
INTROUKTIONSDAGARNA FÖR NYA KANDIDATSTUDERANDE I 
HELSINGFORS 22-24.8.2022 

 

Måndag 22.8 online i Teams tillsammans med Vasa 
 
Länk till Teams-mötet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MzljZDk5ZjctZjFlYS00NmIyLTg2OWEtMzUwZjk0MjYzMGU3%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%226f304f3d-06b9-443c-802a-
0606f683d043%22%2c%22Oid%22%3a%22ce4b8a91-5ffd-4c29-ae8f-3b497a9c0f54%22%7d  

 

9.00-9.05          Studievägledarna hälsar välkommen 

9.05-9.15 Rektorernas hälsning 

9.15-9.35  Kort presentation av Hanken & Vad är akademiska studier 

9.35-9.50 Examensstrukturen 

Paus 

10.00-10.40 Första årets studier, studieverktyg, examination, 
bedömning 

10.40-11.00 Undervisning, akademisk etik m.m. 

  Paus  

11.10–11.30 Två studerandes syn på studierna  

11.30–12.30               LUNCHPAUS 

12.30–13.00 Allmän IT-information  

13.00-13.30               Biblioteket informerar  

13.30-14.00               Kursen 0001 Introduktion till akademiska studier            

Information om tjänster för studerande 

Avslutningsord och info inför tisdagen  
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Tisdag 23.8 på plats på Hanken i Helsingfors (Arkadiagatan 22) 

Ta med egen dator samt identitetsbevis till Hanken!   

 
Förmiddagens gulisgrupper 9.00-13.30 
(Du har fått information om tidpunkten för din gulisgrupp till din privata e-postadress från 
avsändare studieinfo@hanken.fi.) 

9.00  Registrera dig vid Hankens huvudingång  

9.15 Program i auditorium Maxen vån. 2 

Moodle och Teamsövningar  
Paus 
Kursanmälan och studieplan i Sisu  

11.30-12.20  LUNCHPAUS  

12.20  Samling i auditorium Maxen vån.2 

12.30-13.30 Träffa dina tutorer och gulisgrupp & rundtur i Hankens utrymmen 

 

Eftermiddagens gulisgrupper 12.15-15.50 
(Du har fått information om tidpunkten för din gulisgrupp till din privata e-postadress från 
avsändare studieinfo@hanken.fi.) 

12.15  Registrera dig vid Hankens huvudingång 

12.30-14.40 Program i auditorium Maxen vån. 2 

Moodle och Teamsövningar  
Paus 
Kursanmälan och studieplan i Sisu  

14.40  Samling i auditorium Maxen vån.2 

14.50-15.50 Träffa dina tutorer och gulisgrupp & rundtur i Hankens utrymmen 

13.45  Direktantagna till huvudämnet nationalekonomi träffar ämnets lärare. 
Samling vid Hankens huvudingång kl. 13.30. 

 

För antagna via öppna universitetsstudier: 

Obs: Du deltar även i din gulisgruppträff tidigare under dagen! 

15.50 Registrering vid auditorium Maxen vån. 2  

16.00-17.00 Studieplaneringssession med studievägledarna för studerande antagna via 
öppna universitetsstudier:  

Tutorernas tips för studierna för dem som studerat vid Öppna universitetet 
Gör din studieplan i Sisu & kursanmälan  
Moodle och Teams – påminnelse 

 



Onsdag 24.8 på plats på Hanken i Helsingfors 

9.00-10.35 Tutorordförandes hälsning 
Hälsning från Studentkåren 
Hälsning från SHS Kylli  

Välmåendetjänsterna för studerande presenterar sig 
 

10.45-11.30  Information om tillgodoräkning för dem som avlagt tidigare studier  
 

11.30-12.30  Information för dem som är antagna på basis av överflyttning från annan 
högskola. Studievägledarna informerar om studieplanen och tillgodoräkningar. 
 

14.30-17.30 Nivåtest i tyska, online i Teams för dem som valt tyska som främmande 

språk. Gruppindelningen och instruktioner till testet hittas i din Hanken e-
post under tisdagen. 

14.30-16.00     Tyska nivåtest, grupp 1  

16.00-17.30     Tyska nivåtest, grupp 2  

 

 

 

 


