K AN DIDATPROGR A M M ET
I BUSIN ESS & ECONOM ICS
Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics) är en av Europas ledande
ekonomihögskolor. En kandidatexamen från oss gör dig mycket eftertraktad på arbets
marknaden och öppnar dörren till en framgångsrik karriär både i Sverige och internationellt.
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Här får du dessutom Sveriges bästa studentliv om du frågar våra studenter!

K ANDIDATPROGRAMMET I BUSINESS & ECONOMICS
Kandidatprogrammet i Business & Eco
nomics är ett brett ekonomiprogram för
dig som vill ha en framgångsrik karriär
HP
ÅR
inom ekonomi, business, innovation eller
entreprenörskap. Du kan jobba inom näringsliv, politik, offentlig
sektor, i. Programmet ger en kandidatexamen i ekonomi och
behörighet att studera vidare på masternivå.
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MYCKET GODA JOBBMÖJLIGHETER
Under din studietid får du många tillfällen att nätverka med
arbetsgivare som till exempel våra 110 partnerföretag. Vi
erbjuder också karriärcoachning, CV-skola, träning inför
jobbintervjuer samt jobbannonser och praktikplatser för dig
som Handelsstudent. Många tidigare Handelsstudenter har
ledande positioner inom till exempel:
•
•
•
•
•
•

Ekonomi och finans
CSR och hållbarhet
Entreprenörskap
Marknadsföring
Politik
Media och journalistik

PROGR A MMETS UPPL ÄGG
Termin 1–3 ger dig en stabil grund att stå på med obliga
toriska kurser inom både traditionella ekonomiämnen och
exempelvis hållbarhet och entreprenörskap. Termin 4–6
kan du skräddarsy din utbildning genom specialiseringar
och valbara kurser. Förutom specifika hållbarhetskurser
genomsyrar hållbarhet alla delar av programmet genom
bland annat case studies med fokus på hållbarhet. Du skriver
också din kandidatuppsats och har möjlighet att göra en
utbytestermin utomlands på ett av över 70 partneruniversitet.
INTERNATIONELL STUDIEMIL JÖ
Hela programmet är på engelska och du studerar med både
svenska och internationella studenter. Det är både roligt och

utvecklande och att ha studerat på engelska är ofta en fördel
på arbetsmarknaden.
FANTASTISKT STUDENTLIV
Handels ligger mitt i centrala Stockholm och är en liten
högskola med cirka 2 000 studenter totalt. Här är det lätt
att skaffa vänner för livet! Det finns en stark kultur bland
studenterna att hjälpa och stötta varandra.
Här får du dessutom ett väldigt aktivt studentliv. Student
kåren SASSE anordnar den oförglömliga introveckan och
många andra aktiviteter och fester. De arrangerar också
gästföreläsningar och Handelsdagarna där du kan träffa
framtida arbetsgivare. Du kan själv engagera dig i olika
föreningar och utskott, som exempelvis:
•
•
•
•
•
•

Art Division & Literary Agenda
SSE Students for Climate Action
Music Society
SASSE Equality Group
Mindful Mondays
Sports Committee

”Att välja Handels är troligen det bästa
beslut jag någonsin tagit. Förutom att
utbildningen är otroligt bra är jag också
glad över alla trevliga, hjälpsamma och
ambitiösa klasskamrater
jag har lärt känna!”
Sahba Sadeghi
Student på Kandidatprogrammet
i Business & Economics

Handelshögskolan i Stockholm ∙ Box 6501 ∙ 113 83 Stockholm
Tel: 08-736 90 00 ∙ bsc.admissions@hhs.se ∙ www.hhs.se

K ANDIDATPROGR A M M ET
I BUSINESS & ECONOM ICS
PROGR AMSTRUKTUR
TERMIN 1–3

TERMIN 4 – 6

OBLIGATORISK A KURSER INOM
•G
 lobal Challenges (Hur man
hanterar globala utmaningar
som hållbarhet, klimat, pandemier)
• E konomi (Nationalekonomi)
•M
 anagement (Organisation &
Ledarskap)
• Finans

SPECIALISERINGAR
• Innovation & Entreprenörskap
• D ataanalys & Statistik
•B
 usiness Law (Handelsrätt &
Affärsjuridik)
•B
 &E Reflection Series
(Seminarieserie som utvecklar
din förmåga till reflektion och
kritiskt tänkande)

• M arknadsföring & Strategi
•A
 ccounting & Financial
Management (Redovisning &
Finansiell Styrning)

4 VÄGAR TILL HANDELS
1) A NSÖK VIA BET YG
Gymnasiebetyg:
 Minst C i Svenska 3 (eller svenska som andraspråk 3),
Engelska 6, Matematik 3B eller 3C, Samhällskunskap 1B
eller 1a1+1a2, Historia 1B eller 1a1+1a2 och Moderna
språk 3.
 Motsvarighet för dig med IB-betyg:

• M anagement: Operations,
Consulting and Change
• M arketing
• A ccounting & Financial
Management
• Finance

•C
 IVICA Engage Track.
Kurser för dig med starkt
samhällsengagemang. En
kurs på Handels, en kurs på
utländskt toppuniversitet
•S
 pråk (t ex Business English/
French/Spanish)
• Kultur & Media

• Economics

K ANDIDATUPPSATS &
UTBY TESTER MIN

VALBAR A KURSER
• Fördjupningskurser inom
område från termin 1–3

Kandidatuppsats och möjlighet till
utbytestermin på toppuniversitet
utomlands.

5 SK ÄL ATT VÄL JA HANDELS

HÖGT R ANK AT INTERNATIONELLT
Bästa ekonomihögskolan i Norden enligt
Financial Times.

SA M ARBETE MED NÄRINGSLIVET

 Fullständigt IB-diplom med minst 4 i Swedish A, HL/SL;
English B, SL; Mathematical Studies; History HL/SL
eller Economics HL/SL eller European Studies HL/SL och
Språk Ab Initio.

Med över 110 företagspartners får du
goda förutsättningar att tidigt bygga upp
ett nätverk för en framgångsrik karriär.

2) A NSÖK VIA HÖGSKOLEPROVET
Resultat: minst 1,5

STOCKHOL M

Betygskrav + jämförelsetal: minst 17 (34 för IB-studenter)
3) A NSÖK VIA SÄRSKILDA MERITER
För dig med framstående prestationer på hög nivå inom
idrott, teknik, konst, musik, ledarskap, entreprenörskap.
Måste vara genomfört parallellt med eller i direkt
anslutning till dina gymnasiestudier.
 Ansökan består av: Personligt brev med beskrivning av din
merit och verifierat intyg samt minst en referens.
 Betygskrav + jämförelsetal: minst 17 (34 för IB-studenter)
4) A
 NSÖK VIA ALTERNATIV T URVAL
För dig som inte haft de bästa förutsättningarna att få de
högsta betygen men ändå har en stark motivation och
drivkraft att studera hos oss.Ansökan består av: CV &
motivationsbrev, analytiskt test och personlig intervju.

Handels ligger mitt i vår vackra huvudstad
och erbjuder ett fantastiskt studentliv på
och utanför skolan.

SHARING IS CARING

Handels är en liten skola där alla känner
alla. Många blir förvånade av kulturen att
hjälpa varandra istället för att tävla.

EFTERTR AKTAD PÅ M ARKNADEN

En examen från Handels är mycket efter
traktad på arbetsmarknaden och öppnar
alla dörrar för en framgångsrik karriär
inom en stor mängd branscher.

 Betygskrav + jämförelsetal: minst 17 (34 för IB-studenter)

KONTAKTA OSS

ANSÖK AN

Har du frågor? Hör gärna av dig bsc.admissions@hhs.se
eller ring på +46 (0)8 736 90 00.

Ansök via www.antagning.se mellan mitten av mars och
mitten av april.

Mer information om programmet, behörighetskrav och
antagningsstatistik finns på hhs.se/sv/utbildning/bsc/
business-economics

