KANDIDATPROGRAM (BSc)

Våra kandidatprogram, Business and Economics och Retail Management är två av Sveriges
mest eftertraktade utbildningar. De ger dig en bred grund inom ekonomi och en mycket stabil
bas för ditt framtida yrkesliv. Från och med hösten 2020 ges båda programmen på engelska.
BUSINESS AND ECONOMICS
3 ÅR, 180 HP

RETAIL MANAGEMENT
3 ÅR, 180 HP

Programmet i Business & Economics ger dig kvalificerade

Programmet i Retail Management är specialiserat på

kunskaper inom det ekonomiska området och en bred grund

detaljhandel, samtidigt som det innehåller allt som ingår på

som skapar förståelse för de globala sammanhangen och

alla handelshögskolor, inklusive nationalekonomi, redovisning,

utmaningarna vi står inför. Du är redo att anta utmaningar i

marknadsföring, företagsledning, strategi etc. Många kurser

yrkeslivet och är attraktiv på arbetsmarknaden både i Sverige

anpassas för att ge både generellt och detaljhandelsspecifikt

och internationellt. Om du vill fortsätta studera har du en bra

innehåll. Programmet har ett mycket nära samarbete med

bas för studier på masternivå.

detaljhandelsföretag i Sverige, vilket Applied Retail Track

Under de tre första terminerna bygger du en vetenskaplig

är ett uttryck för. Applied Retail Track särskilt utformat för

och faktabaserad bas i nationalekonomi, finansiell ekonomi,

att överbrygga teori och praktik inom detaljhandeln under

redovisning, marknadsföring, ledarskap och organisation,

hela utbildningen. Dessutom finns Antonia Ax:son Johnson

entreprenörskap, strategi, affärsjuridik, dataanalys och

Tutorial Program som säkerställer att du som student tränas i

hållbarhetsutmaningar. Stor vikt läggs vid att utveckla din

självständigt tänkande, självledarskap och djupare förståelse

förmåga till problemlösning, kreativt tänkande och kritiskt

av företag och samhälle genom det treåriga programmet.

resonemang. Vi uppmuntrar också reflektion, självkännedom

Efter examen kommer dina kunskaper inom retail

och kulturell kunskap. Under de följande tre terminerna väljer

management att vara mycket efterfrågade i näringslivet i

du att specialisera dig inom något område, i vilket du också

allmänhet och för företag i detaljhandeln i synnerhet. Önskar

skriver uppsats. Du har också ett spektrum av valbara kurser

du istället fortsätta studera har du en god grund för studier på

att välja mellan. Vi erbjuder även möjligheten att åka på

masternivå.

utbyte till välrenommerade internationella universitet.

BEHÖRIGHETSKRAV

BEHÖRIGHETSKRAV

Utöver grundläggande behörighet krävs lägst betyget
C i: Svenska 3 (Svenska som andra språk 3), Engelska
6, Matematik 3B eller 3C, Samhällskunskap 1B
alternativt 1a1+1a2, Historia 1B alternativt1a1+1a2,
Moderna språk 3

Utöver grundläggande behörighet krävs lägst betyget
C i: Svenska 3 (Svenska som andra språk 3), Engelska
6, Matematik 3B eller 3C, Samhällskunskap 1B alternativt 1a1 + 1a2, Historia 1B alternativt 1a1+1a2

Ansökan via Särskilda meriter, Högskoleprovet samt
Alternativt urval kräver ett jämförelsetal om lägst 17.0
(betyg A-F)/18.0 (betyg IG-MVG).

Ansökan via Särskilda meriter, Högskoleprovet samt
Alternativt urval kräver ett jämförelsetal om lägst 17.0
(betyg A-F)/18.0 (betyg IG-MVG).

Observera att vi inte tillämpar meritpoäng eller så
kallade områdesbehörigheter.

Observera att vi inte tillämpar meritpoäng eller så
kallade områdesbehörigheter.

Handelshögskolan i Stockholm ∙ Sveavägen 65 ∙ Box 6501 ∙ 113 83 Stockholm
Telefon 08 - 736 90 00 ∙ info@hhs.se ∙ www.hhs.se

STUDENTLIV OCH ANTAGNING

ETT STUDENTLIV SOM ENGAGERAR
Att vara student på Handelshögskolan innebär att du förutom
studierna också blir en del av en större gemenskap. Handels
högskolans studentkår (SASSE) är en av de mest aktiva i
Norden och har funnits sedan 1909, då högskolan grundades.
Sedan dess har studentkåren engagerat sig aktivt i högskolan
och utbildningen, arbetat nära med olika företagskontakter, anordnat sociala arrangemang och gett studenterna möjlighet att
delta i en mängd olika idrotter – allt för att förgylla studietiden.
Genom studentkåren får du chans att förverkliga egna projekt
och testa dina idéer. Med aktiva och engagerade studenter är
allt möjligt!

VAD HÄNDER EFTER EXAMEN?
Studenter från Handelshögskolan i Stockholm är mycket efter
traktade på arbetsmarknaden. Med en kandidatexamen i
ekonomi kan du välja att fortsätta läsa en masteru tbildning för
att ytterligare vässa din kompetens eller påbörja din karriär på
arbetsmarknaden. Med en examen från Handelshögskolan är
alla dörrar öppna – det är du själv som väljer! På vår Career
Hub annonseras varje vecka hundratals jobb från företag över
hela världen och många hittar jobb tack vare den unika
möjligheten att nätverka med våra partnerföretag under

FYRA OLIKA VÄGAR ATT SÖKA
TILL HANDELSHÖGSKOLAN
På Handelshögskolan ska alla känna sig välkomna
och vi har en stark tro på att det finns många talangfulla och högt motiverade studenter som förtjänar en
studieplats hos oss. För en del kan det dock kännas
hopplöst att söka eftersom antagningspoängen alltid
varit höga. Därmed vill vi erbjuda två alternativa
vägar som inte enbart fokuserar på betyg; särskilda
meriter och alternativt urval.
Som särskild merit räknas framstående prestationer
inom idrott, entreprenörskap, teknik, humaniora,
ledarskap eller konstnärlig verksamhet. Den sär
skilda meriten man söker via måste vara genomförd
parallellt med, eller året efter gymnasiet och utförd
på mycket hög nivå.
Vi vet också att gymnasieåren kan vara en utmanande tid på många sätt. Därmed erbjuder vi alternativt
urval; en sökväg för dig med stort driv och stark
motivation där du med ett motivationsbrev och CV
beskriver ditt mål och varför du vill gå på Handels.
För att söka via betyg, högskoleprovet, s ärskilda
meriter eller alternativt urval måste du möta
behörighetsk raven för ditt val av program, samt ha
ett jämförelsetal om lägst 17.0.

studietiden. 95% av alla som utexamineras har accepterat ett
tidigare studenter har betydelsefulla positioner i samhället,
inom många olika branscher och industrier. Många startar
också egna företag. Oavsett var du hamnar så har Handels
högskolan gett dig möjligheten att förverkliga dina drömmar.

”Handels erbjuder en högkvalitativ utbildning, tidig kontakt med näringslivet och en
fantastisk grund att stå på oavsett vilken
väg inom ekonomi och företagande man i
framtiden skulle vilja ta.”
Sofia Sjerling, student på Handelshögskolan

ANSÖK ONLINE: WWW.ANTAGNING.SE

KONTAKTA OSS

16 MARS: Webbanmälan öppnar
15 APRIL: Sista ansökningsdag

För frågor om utbildningarna, behörighetskraven
eller antagningen, kontakta antagningsenheten på
Handelshögskolan via: antagning@hhs.se eller telefon
08 - 736 90 00. Mer information hittar du på hhs.se.
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jobberbjudande inom tre månader efter avslutad examen. Våra

