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Hanken är nu en del av KTY
» Hanken är en del av den gemensamma antagningen till
ekonomutbildning i Finland (KTY - Kauppatieteellinen alan yhteisvalinta)
» Gemensamma antagningskriterier och gemensamt urvalsprov med
alla ekonomutbildningar i Finland (bla Åbo Akademi & Aalto).
» I praktiken: annorlunda antagningssätt, gemensamt prov (dvs
sökande behöver bara skriva ett prov men kan söka till flera ställen
med samma prov)
» Samarbetet koordineras av Itä Suomen yliopisto (påverkar Hankens
sökande genom att tex alla bilagor skickas dit)
» Mera information om KTY finns här: www.ekonomutbildning.fi /
www.kauppatieteet.fi
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Hur ansöker man?
» Ansökningstid: 14-28.3.2018
» Själva ansökan till alla universitet och högskolor görs som
vanligt via: www.studieinfo.fi /www.opintopolku.fi
» Vem kan söka till Hanken?
Sökande ska ha en treårig utbildning på andra stadiet
(student, IB, yrkesskola etc.) OCH uppfylla Hankens
språkkrav i svenska

Kandidatantagningen 2018
» Antagningssätt: betyg ELLER urvalsprov
60% av nya studerande antas på basen av betyg.
Enbart förstagångssökande beaktas i betygsantagningen.

40% av nya studerande antas på basen av urvalsprov.
» Alla sökande rangordnas enligt poäng för betyget – de sökande som
har tillräckligt med poäng för att bli antagen på basen av betyg får
meddelande om detta 30.5.2018, dvs INNAN urvalsprovet och
behöver då inte skriva provet.
» Ingen uttalad ”poänggräns” för att bli antagen, dock måste sökande
som antas på basen av betyget ha minst 20 poäng för att kunna antas.
Det kommer inte längre att finnas en möjlighet att bli antagen på basis av en sammanslagning av
sökandes poäng i urvalsprovet och betygspoäng: antingen har sökande ett gott resultat från
studentexamen eller så satsar sökande helt och hållet på urvalsprovet
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Poäng för studentexamensbetyget
» Från och med antagningen 2018 får sökande poäng för fem prov i
studentexamen: modersmålet, matematiken (kort eller lång), ett A-språk
och därutöver för de två bästa provvitsorden (oftast språk eller realämnen).
Det maximala poängantalet är 40 poäng.
» Poängen räknas enligt följande tabell:
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Urvalsprovet – nytt fr.o.m. 2018
» Urvalsprovet är alltså från och med våren 2018 gemensamt med alla
ekonomiska utbildningar i Finland (KTY - Kauppatieteiden yhteisvalinta)
» Ordnas onsdagen den 6 juni 2018 kl.12.00-15.00
» Bara de som inte antas på basen av betyg deltar i urvalsprovet
» Sökande skriver provet vid den högskola de har som första prioritet i sin
ansökan (söker man till Hanken i första hand – så skriver man provet vid något av
Hankens fyra provställen: Helsingfors, Mariehamn, Vasa eller Åbo)

» ”Tvåspråkigt” prov – kan söka till alla ekonomutbildningar med samma
prov, sökande skriver provet på det unvervisningsspråk den högskola
man prioriterat högst har, dvs på Hanken och ÅA är provet på svenska,
på tex Aalto och Tampereen yliopisto på finska.

Urvalsprovet forts.
» Urvalsprovet kommer inte längre att basera sig på specifika böckers innehåll
utan mäta sökandes färdigheter att tillämpa det de lärt sig i utvalda
gymnasiekurser.
» Kursinnehållet och lärandemålen för dessa obligatoriska kurser i
gymnasiet utgör urvalsprovets ”litteratur”:
» Statistik och sannolikhet (Kort matematik MAB5) eller Sannolikhet och statistik (Lång
matematik MAA10)
» Människan i en föränderlig omvärld (Historia HI1)
» Ekonomikunskap (Samhällslära SL2)
» Dessutom kan provet basera sig på material som delas ut vid provtillfället.

» Flervalsfrågor och/eller sant eller falskt-påståenden
» Obs! Provet kommer vara helt nytt från och med 2018 och gamla
exempelprov från hemsidan baserar sig helt på den gamla litteraturen.
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Språkkrav för de som INTE gått
svenskspråkig skola

Vanligaste sätten att uppfylla kravet:
»

L eller E i lång svenska

»

Ett godkänt språktest (de som Hanken godkänner
finns på hemsidan)

»

Skrivit en avhandling på svenska

»

Annars
Hankens och Åbo Akademis
gemensamma språkprov i svenska i april 2018

Språkprovet i svenska våren 2018

» Ordnas i början/mitten av april i samarbete med Åbo
Akademi
» Sökande måste anmäla sig till språkprovet redan i
ansökningsskedet!
» Språkprovet består oftast av en hörförståelse och en
skriftlig uppgift men det kan variera – viktigast att peppa

sökande som ska skriva språkprov att lyssna på svensk radio/tv,
läsa nyheter m.m.

300 nya studerande
» 180 nya studerande till Helsingfors och 70 nya studerande till Vasa

» 50 nya studerande via övriga sätt: ÖPU, Högskoleprovet (för svenskar) och
Ekonomiguru/Viksu samt överflyttare
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Andra antagningssätt 2018
Öppna universitetsstudier
» Sökande kan göra Hankens ”Snabbledspaket” på 24 sp under ett läsår –
alla som uppfyller ett visst krav på medeltal i kurserna antas följande år
till Hankens kandidatutbildning
» Också möjligt att antas på basen av 60 sp öppna universitets studier
gjorda under längre tid (medeltalskrav)
Högskoleprovet
» Från och med 2018 kan nya studerande också antas på basen av det
svenska Högskoleprovet: gäller sökande med utländsk skolbakgrund (dvs
inte gått grundskola och gymnasium i Finland) som fått minst resultatet
1,5 i svenska Högskoleprovet.
Finalister i Viksu / Ekonomiguru-tävlingarna direktantas
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Frågor?

Ta gärna kontakt
Linda Martelius
ansokan@hanken.fi
linda.martelius@hanken.fi
tfn 040 3521 388

Kolla alltid all info på
www.hanken.fi

