerande kan av särskilda skäl beviljas dispens från utlandsvistelsen. Beslut om dispens fattas 
av rektor. Med särskilda skäl avses den studerandes  

a) familjeförhållanden och vårdnadsansvar; 
b) sjukdom eller svåra livssituation; eller 
c) betydande samhälleliga aktiviteter. 

7 § 

Språkkunskapskrav i kandidat- och magisterexamen 

En studerande som fått sin skolutbildning på svenska eller finska i Finland ska i de studier som ingår 
i kandidatexamen visa 

1) sådana kunskaper i svenska och finska som krävs enligt 6 § i examensförordningen och 

2) kunskaper i minst två främmande språk. I minst ett av språken bör studeranden ha visat sådana 
kunskaper som gör det möjligt att följa utvecklingen inom det ekonomiska området och vara 
verksam i en internationell omgivning. 

Språkkunskapskraven för studerande för kandidatexamen som inte fått sin skolutbildning på 
svenska eller finska i Finland fastställs av rektor. 

En studerande som fått sin skolutbildning på svenska eller finska i Finland och som inte inom sin 
tidigare högskoleexamen visat de språkkunskaper som krävs enligt 6 § i examensförordningen ska 
visa sådana språkkunskaper inom magisterexamen.  

Rektor kan av särskilda skäl delvis eller helt befria en studerande från språkkunskapskraven. 

8 § 

Mognadsprov i samband med kandidat- och magisteravhandling 

Varje studerande ska avlägga ett skriftligt mognadsprov i enlighet med bestämmelserna i 10 § och 16 
§ av förordningen om universitetsexamina (794/2004). 

2 KAP: KANDIDATUTBILDNING 
9 § 

Lärandemål för kandidatexamen 

Grunden för den utbildning som leder till kandidatexamen är den nivå som gymnasiestudierna och 
studentexamen eller motsvarande utbildning ger. 

Utbildningen till ekonomie kandidatexamen ska ge den studerande  

1) grunderna i huvud- och biämnena i examen, kännedom om de centrala läroämnena i 
ekonomiska vetenskaper samt förutsättningar att följa utvecklingen på området, 

2) förmåga till vetenskapligt tänkande och de kunskaper och färdigheter som fordras för ett 
vetenskapligt arbetssätt, 

3) förmåga att söka fram, hantera och värdera kunskap på vetenskaplig nivå inom området för 
huvudämnet, 

4) förutsättningar för utbildning till högre högskoleexamen och för kontinuerligt lärande, 

5) förmåga att tillämpa inhämtade kunskaper i arbetslivet,  

6) tillräckliga kommunikativa färdigheter och kunskaper. 

7) förmåga att vara verksam i en internationell miljö samt 
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8) förståelse för samhälleligt ansvar. 

10 § 

Behörighet och antagning av studerande 

Om behörighet för studier som leder till kandidatexamen bestäms i 37 § i universitetslagen. För att 
vara behörig måste en sökande också ha tillräckliga kunskaper i svenska. 

11 § 

Avläggande av kandidatexamen 

Studierna för kandidatexamen ska omfatta minst 180 studiepoäng.  

För kandidatexamen ska en studerande ha avlagt  

1. obligatoriska grundkurser i ekonomiska vetenskaper, 

2. ämnesstudier i huvudämnet eller en därmed jämförbar helhet där en kandidatavhandling ingår, 

3. biämnesstudier, dvs. en studiehelhet utöver huvudämnet som omfattar minst 25 studiepoäng,  

4. studier i språk och affärskommunikation samt 

5. metodstudier. 

De obligatoriska grundkurserna i ekonomiska vetenskaper samt obligatorisk studieorientering och 
studieplanering omfattar 55 studiepoäng. Målet för de obligatoriska grundkurserna är att den 
studerande ska känna till grunderna i de centrala ekonomiska vetenskaperna.  

Grundstudierna i ett läroämne eller motsvarande studiehelhet ska omfatta minst 25 studiepoäng. 
Målet för grundstudierna är att den studerande ska få kännedom om de centrala begreppen och 
grundläggande teorierna inom läroämnet. Efter att ha avlagt studierna förutsätts den studerande ha 
en god förmåga att diskutera frågor som berör läroämnet.  

Ämnesstudierna, inklusive grundstudierna och en kandidatavhandling om 10 studiepoäng, ska 
omfatta minst 60 studiepoäng. I ämnesstudierna ska den studerande göra sig förtrogen med 
begreppen, det centrala teoretiska och metodologiska innehållet, det centrala faktaunderlaget och de 
viktigaste forskningsresultaten inom läroämnet samt skapa sig en helhetsbild av läroämnets centrala 
problem. 

Språkstudierna ska omfatta minst 24 studiepoäng. I inhemska språk avläggs 6 studiepoäng i svenska 
och finska vardera, och i två främmande språk minst 6 studiepoäng vardera. 

Metodstudierna ska omfatta minst 6 studiepoäng.  

12 § 

Ämnesval 

Efter två närvaroterminer ska den studerande välja ett huvudämne, utom om antagningen gjorts 
direkt till ett bestämt huvudämne. Antagning till huvudämnen kan begränsas genom kvoter. 

Utgående från huvudämnesvalet ska den studerande uppgöra en individuell studieplan i enlighet 
med huvudämnets studieplan. 

Huvudämnesvalet avgör vilken institution den studerande hör till.  

3 KAP: MAGISTERUTBILDNING 
13 § 

Lärandemål för magisterexamen 

Utbildningen till magisterexamen bygger på kandidatexamen eller motsvarande utbildning. 

Utbildningen till ekonomie magisterexamen ska ge den studerande 

1) goda kunskaper i huvudämnet eller en helhet som jämställs med huvudämnet, 
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2) förmåga att tillämpa vetenskaplig kunskap och vetenskapliga metoder, 

3) god förmåga att söka fram, värdera och hantera vetenskaplig kunskap inom det ekonomiska 
området, 

4) färdigheter för forskarutbildning, 

5) förutsättningar att vara verksam både nationellt och internationellt som sakkunnig inom sitt 
område och på ett sätt som utvecklar området samt 

6) goda kommunikativa färdigheter och språkkunskaper för akademiska syften och affärssyften. 

14 § 

Behörighet och antagning av studerande 

Om behörighet för studier som leder till magisterexamen bestäms i 37 § i universitetslagen. För att 
vara behörig måste en sökande också ha tillräckliga kunskaper i examensspråket. Olika 
utbildningsprogram kan ställa olika krav på innehållet i de tidigare studierna. 

Den som avlagt kandidatexamen vid Hanken har studierätt för magisterexamen inom det 
huvudämne han eller hon haft i kandidatexamen, eller kan anhålla om byte av huvudämne eller 
inriktning. 

15 § 

Avläggande av magisterexamen 

Magisterexamen avläggs efter kandidatexamen eller motsvarande utbildning. 

Studierna för magisterexamen ska omfatta minst 120 studiepoäng. För magisterexamen ska den 
studerande avlägga åtminstone  

1) fördjupade studier i huvudämnet eller en därmed jämförbar helhet, inklusive en 
magisteravhandling, 

2) övriga studier som ingår i programmet, 

3) studier i metodik i anslutning till de fördjupade studierna samt 

4) språkstudier. 

Den studerande ska visa att han eller hon uppnått de mål som uppställts för examen, studierna och 
magisteravhandlingen samt förvärvat de språkkunskaper som examen kräver. 

De fördjupade studierna ska omfatta minst 60 studiepoäng och i dem ska ingå en 
magisteravhandling om 30 studiepoäng.   

Den studerande ska i de fördjupade studierna ges 

1) färdighet att självständigt förvärva vetenskaplig kunskap och att tillgodogöra sig, analysera och 
genom tillämpning av vetenskaplig kunskap lösa problem i nya situationer inom området samt 

2) fördjupad kunskap om de vetenskapliga teorier och metoder för forskning och problemlösning, 
som är centrala inom området för studierna. 

I tillägg till de fördjupade studierna i huvudämnet kan det i ämnets studieplan specificeras studier 
upp till 90 studiepoäng.  

I magisterexamen ska ingå språkstudier om minst 5 studiepoäng. 

4 KAP. FORSKARUTBILDNING (VETENSKAPLIG PÅBYGGNADSUTBILDNING) 
16 § 

Lärandemål för forskarutbildningen 

Målet för forskarutbildningen är att den studerande 

1. grundligt gör sig förtrogen med det egna forskningsområdet och dess samhälleliga betydelse,  
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2. inom sitt forskningsområde självständigt och kritiskt förmår tillämpa vetenskapliga 
forskningsmetoder,  

3. grundligt gör sig förtrogen med utvecklingen, grundproblemen och forskningsmetoderna 
inom det egna området, 

4. gör sig förtrogen med allmän vetenskapsteori,  

5. förvärvar en sådan kännedom om de ekonomiska vetenskaperna och de vetenskapsområden 
som hör till det egna forskningsområdet som är nödvändig för att förstå utvecklingen av 
forskningen och forskningsresultaten samt 

6. förmår självständigt skapa ny vetenskaplig kunskap. 

17 § 

Behörighet och antagning av doktorander 

Till doktorandutbildningen 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. 

Till doktorandutbildningen 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. 

Innan en sökande kan antas till doktorandutbildningen bör han eller hon ha avlagt tillräckliga för det 
tilltänkta huvudämnet relevanta fördjupade studier eller inneha motsvarande kunskaper i ämnet, 
samt sådana övriga tilläggsprestationer som föreskrivs av det tilltänkta huvudämnet. 

Behörighet för doktorandutbildningen förutsätter också tillräckliga språkkunskaper. 

Beslut om antagning fattas av rektor utifrån ett utlåtande från representanter för det berörda 
huvudämnet. I samband med antagningen kan rektor besluta att doktoranden måste komplettera 
sina kunskaper.  

Rektor kan ge dispens från kraven till doktorandutbildningen. 

18 § 

Avläggande av doktorsexamen 

För doktorsexamen ska den studerande  

1. avlägga studier om 60 studiepoäng. Dessa studier omfattar en obligatorisk kurs i 
forskningsetik1 samt doktorandkurser i form av allmänmetodologiska forskarkurser eller 
forskarkurser i vetenskapsteori eller motsvarande metodikkurser, och kurser i form av 
forskarkurser i huvudämnet och ämnen som stöder huvudämnet. 

2. inom huvudämnet utarbeta en doktorsavhandling som efter offentlig granskning 
godkänns av forskningsrådet. Doktorsavhandlingen omfattar 180 studiepoäng. Sammanlagt 
omfattar ekonomie och filosofie doktorsexamen 240 studiepoäng. 

Doktorsavhandlingen är ett lärdomsprov som baserar sig på självständig forskning inom något av de 
huvudämnen som kan väljas för doktorsexamina i enlighet med bestämmelserna i 6 §. Genom 
avhandlingen ska doktoranden visa förmåga att utföra forskning av vetenskapligt värde samt 

 
1 På basis av Akademiska rådets beslut 28.9.2016 är en kurs Research Ethics obligatorisk för alla doktorander som 
antagits från och med hösten 2016.  
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förmåga att skapa nytt vetande. Forskningsrådet ger separata anvisningar om 
sammanläggningsavhandlingar. 

En person som avlagt licentiatexamen kan ansöka om att helt eller delvis få de tidigare kurserna 
tillgodoräknade. Förutsättningen för godkännande är att den tidigare examen innehåller 60 
studiepoäng i form av forskarkurser motsvarande kurserna enligt 1 mom. ovan. 

19 § 

Avläggande av licentiatexamen 

För att godkännas för licentiatexamen ska en studerande som antagits till doktorandutbildningen ha 

1. slutfört de studier som avses ovan i 18 § 1 mom. 

2. utarbetat en av forskningsrådet godkänd licentiatavhandling inom huvudämnet. 
Licentiatavhandlingen omfattar 90 studiepoäng. Sammanlagt omfattar ekonomie 
licentiatexamen 150 studiepoäng. Licentiatavhandlingen är ett lärdomsprov inom något av 
huvudämnena för forskarexamina i enlighet med 6 §. Genom avhandlingen ska den 
studerande visa förmåga att vetenskapligt behandla en egen forskningsuppgift samt god 
kännedom om sitt forskningsområde och sin förmåga att självständigt och kritiskt tillämpa 
vetenskapliga forskningsmetoder. 

20 § 

Granskning av doktorsavhandling 

Forskningsrådet utser minst två förhandsgranskare för att ge ett motiverat utlåtande om 
manuskriptets vetenskapliga värde. Doktoranden ska ges tillfälle att yttra sig om förslaget till 
förhandsgranskare. 

Forskningsrådet beslutar, utgående från förhandsgranskarnas utlåtanden, om manuskriptet får 
framläggas för offentlig granskning. Doktoranden ska ges tillfälle att yttra sig om 
förhandsgranskarnas utlåtande. 

Forskningsrådet utser en eller flera opponenter samt en kustos. Doktoranden ska ges tillfälle att yttra 
sig om förslagen. Tid och plats för den offentliga granskningen av manuskriptet kungörs på Hankens 
webbplats och avhandlingen ställs till allmänhetens förfogande minst tio dagar före granskningen. 

Forskningsrådet beslutar efter att ha tagit del av opponentens utlåtande om manuskriptet kan 
godkännas. Vid bedömningen av en doktorsavhandling fästs avseende vid forskningens 
vetenskapliga värde samt författarens förmåga att bedriva vetenskaplig forskning, förmåga att tänka 
självständigt samt skapa ny vetenskaplig kunskap. Doktoranden ska ges tillfälle att yttra sig om 
opponentens utlåtande. 

21 § 

Granskning av licentiatavhandling 

Manuskriptet till licentiatavhandling bör behandlas offentligt på ett licentiatseminarium innan det 
lämnas in för bedömning. Manuskriptet ska ställas till allmänhetens förfogande minst tio dagar före 
licentiatseminariet.  

Då manuskriptet till licentiatavhandlingen lämnats in för bedömning utser forskningsrådet minst två 
granskare. Den studerande ska ges tillfälle att yttra sig om förslaget till granskare. Granskarna ska 
avge ett utlåtande till forskningsrådet, som beslutar om manuskriptet ska godkännas som 
licentiatavhandling. Vid bedömning av licentiatavhandling fästs avseende vid forskningens 
vetenskapliga värde samt vid studerandens kännedom om sitt forskningsområde och hans eller 
hennes förmåga att självständigt och kritiskt tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder. 

22 § 

Handledning 

För varje doktorand utses i samband med antagning till doktorandutbildningen en 
examenshandledare, som ska vara professor vid Hanken.  
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Institutionsrådet utser för doktoranden en avhandlingskommitté bestående av minst två 
avhandlingshandledare. Examenshandledaren, som även kan vara en av avhandlingshandledarna, 
fungerar som ordförande för avhandlingskommittén. 

23 § 

Individuell studieplan 

Studierna inom doktorandutbildningen bedrivs enligt en årligen fastställd individuell studieplan, 
som ska vara godkänd av examenshandledaren. 

5 KAP. BESTÄMMELSER OM STUDIER OCH EXAMINATION 
24 § 

Studieprestationer  

Studieprestationerna inom de olika studiehelheterna och studieperioderna bedöms med ett 
kvalitativt vitsord eller enbart som godkänd. Bedömningen anges i kursbeskrivningen.  

Studieprestationer förfaller efter tio år om inte examen där prestationen ingår avlagts före det. 

25 § 

Tillgodoräknande av studier 

Studier avlagda vid annat universitet eller högskola kan tillgodoräknas, om de kan ingå i 
examensstudierna eller i en specificerad helhet vid Hanken. En studerande kan också få räkna sig till 
godo studier samt ersätta studier genom kunskaper som visats på något annat sätt.  

26 § 

Praktik 

En studieperiod i praktik kan ingå i ämnesstudierna och de fördjupade studierna, inom eller utöver 
minimikraven i ämnet. En studieperiodsbeskrivning ska fastställas för sådan praktik som kan 
godkännas inom examen. 

27 § 

Examensbetyg 

Hanken ger den studerande ett betyg över avlagd examen. Studerande kan ges ett intyg över 
specialiseringsutbildning, fortbildning eller annan fristående utbildning som den studerande har 
genomfört. Under studiernas gång ger Hanken på begäran ett intyg över slutförda studieprestationer 
till den studerande. 

För internationellt bruk ger Hanken en särskild bilaga till examensbetyget (Diploma Supplement). I 
bilagan ges uppgifter om omfattning, innehåll och nivå av examen, vilken behörighet examen ger och 
dess ställning i det finländska utbildningssystemet. 

Den som avlagt ekonomie magisterexamen har rätt att använda titeln ekonom. 

28 § 

Individuell utbildning 

Rektor kan, i undantagsfall och på vägande skäl och förutsatt att det finns resurser till det, ge en 
studerande rätt att avlägga kandidat-, magister- eller doktorsexamen enligt avvikande examenskrav. 
Även en dylik examen bör uppfylla målsättningarna enligt 9, 13 eller 16 §. 

29 § 

Begränsningar 

Styrelsen kan, på grund av bristande resurser, tillfälligt begränsa utbudet av och tillträdet till studier 
i vissa huvudämnen och utbildningsprogram. Ett dylikt beslut omprövas inför varje läsår. 
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6 KAP: IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 
30 § 

Ikraftträdande av vissa bestämmelser 

Bestämmelsen om utlandsvistelse i 6 a § gäller studerande som antagits genom inträdesprov 2009 
eller senare. Från och med antagningen 2010 gäller bestämmelsen även studerande som antagits via 
Öppna universitetet. 

Ändringen av 6 § om huvudämnesalternativen i de olika examina gäller huvudämnesstudier som 
inletts efter 1.8.2014. Examina enligt 6 § i examensstadgan från 1.8.2005 måste avläggas senast 
31.7.2019 och doktorsexamen i huvudämnet statistik senast 31.7.2020. 

Ändringen av 6 § gällande att huvudämnesalternativet informationsbehandling dras in gäller fr.o.m. 
1.3.2016 och gällande byte av huvudämnesalternativet entreprenörskap och företagsledning i Vasa 
till företagsledning och organisation fr.o.m. 1.8.2018.   

De nya obligatoriska grundkurserna enligt 11 § 2 mom. gäller dem som inleder sina studier hösten 
2015. Äldre studerande kan övergå till att avlägga obligatoriska grundkurser enligt de nya kraven. 

Omfattningen av kravet på språkstudier i magisterexamen (15 §) har ändrats 14.12.2017. 
Huvudämnesalternativen i Vasa (6 §) har ändrats 24.5.2018.  

31 § 

De studerandes ställning 

En studerande kan tillgodoräkna sig studieprestationer enligt tidigare examensbestämmelser. Om 
studiepoäng inte angivits för en studieprestation, omräknas studieveckor till studiepoäng med 
koefficienten 1,8. 

En studerande som uppfyllt kraven för en studiehelhet enligt tidigare examenskrav anses uppfylla 
kraven för motsvarande helhet enligt gällande examenskrav. 

I oklara tolkningsfall gällande överförande av prestationer ska frågan avgöras till fördel för den 
studerande. 

Efter 1.8.2014 kan logistik och samhällsansvar inte väljas som huvudämne för kandidatexamen, och 
statistik inte väljas som huvudämne i kandidat-, magisters- eller doktorsexamen. Ett tillräckligt 
utbud av kurser och examination för att möjliggöra slutförande av studierna för de studerande som 
1.8.2014 har studierätt i dessa huvudämnen erbjuds under två läsår. De studerande har därefter 
ännu rätt att avlägga examen i ämnena genom individuella arrangemang senast 31.7.2019; gällande 
doktorsexamen i huvudämnet statistik senast 31.7.2020. 

Efter 1.3.2016 kan informationsbehandling i Helsingfors inte väljas som huvudämne i kandidat-, 
magisters- eller doktorsexamen. Ett tillräckligt utbud av kurser och examination för att möjliggöra 
slutförande av studierna för de studerande som 1.3.2016 har studierätt i dessa huvudämnen erbjuds 
under minst två läsår. De studerande har därefter ännu rätt att avlägga examen i ämnena genom 
individuella arrangemang senast 31.7.2021.  

Efter 1.8.2018 kan entreprenörskap och företagsledning i Vasa inte väljas som huvudämne i 
kandidat-, magisters- eller doktorsexamen. De som har entreprenörskap som huvudämne får 
slutföra sina studier med det huvudämnet inom ramen för studierättens ordinarie begränsade 
studietid eller övergå till huvudämnet företagsledning och organisation. Alla studier inom de två 
ämnen förändringen berör kan utnyttjas i studieplanen i samband med eventuellt byte av huvud-
ämne till företagsledning och organisation. 

Den obligatoriska kursen i forskningsetik enligt 18 § gäller inte forskarstuderande som antagits före 
1.1.2017. 


	Examensstadga för Hanken Svenska handelshögskolan
	1 kap: Allmänna bestämmelser
	1 §
	Hankens uppgift
	2 §
	Examina
	3 §
	Examens- och undervisningsspråk
	4 §
	Beviljande av studierätt
	5 §
	Studiernas omfattning
	6 §
	Läroämnen och utbildningsprogram
	7 §
	Språkkunskapskrav i kandidat- och magisterexamen
	8 §
	Mognadsprov i samband med kandidat- och magisteravhandling

	2 kap: Kandidatutbildning
	9 §
	Lärandemål för kandidatexamen
	10 §
	Behörighet och antagning av studerande
	11 §
	Avläggande av kandidatexamen
	12 §
	Ämnesval

	3 kap: Magisterutbildning
	13 §
	Lärandemål för magisterexamen
	14 §
	Behörighet och antagning av studerande
	15 §
	Avläggande av magisterexamen

	4 kap. Forskarutbildning (vetenskaplig påbyggnadsutbildning)
	16 §
	Lärandemål för forskarutbildningen
	17 §
	Behörighet och antagning av doktorander
	19 §
	Avläggande av licentiatexamen
	20 §
	Granskning av doktorsavhandling
	22 §
	Handledning
	23 §
	Individuell studieplan

	5 kap. Bestämmelser om studier och examination
	24 §
	Studieprestationer
	25 §
	Tillgodoräknande av studier
	26 §
	Praktik
	27 §
	Examensbetyg
	28 §
	Individuell utbildning
	29 §
	Begränsningar

	6 kap: ikraftträdande och övergångsbestämmelser
	30 §
	Ikraftträdande av vissa bestämmelser
	31 §
	De studerandes ställning



