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Öppna universitetsstudier-flexibel
högklassig utbildning

• Undervisningen sköts av Hankens egna 
lärare och kursprogrammet arrangeras i 
samarbete med institutionerna

• Kursutbudet består dels av Öppna 
universitetets egna kvällskurser och 
dels av kurser inom högskolans 
ordinarie undervisning med 
kvotplatser för Öppna universitetets 
studerande

• Studier vid Öppna universitetet 
berättigar inte till studiestöd
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Möjlighet till examensstudier

• Ifall du är intresserad att avlägga examen 
vid Hanken kan du bli antagen till 
kandidatutbildningen på basen av 
studieprestationer avlagda vid öppna 
universitetet. 

• Har du en lägre högskoleexamen, men 
inte studerat ekonomi, kan studier vid 
öppna universitetet göra dig 
ämnesmässigt behörig att antas till en 
magisterutbildning.
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Undervisning på plats och på
distans, examination på plats 
på Hanken 

• Hösten 2022 återgår vi i huvudsak 
till närstudier. Kurser som har 
klassundervisning erbjuder inte 
nödvändigtvis distansalternativ. Tenter 
ordnas i huvudsak på plats på Hanken. 

• Snabbleden 2022-2023: ett och 
samma kurspaket ges helt på distans 
oberoende av studieort (Helsingfors 
eller Vasa). Också här kan examinationen 
förutsätta att studerande kommer fysiskt 
på plats beaktat med säker distans, då 
antingen till Hanken i Helsingfors eller 
Vasa.
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Snabbledspaketet
• Snabbledspaketet 2022-

2023 utgör en skild studiehelhet

• Snabbledspaketet 26 sp består av

• Introduktion till akademiska studier 001-
OPU 2 sp period 1-2

• Redovisningens grunder 1124-OPU 6sp 
period 1

• Finansiering och investering 1121-OPU 
6sp period 1-2

• Marknadsföringsstrategi 1123-OPU 6sp 
period 2

• Företagsledning och entreprenörskap 
1130-OPU period 3
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Studier

• Som Öppna universitetsstuderande är ni  
välkomna fysiskt på plats till Hanken 
både i Helsingfors och i Vasa såsom alla 
andra studerande.

• Ni får gärna utföra egna studier i 
bibliotekets utrymmen, träffas med era 
kurskamrater, jobba med grupparbeten, 
åtnjuta lunch i matsalen.
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Kursavgift och förkunskapskrav

• Kursavgiften är 15 eúro/studiepoäng

• Undantag: Snabbledspaketet 199 
euro

• Som kursdeltagare behöver du dock 
uppfylla kursens förkunskapskrav.
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Undervisningstider

• Du ska kolla tiderna på förhand för att 
kunna göra ditt eget schema, eftersom en 
kurs kan ges allt emellan en vecka eller 
under en längre tidsperiod

• De exakta undervisningstiderna ges  
i schemaläggaren.  

• Se instruktioner för hur du använder 
schemaläggaren – din läsordning
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Specifika instruktioner

• Snabbleden erbjuds endast åt icke-
examensstuderande

• Om du har deltagit på Snabbleden 
tidigare år kan du tyvärr inte 
anmäla dig på nytt. 60 studiepoäng 
leden är alternativet i så fall 

• Du som har examensstudierätt vid 
ett annat finländskt universitet (ej 
Hanken) men vill läsa kurser vid Öppna 
universitetet, anmäl dig här:
Helsingfors
Vasa
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Antalet kursplatser vid 
Öppna universitetet

• Antalet platser för Öppna 
universitetsstuderande anges i 
anmälningstjänsten och i 
kursbeskrivningen

• Vanligen bjuds det tre (3) platser på 
varje kurs som ingår i Öppna 
universitetets kursutbud.

• Snabbledspaketet erbjuds för 130 
personer – 120 i Helsingfors och 10 
i Vasa. Antalet platser kan ökas om 
efterfrågan överskrider efterfrågan

• Anmälan är bindande. Tänk noga över 
att du faktiskt har möjlighet att utföra 
kursen/kurserna
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Distansundervisning-
studieorten

• För de kurser som ges på distans, är det 
endast den fysiska platsen för 
tentering avgörs av vilken ort du 
väljer. Vill du tentera i Helsingfors väljer 
du denna ort, detsamma gäller Vasa. Om 
platserna på den ena orten inte fylls kan 
dessa användas på den andra orten.
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Examination

• Examination kan bestå av deluppgifter 
och/eller elektronisk sluttent i 
tentlaboratoriet Exam eller som 
papperstent fysiskt på Hanken. 
Sluttenten kan också ordnas också på 
distans via  den elektroniska platformen

• Alla tentamina för Öppna universitetets 
egna kurser sker som e-tentamen i Exam
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KURSANMÄLAN
• Genom att klicka på namnet för kursen på 

listan förs du över till 
anmälningstjänsten.

• Välj först ort och kursspråk. Klicka på den 
kurs du vill anmäla dig till så flyttas du 
direkt till anmälningstjänsten där du 
fyller i de uppgifter som efterfrågas

• Om kursen har krav på tidigare studier, 
kommer du att bli ombedd att sända 
kopior på studieutdrag 
till oppna.hanken@hanken.fi för att 
kunna delta i kursen. Krav på tidigare 
studier framgår ur kursbeskrivningen, se 
Sisu
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Instruktioner för anmälan

• Ifall kursen är fullbokad kan du ställa dig 
i kö. Att köa kostar inget. Om det blir en 
ledig plats på kursen du köar till får du ett 
e-postmeddelande. Du har 48 timmar tid 
att ta emot platsen via kön. Om du inte 
längre är intresserad av kursplatsen, 
vänligen tacka nej till platsen så följande 
person i kön kan få den lediga platsen.

• Har du för avsikt att söka in till Hankens 
kandidatutbildning via öppna 
universitetsstudier? Information finns 
här.

• Du kan endast anmäla dig till Öppna 
universitetets kurser via 
anmälningstjänsten 
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När du fått en kursplats

• Efter kursanmälan kommer du att få ett 
bekräftelsemail med nyttig information.

• Om mailet inte verkar ha kommit, var 
vänlig och kontrollera även din skräppost 
och att du skrivit rätt din e-postadress i 
anmälan

Hanken School of Economics 17



När du fått en kursplats fortsätter

• Kursmaterialet finns i Moodle. 
Information om hur du hittar materialet 
får du av respektive föreläsare när kursen 
börjar. Det är viktigt att du läser din 
Hanken e-post, eftersom lärarna sänder 
där kursnyckeln (lösenordet) till 
respektive kurs Moodle-sida. De kan även 
sända den via studiesystemet Sisu

• Instruktioner för Schema hittar du i filen 
anvisningar_for_nyaschema.pdf
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Praktikaliteter

• Läs regelbundet den e-post som du 
gett i anmälan

• Tidtabellen för utlösning av ditt 
användar-ID kommer att ges via e-post 
och på Öppna universitetets hemsida 
https://www.hanken.fi/sv/sok-till-
hanken/oppna-universitetsstudier/efter-
kursanmalan

• Kontaktuppgifter för frågor 
oppna.hanken@hanken.fi
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