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Handelshögskolan är en privat högskola 
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för cirka 300 personer, varav ungefär 
150 forskare och 40 professorer.

VÄLKOMMEN TILL  
HANDELSHÖGSKOLAN 3

INTRODUKTION 2019 4
• Viktiga datum
• Mycket viktigt!
• Inskrivning

KANDIDATPROGRAMMET I BUSINESS 
AND ECONOMICS 6
• Om studierna
• Schema
• Programöversikt
• Läsåret
• Första terminens kurser
• Studentutbyte

STUDENTINFLYTANDE 10

STUDENTSUPPORT 11
• Academic Support & Records
• Program Office
• IT Support
• Datorsalarna
• Biblioteket
• Bostäder
• Kårexpeditionen
• SSE Business Lab

VÅR MISSION – DIN UTBILDNING 15

EFTER EXAMEN 17

BRA ATT VETA 18
• Var hittar jag information
• Adress
• Jämlikhet och mångfald
• Funktionsnedsättning
• Läsnedsättning
• Kurser
• Passerkort
• Programmets mål
• Information om brandlarm
• Seminariegrupper
• Studenthälsan
• SSE Portal
• Studieplatser
• Studieresultat – My Results
• Tentamen
• Anmälan – Avanmälan

2



VÄLKOMMEN TILL  
HANDELSHÖGSKOLAN I 

STOCKHOLM!

Grattis till din studieplats på Handelshögskolan i Stockholm!  
Att välja utbildning är svårt. Det är ett stort val. Om Handelshögskolan i 

Stockholm (HHS) är det rätta valet för dig är det bara du som kan avgöra,  
men om du satsar på HHS kan vi garantera att du får en ekonomutbildning  

av hög internationell klass. Dessutom kommer vi att göra vårt bästa  
för att du ska trivas och känna dig välkommen.

Vi är en välkänd och välrenommerad hög
skola i internationella sammanhang. Med en 
kandidatexamen härifrån är du väl förberedd 
för fortsatta studier på masternivå eller för 
olika arbeten i alla tänkbara branscher över 
hela världen. 

Vårt goda rykte beror givetvis på att vi satsar 
mycket på våra studenter, men också på att 
studenterna satsar mycket på Handelshög
skolan. Med motiverade och talangfulla 
studenter som vill lära, utmana och förändra 
blir undervisning, grupparbeten, presentatio
ner och studentliv något utöver det vanliga.

Maria Frithz Warg 
Programchef, kandidatprogrammet  

Business and Economics

Karin Fernler 
Programchef, kandidatprogrammet  

Business and Economics
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VIKTIGA DATUM

5 aug   Välkomstmingel på 
 Handelshögskolan  
kl. 11.45–13.00

5–16 aug  Sommarmatte
9 aug   Sista datum för svar på 

antagningsbesked 2 till 
antagning@hhs.se

19–20 aug   Inskrivning
19–23 aug   Introduktionsvecka

Under sommaren ringer vi till alla 
 ny antagna studenter. Du har säkert en 
hel del funderingar och då finns det 
möjlighet att få svar på dina frågor. 
Det kan gälla dina studier eller annat i 
samband med din tid hos oss.

INTRODUKTION

Det är mycket att tänka på när man ska börja en ny utbildning.  
För att du snabbt och enkelt ska kunna orientera dig har vi sammanställt  

denna Studentkompass. Här hittar du kortfattad information om programmets 
upplägg och innehåll, vad som gäller på Handelshögskolan samt även  

referenser till var du hittar mer detaljerad information.

Dina studier inleds den 19 augusti med 
en obligatorisk introduktionsvecka där vi 
blandar akademiska, sociala och praktiska 
aktiviteter. Under veckan tar du ditt första 
steg in i den gemenskap som kännetecknar 
Handelshögskolan i Stockholm. Du får möjlig
heten att bekanta dig med lokalerna, dina 
studiekamrater och vår unika utbild ningsmiljö.

Introduktionsveckan är ett samarbetsprojekt 
mellan Handelshögskolan och studentkåren. 
Du får delta i dina första föreläsningar, 
information om hur det praktiskt går till att 
studera hos oss och det kommer även att 
erbjudas en rad arrangemang av mer social 
karaktär. Allt för att du ska känna dig riktigt 
välkommen och samtidigt bli väl förberedd 
för studierna. Redan innan introduktionen är 
du välkommen att delta i en matematikkurs 
den 5–16 augusti som fräschar upp och 
bygger på dina kunskaper inför höstens 
kurser.  Schema för introduktionen kommer 
att skickas ut i augusti, men boka redan nu 
in hela dagarna under introduktionsveckan, 
från tidig morgon till sen kväll, samt förbered 
dig på några intensiva dagar.

4

mailto:antagning@hhs.se


MYCKET VIKTIGT!
Notera att Handelshögskolan i Stockholm är 
en privat högskola och skiljer sig något från de 
statliga lärosätena. Det är viktigt att du läser det 
som står i Studiehandboken noggrant, eftersom 
den innehåller ett antal studieregler som du 
som student måste känna till. Bland annat 
har vi krav på studietakt under det inledande 
studieåret. Vid inskrivningen i augusti kom
mer du få skriva under en förbindelse där 
du accepterar de samlade studieregler som 
finns i Studiehandboken.  

Studiehandboken finns att läsa och ladda 
ned på www.hhs.se/student-handbook

INSKRIVNING
Både inskrivning och introduktion är  
obli gatorisk för alla nya studenter.  
 Ombud kan inte skickas.  
OBS! Kom ihåg att ta med legitimation!

5

www.hhs.se/student-handbook


EKONOMIE KANDIDATPROGRAMMET, 
BUSINESS AND ECONOMICS

Programmet omfattar tre år (180 hp) där de två första åren ger dig en bred  
akademisk grund i företagsekonomi, nationalekonomi, rättsvetenskap, statistik och 

finansiell ekonomi. Under det tredje året fördjupar du dig inom två av de sex  
specialiseringarna Accounting & Financial Management, Economics,  

Finance, Management, Marketing eller Taxation Law.  
I den ena skriver du även ditt examensarbete.

OM STUDIERNA
Nyckelord för skolans pedagogiska grund 
är närvaro och närhet, det vill säga att 
du är fysiskt närvarande och att det är tät 
interaktion mellan lärare och studenter. Det 
förekommer både föreläsningar med hela 
årskullen och undervisning i mindre grupper, 
så kallade seminariegrupper. Studierna är 
på heltid och flera moment är obligatoriska. 
Notera att andra studier eller arbete inte 
godtas som skäl till frånvaro. Utöver tiden 
i lektionssalarna kommer du att behöva 
avsätta tid för självstudier, grupparbeten, 
presentationsförberedelser, repetition inför 
tentamen etc. En studievecka motsvarar cirka 
40 arbetstimmar. Undervisningen sker i 
huvudsak på svenska de två första åren och 
på engelska under år tre.

SCHEMA
Dina kurser hittar du på www.hhs.se/
BEprogrambeskrivning. Där kan du klicka 
på respektive kursnamn för att få mer 
information om kursen. Under introduktionen 
i augusti får du dina inloggningsuppgifter till 
SSE Portal (portal.hhs.se) som är en plattform 
som ger dig tillgång till kursregistreringar, 
schema och all annan information som du 
kommer behöva under din tid som student. 
All information från skolan publiceras på SSE 
Portal. Tänk på att kontrollera schemat ofta 
eftersom det uppdateras kontinuerligt.

Mer information om SSE Portal hittar du på 
sidan 20.
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ÅR 1
TERMIN 1 HT 2019
Period 1
899  Grundläggande  

informationssökning
321  Handelsrätt I
410 Mikroekonomi
830  Global Challenges – 

Knowing

Period 2
330 Inledande redovisning
605  Statistiska metoder för 

ekonomisk analys I
830  Global Challenges – 

Knowing

TERMIN 2 VT 2020
Period 3
212  Marknadsanalys, kund

beteenden och marknads
föring

322 Handelsrätt II
606  Statistiska metoder för 

ekonomisk analys II
831  Global Challenges – 

Doing

Period 4
213 Tillämpad marknadsföring
331  Ekonomisk analys och 

styrning
831  Global Challenges – Doing

ÅR 2
TERMIN 3 HT 2020
Period 1
315  Finance I: Investment 

Management
411  International Economics
832  Global Challenges – Being

Period 2
193  Management:  

Organisering
332  Redovisning och  

finansiering
832  Global Challenges – Being
323 Handelsrätt III

TERMIN 4 VT 2021
Period 3
324 Handelsrätt IV
194  Management: Ledning 

och ledarskap
412  Makroteori och  

ekonomiskpolitisk analys
833  Global Challenges –  

Expressing

Period 4
316  Finance II: Corporate 

Finance
770  Strategi och integrerad 

ekonomi
833  Global Challenges –  

Expressing

ÅR 3
TERMIN 5 HT 2021
Du väljer två av följande
specialiseringar:
1.  Accounting & Financial 

Management
2. Economics
3. Finance
4.  Operations, Consulting and 

Change
5. Marketing
6.  Taxation Law  

(Under termin 5 kan du 
även läsa på utbyte)

TERMIN 6 VT 2022
Du skriver examensarbete samt 
väljer två valfria kurser ur ett 
brett kursutbud.

De flesta kurser under år 
1 och 2 omfattar 6 hög-
skolepoäng (hp) men det 
finns även kurser med 
annan omfattning. En 
veckas arbete motsvarar 
1,5 hp och du läser 
normalt tre eller fyra 
kurser parallellt under 
de första två åren.

LÄSÅRET
Läsåret är uppdelat i fyra perioder. Efter varje period ligger en tentamensperiod.  
Därutöver finns en extra tentamensperiod i augusti.

AUGUSTI
HÖSTTERMIN VÅRTERMIN

JANUARI JUNIOKTOBER MARS

PERIOD 1 PERIOD 2 PERIOD 3 PERIOD 4
TENTAMEN TENTAMEN TENTAMEN TENTAMEN

ÖVERSIKT KANDIDATPROGRAMMET
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STUDENTUTBYTE
Som student på Handelshögskolan 
har du möjlighet att ansöka om att 
studera utomlands vid något av våra 
partneruniversitet. Du byter då ut en 
termin hos oss mot en termin på ett 
annat välrenommerat lärosäte.

Kandidatprogrammet i Business and  
Economics erbjuder ett antal platser 
under hösten det tredje året. Utbytes
programmet ger dig värdefull erfaren
het samtidigt som de utländska studen
terna som kommer till skolan varje 
termin bidrar till en internationell miljö. 

Studentkåren har dessutom alltid en 
rad internationella projekt igång, och 
är du intresserad av att engagera 
dig är du välkommen att kontakta 
respektive projektledare.

FÖRSTA TERMINENS KURSER

KURS 899 – GRUNDLÄGGANDE 
INFORMATIONSSÖKNING

Högskolepoäng: – 
Period: 1 (Introduktionskurs) 

Att känna till bibliotekets resurser är en 
 förut sättning för effektiva studier. I denna 
introduktionskurs får du en översiktlig genom
gång av bibliotekets serviceutbud och ton
vikten ligger just på tjänster som kan vara 
till hjälp för dig som student. Kursen kommer 
att ges i september.

KURS: 321 – HANDELSRÄTT I

Högskolepoäng: 9 
Period: 1 (Rättsvetenskap)

Kunskap om de grundläggande juridiska 
aspekterna på ekonomisk verksamhet är en 
förutsättning för att kunna bli en bra ekonom. 
Den inledande kursen i juridik kommer att 
ge dig kunskap om sådan juridik som främst 
rör förhållandet mellan enskilda subjekt (den 
s.k. civil eller privaträtten) och som är av 
särskild betydelse för det ekonomiska livet. 
Du kommer också att få insikt i hur rättsregler 
inverkar på samhällets, företagens och indi
vidernas beteenden samt på deras relationer 
till varandra. Kursen, som är den första av 
de obligatoriska kurserna i ämnet, utgör en 
del av ett block om 15 hp i rättsvetenskap. 
 Övriga är fristående kurser.
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KURS: 410 – MIKROEKONOMI

Högskolepoäng: 6 
Period: 1 (Nationalekonomi)

Parallellt med marknadsföringen i period 1  
kommer du att läsa din första kurs i national
ekonomi – mikroekonomi. Kursen behandlar 
hur priser bildas på en marknad och hur man 
kan analysera konsekvenser av olika sätt att 
fördela begränsade resurser. Utgångspunkten 
är att individer och företag försöker få det så 
bra som möjligt givet de restriktioner de möter. 
Under dessa antaganden härleder vi utbuds 
och efterfrågekurvor. Du kommer också att 
lära dig att analysera marknader under hård 
konkurrens, monopol och fåtalskonkurrens. 
Kursen ger även en introduktion till spel och 
kontraktsteori, som används för att belysa 
mer komplicerade organisationsformer.

KURS: 330 – INLEDANDE REDOVISNING

Högskolepoäng: 7,5 
Period: 1 (Företagsekonomi)

Syftar till att förmedla en grundläggande för
ståelse av redovisningens terminologi, teknik 
och logik samt betydelse för beskattning. 
Redovisning är ett system för att beskriva 
ett företags eller annan enhets ekonomiska 
förhållanden. Inom redovisningssystemet 
samlas ekonomiska data in, bearbetas och 
sammanställs i olika rapporter. Syftet med 
redovisning är att skapa rapporter vilka kan 
användas som underlag för beslut av olika 
slag. Redovisning används också som grund 
för beskattning av ett företag.

KURS: 605 – STATISTISKA METODER FÖR 
EKONOMISK ANALYS I

Högskolepoäng: 6 
Period: 2 (Ekonomisk statistik)

Flertalet ekonomiska beslut sker i situationer 
där framtida förhållanden inte är kända med 
säkerhet; besluten sägs ske under osäkerhet. 
Det kan exempelvis gälla uppskattning av 
produkters efterfrågan, planering av pro
duktionsvolymer, bedömning av växelkurser 
samt prognoser av avkastning och risk för 
olika finansiella tillgångar. Ekonomisk statis
tik behandlar metoder för att kunna hantera 
sådana beslut. Metoderna bygger på sanno
likhetslärans principer och studeras i denna 
kurs och den följande kursen Ekonomisk 
statistik II.

KURS: 830 – GLOBAL CHALLENGES – 
KNOWING

Högskolepoäng: 3 
Period 1 och 2 (Global Challenges) 

Kursen Global Challenges – Knowing ger en 
första inblick i några av de mest utmanande 
frågor som vår generation möter; hur kan 
världens företag och ekonomier utvecklas på 
ett sätt som tar hänsyn till hållbarhet i sam
hälle och miljö. Kursen bygger på olika teore
tiska bakgrunder, metoder och kunskaper, för 
att fördjupa lärandet och din förståelse, och 
för att hjälpa dig att utveckla dina argument 
och åsikter. Syftet med kursen är att hjälpa 
dig bygga en god grundförståelse för vilka 
de globala utmaningarna är och vilka risker 
de för med sig. 
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STUDENTINFLYTANDE

Vi välkomnar alltid åsikter, förslag till förbättringar  
och allmänna kommentarer från våra studenter.

Kandidatprogrammet utvärderas kontinuerligt 
genom fokusgrupper och kursutvärderingar 
i slutet av varje kursperiod där alla kursdel
tagare får ge sina synpunkter på kursen. Att 
delta i kursutvärderingen är ett obligatoriskt 
kurskrav på samtliga kurser. Man deltar 
 anonymt i kursutvärderingen, som är ett 
mycket viktigt instrument för att upprätthålla 
hög kvalitet och förbättra kurserna i linje med 
skolans vision och med studenternas behov.

Om du har synpunkter eller idéer kring 
utbildningen är du välkommen att kontakta 
Utbildningsutskottets ordförande,  
edupres@sasse.se. Du är naturligtvis även 
 välkommen att ta direkt kontakt med 
program ansvariga karin.fernler@hhs.se eller 
maria.frithzwarg@hhs.se

Som ny student kan du också göra din röst 
hörd genom att vara klassrepresentant.
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STUDENTSUPPORT

Studierna är bitvis mycket intensiva och det är viktigt att allt det praktiska  
kring studierna fungerar smidigt. På Handelshögskolan i Stockholm finns en rad 

olika tjänster och enheter som du kan ha nytta av under din studietid.

ACADEMIC SUPPORT & RECORDS
Academic Support & Records har ansvar för 
studievägledning och särskilda behov samt 
ger dig stöd för att lösa studenthälsofrågor. 
Här får du också praktisk hjälp med officiella 
 betygskopior, examensbevis och examina
tioner. Du hittar samtlig information från 
 Academic Support & Records på SSE Portal. 
Avdelningen finns på plan 4, Sveavägen 65.

PROGRAM OFFICE
Hos Program Office kan du ställa frågor om 
programmen. Här hanteras antagning och 
studentutbyte. Du hittar samtlig information 
från Program Office på SSE Portal. Avdel
ningen finns på plan 1, Sveavägen 65.

PC SUPPORT
PC Support hjälper dig med datormiljön på 
skolan. Du får bland annat hjälp med inlogg
ning på skolans datorer, utskrift av dokument, 
problemlösning för högskolans datorer och 
tillgång till trådlösa nätverk. Som student får 
du ett personligt nätverkskonto som ger dig 
tillgång till SSE Portal, epost och lagrings
utrymme.

DATORSALARNA
(Saltmätargatan 13–17)

Datorsalarna är öppna dygnet runt under 
terminen. Passerkort krävs efter kl. 17.00.
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BIBLIOTEKET
Handelshögskolans bibliotek är ett fullt 
utrustat forskningsbibliotek inom ekonomi
området som både studenter och forskare 
har tillgång till. De viktigaste områdena är 
företags ekonomi och nationalekonomi. Där
utöver har biblioteket samlingar inom juridik, 
 stati stik och viss övrig samhällsvetenskap.

LÅNEKORT

Lånekort får du i bibliotekets kundtjänst, eller 
i samband med biblioteksintroduktionen.

KURSBÖCKER

I bibliotekets kursbokssamling finns en 
 begränsad uppsättning av all obligatorisk kurs
litteratur för hemlån. Lånetiden är sju dagar.

ELEKTRONISKA RESURSER

Biblioteket erbjuder en mängd elektroniska 
resurser, främst i form av databaser och 
elektroniska tidskrifter. Som student har du 
automatiskt tillgång till dessa via högskolans 
nätverk.

BOSTÄDER
Konkurrensen på Stockholms bostadsmarknad 
är stor. Ju större efterfrågan på bostäder, 
desto större risk finns det att människor för
söker utnyttja situationen för att tjäna pengar. 
Vi vill därför uppmärksamma er på att alltid 
vara restriktiva gällande avtal och eventuella 
förskottsbetalningar. Du hittar information om 
detta på vår webb: hhs.se/boende

Andra bra länkar när du söker bostad: 
www.sssb.se 
www.akademiskkvart.se 
www.jagvillhabostad.nu 
www.bostadssurf.se 
www.hyrenbostad.se

KÅREXPEDITIONEN
Som student på Handelshögskolan har du 
stora möjligheter att påverka din utbildning 
och engagera dig i olika projekt utanför 
studierna.

Studentkårens expedition ligger i källarplanet 
på Sveavägen 65 och här kan du få hjälp 
med kårintyg, mecenatkortet, bokningar av 
kårens lokaler, förvaringsskåp, plåster, gratis 
DN och mycket mer. Kontakta gärna kår
sekreteraren om du har frågor.

På expeditionen sitter förutom kårsekrete
raren även kårordföranden och vicekår
ordföranden, samt skattmästaren och 
 Utbildningsutskottets ordförande.

Läs gärna Småttingguiden eller gå in på 
 studentkårens hemsida (www.sasse.se) för 
mer information om de olika utskotten och 
övriga aktiviteter.
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SSE BUSINESS LAB
SSE Business Lab bedriver Handels
högskolans inkubatorverksamhet. 
Här driver entreprenörer kopplade 
till Handelshögskolan företag. 
Visste du att Klarna startades av 
Handelsstudenter som var medlemmar 
på SSE Business Lab?  
Läs mer på: www.hhs.se/ssebusinesslab
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VÅR MISSION – DIN UTBILDNING

Handelshögskolans övergripande utbildningsmission bygger på att kunskap och 
reflektion är viktiga nycklar för att kunna möta den okända värld vi går mot och 

gör dig bättre förberedd att välkomna framtiden med självsäkerhet och entusiasm.

Den snabba teknik och samhällsomvandlingen 
gör att vi inte vet vilken typ av yrken eller 
arbeten som kommer att finnas några korta 
år från nu. Men det vi vet är att framtiden 
efterfrågar analytiska, ödmjuka, omdömes
gilla och fritänkande människor. Handelshög
skolans kanske viktigaste uppgift är därför, 
i denna vår uppkopplade värld, att lära ut 
sådant som inte kan googlas. Vi ska inte lära 
ut vad som ska tänkas och tyckas, men vi 
ska öka tankeförmågan och benägenheten 
att ställa frågan varför. Det är mot denna 
bakgrund som vi på Handelshögskolan anta
git en övergripande utbildningsmission, som 
förkortas FREE och som står för:

Fakta- och vetenskapsbaserad. Vi är i grund 
och botten en vetenskaplig institution och 
faktakunskaper är basen för ett kritiskt 
och analytiskt tänkande. En utexaminerad 
HHSstudent ska fatta beslut baserade på 
fakta och ha förmågan att differentiera mel
lan olika typer av kunskap. Denna förmåga 
blir särskilt viktig i en värld av så kallade 
alternativa fakta, fake news och filterbubblor.

Reflekterande och självmedveten. Framtiden 
kommer att kräva mer reflektion och själv
kännedom. Som student vid Handelshög
skolan behöver du reflektera över vilken roll 
du faktiskt spelar i världen, vilken påverkan 
du har på andra, vilka preferenser du har 
och vara klar över vem som bestämmer över 
dina val.

Empatisk och kulturellt känslig. Att vara 
empatisk och kulturellt känslig är än så 
länge något den artificiella intelligensen 
har svårt att konkurrera med. Som student 
vid Handelshögskolan ska du kunna sätta 
dig in i andra människors situation och se 
andras perspektiv. Vi är övertygade om att 
en empatisk person blir en bättre ledare och 
beslutsfattare. Därtill kommer förmågan att 
lyhört kunna sätta sig in i andra kulturer, inte 
bara nationella, utan också verksamhetskul
turer och förstå skillnader mellan discipliner 
och branscher.

Entreprenöriell och ansvarstagande. Studen
terna som examineras från HHS ska ha ett 
entreprenöriellt och kreativt förhållningsätt till 
världen. Handelsstudenter ska sträva efter att 
skapa förnyelse på ett ansvarstagande sätt. 
Du ska inte acceptera status quo, utan söka 
förbättring genom förändring.
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EFTER EXAMEN

Kandidatutbildningen ger dig kvalificerade kunskaper inom det ekonomiska 
området och en bra bas för antingen fortsatta studier på masternivå eller början 

på en karriär inom svenskt och internationellt näringsliv och förvaltning. 

Studenter med en kandidatexamen från 
Handels högskolan i Stockholm är efter
traktade på arbetsmarknaden. Bredden av 
branscher är stor där en karriär påbörjas 
inom till exempel bank och finans, manage
ment consulting, PR och kommunikation, eller 
redovisning. Många arbetar på privata före
tag och andra på departement och organi
sationer, eller startar egna företag. Vill du få 
mer information om våra studenters karriär
vägar kan du ladda ner våra Employment 
Reports från hhs.se 

Förmodligen känns det avlägset att tänka på 
vad som ska hända efter utbildningen redan 
nu, men du kommer snart att upptäcka att 
kopplingen mellan arbetsliv och studier är 
påtaglig. Du kommer att ges många möjlig
heter att bekanta dig med intressanta företag 
och organisationer vid olika företagspresen
tationer, den årliga arbetsmarknadsmässan 
Handelsdagarna, Women’s Finance Day, 
Entreprenörskapsdagen, Finansfokus m.m.

På kårportalen www.sasse.se (inloggning 
krävs) får du en bra överblick över alla 
inplanerade evenemang kring karriär och 
rekrytering. 

Information om och stöd i karriärsfrågor kan 
du få av vårt Career Management team.

5 MASTERPROGRAM
Handelshögskolan i Stockholm erbjuder fem masterprogram som ges på engelska: 

• International Business (MIB) 
• Business & Management (MBM) 
• Economics (MECON) 
• Finance (MFIN) 
• Accounting, Valuation & Financial Management (MAVFM)
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BRA ATT VETA

VAR HITTAR JAG INFORMATION
•  SSE Portal (tillgång till portalen får du efter 

inskrivningen)

• Studiehandboken

• Studentkåren (SASSE)

ADRESS
Det är mycket viktigt att du så snart du har 
tillgång till SSE Portal lägger in din adress på 
sidan My Address som finns i menyn Tools. 
Glöm inte att ange till vilken adress som post 
från Handelshögskolan ska skickas. Om du 
byter adress uppdaterar du dina kontaktupp
gifter via samma länk. Adresserna används 
av HHS för informationsutskick, uppföljningar 
och enkäter. Dessutom kan SASSE, om den 
anser att det ligger i studenternas intresse, 
använda adresserna för kommersiella erbju
danden och/eller reklamutskick. Om du inte 
vill ha dessa erbjudanden kan du avsäga dig 
dem. Det är också vanligt att företag kontak
tar studenter i rekryteringssyfte.

JÄMLIKHET OCH MÅNGFALD
Vårt mål är att studenter ska trivas på skolan 
oavsett deras kön, etnicitet, könsidentitet 
eller könsuttryck, funktionsförmåga, sexuell 
läggning, ålder, eller religion eller annan 
trosuppfattning. Dessutom råder det nolltole
rans på skolan när det gäller diskriminering 
och trakasserier/sexuella trakasserier, och vi 
arbetar aktivt för att förebygga att diskrimi
nering och trakasserier uppstår. Du hittar mer 
information om detta på SSE Portal under 
sidan Equal Treatment under Student Support.

FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Om du har en varaktig funktionsnedsättning 
som gör att du är berättigad till extra stöd 
uppmuntras du att i god tid före terminsstart, 
kontakta HHS samordnare genom att mejla 
isabel.svensson@hhs.se.

LÄSNEDSÄTTNING
Om du har en läsnedsättning och behöver 
din kurslitteratur antingen som talbok, etext
bok, punktskriftsbok eller med förstorad text 
är det viktigt att du, i god tid, kontaktar oss 
genom att mejla isabel.svensson@hhs.se  eller 
biblioteket, peter.gavelin@hhs.se. Se även 
MTM, Myndigheten för tillgängliga medier 
(www.mtm.se).

KURSER
Menyn Courses är en viktig sida på portalen. 
Där anmäler du dig till kurser, tentamina och 
seminariegrupper (se Anmälan/avanmälan). 
Kursanmälningsperioderna ligger normalt 
i november/december för kurser på vår
terminen och i april/maj för kurser på 
höstterminen. Exakta datum finns angivna i 
Academic Calendar, under Support.

PASSERKORT
Av säkerhetsskäl behöver du passerkort för 
att komma in vissa tider och i vissa delar 
av högskolan. Mer information om när du 
kan kvittera ut ett passerkort ges under 
introduktionsveckan.
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PROGRAMMETS MÅL
Handelshögskolans Ekonomie kandidat 
program, Business and Economics, strävar 
efter att attrahera talangfulla studenter och 
förse dem med såväl breda kunskaper och 
färdigheter som en solid grund i företags och 
nationalekonomi i syfte att förbereda dem för 
vidare masterstudier eller för att påbörja en 
karriär i en komplex och global miljö. Huvud
målet är att utveckla individer som vill bidra 
till ekonomin och samhället i stort.
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SEMINARIEGRUPPER
I de flesta kurser sker undervisningen delvis 
i seminarieform i mindre grupper. Anmälan 
sker på sidan My Courses i portalen.

STUDENTHÄLSAN
Studenthälsan arbetar med medicinsk 
och psykologisk rådgivning och erbjuder 
studierelaterad hälsovård. Här kan du få 
hjälp med eventuella problem som påverkar 
din studiesituation. All rådgivning sker under 
tystnadsplikt. Mer information hittar du på 
www.studenthalsan istockholm.se

SSE PORTAL
SSE Portal (portal.hhs.se) innehåller det  
mesta som du kommer behöva under din tid 
som student. Där hittar du din studentmejl,  
kurs och programnyheter etc. I menyn 
 Courses registrerar du dig till kurser (sidan 
My  Up coming Courses), seminariegrupper 
och tentamina (sidan My Courses).

Under Support hittar du all tänkbar informa
tion som till exempel hur man ansluter till det 
trådlösa nätverket, information om student 
utbytesprogrammet, hur man beställer ett 
resultatutdrag, kontaktuppgifter till studieväg
ledare etc. Via menyn Tools registrerar du 
din adress, söker information om studenter 
och anställda m.m.

STUDIEPLATSER
I huvudbyggnaden hittar du studieplatser i 
biblioteket, Atriet och i korridoren på plan 3.

STUDIERESULTAT – MY RESULTS
Dina studieresultat kommer du att hitta under 
menyn Courses på SSE Portal.

INFORMATION OM 
BRANDLARM
Vid brandlarm ska alla som 
 be finner sig i Handelshögskolans 
lokaler veta hur man tar sig ut 
och var man ska återsamlas. 
I lokalerna finns skyltar som 
visar utrymnings vägar samt åter
samlingsplatser.
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TENTAMEN
Prov på universitetsnivå heter tentamen 
 (tenta) och är en del i bedömningen av om 
du klarat kursen ifråga och vilket betyg 
du ska få. I samband med att en kurs ges, 
erbjuds en huvudtentamen och ett omtenta
menstillfälle. Inom ett år efter kursstart är 
examnationens omfång och innehåll oför
ändrade. På tentamensdagen får du via SSE 
Portal (My Courses/tenta mensdatum) informa
tion om i vilken sal och på vilken plats du ska 
tentera. Informationen läggs ut vid midnatt 
på tentamensdagen. På morgonen sätts 
även listor med samma information upp på 
anslagstavlan i entrén i huvudbyggnaden på 
Sveavägen 65. Notera att du måste vara på
läst om HHS tentamensregler innan du skriver 
din första tentamen. Reglerna hittar du under 
Support i portalen.

Vidare gäller att du måste ha giltig legitima-
tion med dig för att få skriva tentamen. Om 
du saknar legitimation kommer du från och 
med att du intagit din plats i tentamenssalen 
ha utnyttjat ett av dina tentamenstillfällen på 
aktuell kurs. Därmed kommer tentamen på 
kursen att registreras med underkänt resultat.

ANMÄLAN – AVANMÄLAN

KURS

Anmälan till kurser görs på sidan My 
 Up coming Courses i SSE Portal. Du är som 
student skyldig att själv avanmäla dig från 
de kurser du inte avser att följa. Du blir 
automatiskt anmäld till de kurser som ges 
under första terminen. Därefter anmäler du 
dig själv.

Har du haft studieuppehåll eller om du läser 
kurserna med annan årskull så är det viktigt 
att du kontrollerar dina kursanmälningar.

SEMINARIEGRUPP

Anmälan till och avanmälan från seminarie
grupp gör du på sidan My Courses i porta
len. Till den inledande perioden höstterminen 
2019 blir du automatiskt anmäld till en semi
nariegrupp.

TENTAMEN

Anmälan till omtentamen samt avanmälan från 
tentamen sker på sidan My Courses i portalen. 
På HHS gäller att om du är  anmäld till en 
kurs blir du automatiskt anmäld till huvud
tentamenstillfället. Till eventuell  omtentamen 
måste du däremot anmäla dig själv. Du är 
som student skyldig att  avanmäla dig från 
tentor som du inte avser att gå upp på.
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HUVUDBYGGNADEN  
(SVEAVÄGEN 65)
Huvudentré: Bertil Ohlins Gata 5 
Öppettider under terminstid 
Måndag–fredag: kl. 7.00–21.30

DATORSALARNA  
(SALTMÄTARGATAN 13–17)
Datorsalarna är öppna dygnet runt 
under terminen, passerkort krävs efter 
kl. 17.00.
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Handelshögskolan i Stockholm ∙ Sveavägen 65  ∙  Box 6501 ∙ 113 83 Stockholm 

Telefon 08736 90 00 ∙ info@hhs.se ∙ www.hhs.se

HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden  
och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt.  

Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat, 
master och forskarutbildning, ett MBAprogram och ett stort utbud av executive  
education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskning  
och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande  

positioner i företag och andra organisationer. 

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som garanterar att både  
undervisning och forskning håller högsta internationella standard. Handelshögskolan 
är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten mellan  

ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet  
som Handelshögskolan är känd för.
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