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VILL DU GÖRA SKILLNAD?

DÅ ÄR HANDELSHÖGSKOLAN NÅGOT FÖR DIG
Handelshögskolan är en plats för alla som vill förverkliga sina drömmar.
Vi ger dig möjlighet att utveckla dina talanger och förmågor och att använda dem
till det du tror på.

UTBILDNING I TOPPKLASS
Som student vid Handelshögskolan i Stockholm
får du ta del av en utbildning i världsklass.
Många av våra professorer och lärare är
ledande inom sina respektive områden och delar med sig
av sina kunskaper och forskningsresultat i den dagliga
undervisningen.
Vår utbildning bygger på att du har nära kontakt med
lärare och andra studenter. Vi tror att samarbete mellan
studenterna och dialogen med lärarna är avgörande för
kvaliteten på din utbildning och för att bygga en stark
gemenskap.

INTERNATIONELL MILJÖ
Hos oss möter du lärare, föreläsare, forskare, företag
och studenter från många olika länder, vilket ger en stark
internationell prägel på studierna och livet som student. Du
har även möjlighet att studera språk och engagera dig i en
mängd olika spännande internationella projekt.
Vi samarbetar med toppuniversitet över hela världen,
bland annat genom nätverk som PIM (Partnership in Inter
national Management) och CEMS (The Global Alliance in
Management Education). Genom att samarbeta med dessa
internationella toppuniversitet har studenter som läser
tredje året vid något av våra ekonomie kandidatprogram
möjlighet att ansöka om utbytesplatser.

ETT NÄTVERK ATT RÄKNA MED
Under tiden som student vid Handelshögskolan möter
du många spännande människor. Varje vecka träffar du
förstås andra studenter, föreläsare och gästföreläsare men
också företagsrepresentanter och inspirerande personlig
heter som blivit inbjudna till högskolan. Några av dem
kommer att bli dina nära vänner, många kommer du att
träffa på under ditt yrkesliv och tillsammans har ni något
gemensamt, Handelshögskolan i Stockholm.

TÄTA NÄRINGSLIVSKONTAKTER
Handelshögskolans täta samarbete med
näringslivet är unikt. Vi har en ständig dialog
med företag för att kunna utvecklas och möta det kompe
tensbehov som finns på marknaden.
Som student vid Handelshögskolan vävs arbetslivet in i
din vardag redan under studietiden. Efter studierna blir det
en naturlig övergång från studier till arbete. Varje vecka
får högskolan besök av företag som berättar om sina verk
samheter och vilka möjligheter de kan erbjuda. Företagens
närvaro skapar kontakter och arbetstillfällen och många
studenter får jobb via dessa möten.

VILKA ÄR VI?
Handelshögskolan startades 1909 av svenskt
näringsliv och är en privat högskola. Vi är en
liten högskola med totalt ca 1800 studenter vilket ger en
känsla av samhörighet och en närhet mellan studenter och
personal. Vid Handelshögskolan bedrivs internationellt
framstående forskning och många av våra forskare är
bland de främsta i världen inom sina respektive fält.
Forskningen är bredare än vad du kanske tror, till exem
pel har vi forskare som studerat hur hormoner påverkar
hur villiga vi är att ta risker, hur fondförvaltare som har
direktkontakt med bolag skapar mervärde, hur ekonomisk
tillväxt och konsumtion är oförenligt med FNs globala mål
för hållbar utveckling, hur kunders kundnöjdhet påverkas
negativt om de är ensamma i en butik, hur talang påverkar
lönerna inom finanssektorn och hur man mäter tillförlitlig
heten i forskningresultat, exempelvis genom att använda
vadslagning. Allt ryms inom det breda ämnet ekonomi där
vi ser världen genom en ekonomisk lins.
Handelshögskolan har ett tydligt fokus på hållbarhet
och hur våra studenter ska bli ansvarstagande besluts
fattare i framtiden. Vi har flera forskningscentra, bland
annat MISUM, som forskar om hur hållbara marknader kan
skapas och hur de bör organiseras och förvaltas.
SSE Business Lab är skolans framgångsrika inkubator
där våra studenter har möjlighet att vidareutveckla sina
affärsidéer.
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EN STABIL BAS
FÖR DITT FRAMTIDA KARRIÄRVAL
Handelshögskolans ekonomie kandidatprogram, Business and Economics,
(180 högskolepoäng) är ett treårigt program som ger en bra grund och öppnar upp för
många olika alternativ för ditt framtida karriärval.

Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics (180 hp)
ÅR 3
Välj två av följande specialiseringar:

• Tillämpad marknadsföring
• Mikroekonomi
• Statistiska metoder för
ekonomisk analys I
• Handelsrätt I

• International Economics
• Finance 1: Investment
Management
• Management: Organisering
• Redovisning och finansiering
• Handelsrätt III

• Management
• Marketing
• Accounting & Financial
Management
• Finance
• Economics
• Taxation Law
Dessutom ingår: Två valfria
kurser samt examensarbete
(inkl. metodkurs)

• Statistiska metoder för
ekonomisk analys II
• Inledande redovisning
• Marknadsanalys, kund
beteenden & marknadsföring
• Ekonomisk analys och styrning
• Handelsrätt II

Vårtermin

• Management: Ledning och
ledarskap
• Makroteori och ekonomiskpolitisk analys
• Strategi och integrerad ekonomi
• Finance II: Corporate Finance
• Handelsrätt IV

JDA STUD
E
NÖ

ER
NT

”Handels erbjuder en hög
kvalitativ utbildning, tidig
kontakt med näringslivet
och en fantastisk grund att
stå på oavsett vilken väg
inom ekonomi och före
tagande man i framtiden
skulle vilja ta.”

ME
ST

Vårtermin

Global Challenges

ÅR 2
Hösttermin

Global Challenges

ÅR 1
Hösttermin

SVERIGE

2017

Handelshögskolan i Stockholm har de nöjdaste
studenterna och det största fokuset på studen
ternas anställningsbarhet enligt Universums
undersökning FöretagsBarometern 2017.
Sofia Sjerling, Stockholm
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Handelshögskolan erbjuder ytterligare ett
ekonomie kandidatprogram, Retail Management
(180 hp) med ett tydligt fokus på detaljhandel.
Det är ett internationellt program som går
på engelska. Programmet beskrivs i en
separat broschyr samt på hhs.se/rm.
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”Enligt min mening är Handelshögskolan inte bara
en skola med högklassig utbildning. Skolans nära
koppling till näringslivet, dess fokus på konst eller
den aktiva studentkåren är bara några exempel på
anledningar att rekommendera andra att söka sig hit.”
Dennis Mohammad, Stockholm

”Om du är en ambitiös
person som vill läsa
en givande utbildning,
omgiven av underbara
och inspirerande
människor så är Handels
skolan för dig!”
Isabella Wang, Stockholm

”Jag skulle rekommendera att
studera på Handelshögskolan
i Stockholm, då det är en
dynamisk och inkluderande
mötesplats för ambitiösa
studenter och lärare. Utöver
utbildningen finns även ett
fantastiskt kårliv nära till
hands, något som förgyller ens
tid på skolan.”
Victor Bao, Stockholm
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EN UTVIDGAD STUDIEPLAN
MED FOKUS PÅ GLOBALA UTMANINGAR
Handelshögskolans ekonomie kandidatprogram, Business and Economics är
en bred utbildning med möjlighet till specialisering under det tredje läsåret.
Under dina studier lär du dig bland annat hur marknader
fungerar och förutsättningar och strategier för marknadsföring,
men får också förståelse för hur resurser fördelas i en mark
nadsekonomi, och vad som utmärker finansiella marknader.
Du lär dig beskriva och tolka företag genom redovisning
liksom hur företag och organisationer fungerar och leds.
Stor vikt läggs vid att utveckla din förmåga till problem
lösning, kreativt tänkande och kritiska resonemang.
Genom den utvidgade studieplanen får du insikt i hur man
möter de globala utmaningar som världen står inför när
det gäller bland annat miljöfrågor, ekonomisk risk och
fattigdom.

EFTER EXAMEN
Efter kandidatutbildningen har du 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.
För den som vill fortsätta att studera, erbjuder Handelshög
skolan i Stockholm flera masterprogram. Studenter med
examen från Handelshögskolan jobbar till exempel som
managementkonsulter, marknadsförare, finansanalytiker,
kapitalförvaltare, på personalavdelningar, på departement
som handläggare och som ekonomijournalister. Andra
forskar och många startar egna företag.
Läs mer på www.hhs.se

UPPLÄGG OCH INNEHÅLL
Under dina första två år bygger alla studenter en gemen
sam bas där du lär dig grunderna i företags- och national
ekonomi, juridik, statistik och finansiell ekonomi. Inom
företagsekonomin ligger fokus på företaget i sig och dess
roll i samhället. Bland annat lär du dig redovisning, finan
siering, marknadsföring och organisations- och ledarskaps
teori. Inom nationalekonomi studerar du samspelet mellan
individ, företag och offentliga organ samt hur olika länders
ekonomier förhåller sig till varandra. Under de två första
åren deltar du också i kursen ”Global Challenges”, som
löper som fyra delkurser över hela perioden. Här får du lära
dig om de avgörande globala utmaningar som världen står
inför, och hur du som ekonom kan vara en del i att möta
dessa, såväl under utbildningen som under ditt fortsatta
yrkesliv.
Under sista och tredje året får du möjlighet att fördjupa
dig inom de ämnen som intresserar dig mest genom att du
väljer två specialiseringar och skriver uppsats inom den
ena av dessa två. Under tredje året finns också möjlighet
att ansöka om att åka på utbyte – eller att studera och sam
arbeta med utbytesstudenterna från våra partneruniversitet
som kommer till högskolan.

”Om du gillar utmaningar,
samhällsfrågor och vill ha
en spännande karriär, ska
du studera ekonomi. Om du
dessutom vill omge dig med
fantastiska personer i en
inspirerande miljö; då ska
du välja Handels!”

David Lindquist, Kristianstad
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ATT STUDERA PÅ EN HÖGSKOLA
Att studera på en högskola skiljer sig en del från tiden på gymnasiet.
Men hur fungerar det egentligen? Det här behöver du veta.
Handelshögskolans pedagogiska grund vilar på närvaro
och närhet. Det innebär att den fysiska närvaron är viktig,
liksom interaktionen mellan studenter samt mellan student
och lärare. Vi arbetar aktivt med jämlikhet och mångfald
och strävar efter att skolan ska vara en kreativ och stimu
lerande plats där människor med olika bakgrunder och
erfarenheter känner sig uppmuntrade och välkomna.

HUR FUNGERAR DET?
Ett studieår består av 40 veckor och är indelat i två termi
ner, en höst- och en vårtermin. Studierna är på heltid och
många moment är obligatoriska. Heltidsstudier innebär att
du läser 60 högskolepoäng (hp) per år. På Handelshög
skolan läser du ett program med vissa förutbestämda och
andra valbara kurser som tillsammans leder till en examen.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier
och projekt och andra uppgifter. Projektarbeten och inläm
ningsuppgifter är vanliga och görs enskilt eller i grupp.
Läsåret är indelat i fyra undervisningsperioder, och varje
period avslutas med en tentamensperiod. Många tycker att
den första terminen är den allra jobbigaste eftersom det är
så mycket som är nytt, både i vad du läser och i hur det är
att studera. Ett viktigt råd är att ge sig själv tid att fokusera
på studierna.

”Jag ville flytta till Stockholm
och plugga till fotbollscoach,
men kom inte in. Så jag
valde Handels då en coach
ju också behöver betala
räkningar – och
det var tur för
det här var
riktigt roligt!”
Gustav Alé Svensson, Fagersta
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VAD ÄR EN TENTA?
Genom examination visar studenterna vad de lärt sig
i varje kurs. Kurser kan examineras på flera olika sätt;
genom till exempel skriftlig tentamen, inlämningsuppgift,
projektarbete och presentation. Med tentamen menas
det skriftliga provet i slutet av en kurs. Du får ett betyg i
varje kurs som betygsätts enligt en skala där de godkända
b etygen är Excellent, Very Good, Good och Pass.

”Sveriges bästa ekonomiutbildning och skolan har en
tät kontakt med näringslivet.
Samtidigt är Handels så
mycket mer än så; här finns
fantastiskt motiverade men
ödmjuka elever, flera lärare
med spännande bakgrund
och ett blomstrande
studentliv. SÖK,
du kommer inte
att ångra dig!”
Hanna Nelson, Västervik
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ETT STUDENTLIV SOM ENGAGERAR
Att vara student på Handelshögskolan innebär att du förutom studierna
med föreläsningar och grupparbeten, också blir en del av en ännu större
gemenskap. Många studenter vittnar om en engagerande atmosfär,
som gör skolan extra speciell och rolig.
Handelshögskolans studentkår (SASSE) är en av de mest
aktiva i Norden och har funnits ända sedan 1909, då
högskolan startade. Sedan dess har studentkåren engage
rat sig aktivt i högskolan och utbildningen, arbetat med
företagskontakter, och anordnat sociala arrangemang för
att förgylla studietiden. Här får du möjlighet att utvecklas
och få viktiga erfarenheter vid sidan av studierna och
k anske möjlighet att omsätta dina nya kunskaper i prak
tiken. Genom studentkåren får du chans att förverkliga
egna projekt och testa dina idéer. Om du tycker att något
saknas är det fritt fram att föreslå något nytt. Med aktiva
studenter och ett högt engagemang är allt möjligt!

TÄTA KONTAKTER MED ARBETSGIVARE
Genom att anordna företagspresentationer, mässor och
evenemang på högskolan har studentkåren byggt upp
ett brett kontaktnät, både nationellt och internationellt.
Studenterna jobbar aktivt och samarbetar med en mängd
intressanta företag.

VIKTIGA PÅVERKARE
Studenter finns representerade i beslutande organ inom
Handelshögskolan, vilket betyder att de har en viktig
roll i att påverka utbildningens innehåll, vad skolan skall
fokusera på och andra viktiga frågor.

VÄNNER FÖR LIVET
Att engagera sig i studentlivet är roligt, och leder ofta till
att du skapar starka band och får vänner för livet. Dessa
band kommer att finnas kvar och bilda ett betydelsefullt
nätverk även i ditt framtida yrkesliv.

CHANS ATT PRÖVA DINA VINGAR
Initiativ till att starta ett nytt spännande projekt uppmunt
ras av både högskolan och studentkåren. Som student
vid H andelshögskolan har du alla möjligheter att lyckas
påverka och genomföra ett drömprojekt eller en ny idé.
Nästan alla studenter deltar i något projekt under sin
studietid.

Några exempel:
Introduktionen – Varje år arrangerar studentkåren,
tillsammans med Handelshögskolan en fantastisk
introduktion för alla nya studenter på kandidat- och
masterprogrammen. Genom dags- och kvällsaktivite
ter välkomnar vi de nya studenterna. Under de första
veckorna bildas en härlig gemenskap.
Entrepreneurship Society – Entreprenörskap blir allt
populärare bland studenterna, och tack vare Entre
preneurship Society erbjuds en rad olika möjligheter,
allt från att inspireras och lyssna på paneldebatter
med entreprenörer till att få sälja in sin affärsidé till
en jury.
Handelsdagarna – Årets största arbetsmarknads
mässa med över 75 utställare från olika branscher.
Här har du har möjlighet att lyssna på intressanta
talare och får möjlighet att prata med representanter
från de olika företagen som är intresserade av att
träffa våra studenter.
Women’s Finance Day – En dag där våra kvinnliga
studenter ges möjlighet att träffa och inspireras av
representanter från finansbranschen.
Sporter – Varje vecka erbjuder SASSE studenter att
delta i olika sporter som till exempel tennis, fotboll,
cheerleading, simning, basket, volleyboll, inne
bandy, MMA och löpning. Utbudet varierar efter vad
studenter efterfrågar, och det går alltid att föreslå
nya sporter.
SSE Summer Party – Under året anordnas många
fester med olika teman. SSE Summer Party är den
största festen där uppemot 1000 studenter samlas,
och populära artister bjuds in - vilket gör det till en
av årets absoluta höjdpunkter.
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VAD HÄNDER SEN?
Studenter från Handelshögskolan i Stockholm är eftertraktade på
arbetsmarknaden. Med en ekonomie kandidatexamen kan du välja att fortsätta
läsa en masterutbildning för att ytterligare vässa din kompetens, eller gå direkt
till arbetsmarknaden med intressanta arbeten och uppdrag.
Med en examen från Handelshögskolan är alla vägar
öppna – du väljer! Via vår jobbportal annonseras hundratals
möjligheter varje vecka från företag över hela världen.
Genom vårt unika nätverk av alumner (tidigare studenter)
och partnerföretag kan vi erbjuda exklusiva mentorprogram
som hjälper våra studenter att starta sina karriärer.

BYGG PÅ MED EN MASTERUTBILDNING
Efter kandidatprogrammets tre år är det många som väljer
att fortsätta studera vid Handelshögskolan genom att läsa
en tvåårig masterutbildning. Det finns flera intressanta
p rogram och med en masterexamen blir du ännu mer
a ttraktiv på arbetsmarknaden. Dessutom finns det i nästa
steg även möjlighet att doktorera vid Handelshögskolan.
Läs mer om Handelshögskolans masterutbildningar på:
www.hhs.se/Education/MSc

ATTRAKTIV PÅ ARBETSMARKNADEN
De som vill börja arbeta efter sin kandidatexamen har
utmärkta möjligheter till intressanta arbeten och uppdrag.
Många väljer att börja jobba utomlands, vilket visar att en
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examen från Handelshögskolan är attraktiv även utanför
Sveriges gränser.
De som tagit examen från Handelshögskolan arbetar
inom en mängd olika branscher och områden. De är exem
pelvis ekonomer, entreprenörer, revisorer, projektledare,
aktiemäklare, PR-konsulter, journalister, pensionsförvaltare,
marknadschefer, managementkonsulter, produktchefer,
finansanalytiker, kapitalförvaltare, personalansvariga eller
arbetar inom fastighetsförvaltning. Andra blir företags
ledare, forskare eller startar egna företag. Många gör en
internationell karriär. Du hittar våra tidigare studenter på
betydelsefulla positioner överallt i samhället idag. Det kan
exempelvis vara i regeringen, i styrelsen för börsföretag, i
mediaföretag eller start-ups inom IT eller mode.

UTVECKLA DIN EGEN AFFÄRSIDÉ
Är du en av alla studenter som kommer till Handels
högskolan med en egen affärsidé? På SSE Business Lab
får du möjlighet att utveckla den och din entreprenörs
talang. Här finns professionell rådgivning, praktisk
utbildning och tillgång till ett nätverk av experter. Över
70 procent av alla de affärsidéer som utvecklas här blir
till vinstgivande företag. Klarna, Digiexam, DeoDoc och
Yollibox är några exempel på framgångsrika start-ups från
SSE Business Lab.

VAD GÖR VÅRA
TIDIGARE STUDENTER IDAG?
Våra studenter är mycket framgångsrika när det gäller att starta sina karriärer
efter sina studier. En kandidatexamen från Handelshögskolan öppnar dörrar till
många spännande karriärvägar både i Sverige och utomlands.
Jag arbetar som marknadschef på
Allakando, ett av Sveriges största
företag för privatundervisning,
kurser & digitala utbildningsverk
tyg. Där ingår jag i ledningsgrup
pen och tar både operativa och
mer strategiska beslut för organisa
tionen. Jag ansvarar för koncernens
marknadsföringsaktiviteter och varumärken och leder även
mitt team och våra leverantörer.
Min utbildning på Handels har hjälpt mig på många
olika sätt. Jag har fått en fantastiskt stabil grund för att
driva företag, och är också en mycket bättre person och
samhällsmedborgare. Detta beror på att jag har fått rätt
kunskap för att kunna förstå, diskutera och fatta beslut,
och att jag har fått rätt verktygslåda för att kunna leda vårt
företag framåt - allt från marknadsföring till redovisning/
ekonomi, ledning och strategi. Utbildningen gav mig en
öppnare inställning till omvärld, nya idéer, tankar och kul
turer, vilket gör att jag utan problem kan samarbeta med
människor med olika bakgrund, åsikter och personligheter.
Handels har en otroligt aktiv och givande studentkår och
genom mitt engagemang där har jag fått ledarskaps- och
projektledningskunskap och ett starkt nätverk med vänner
och minnen för livet.
Erik Schuss
BSc i Business and Economics 2016

Jag arbetar som analytiker inom
Corporate Finance på Erik Penser
Bank i Stockholm. Vi är främst
verksamma på den svenska
marknaden med fokus på Small
Cap-segmentet vilket innebär
att jag arbetar med intressanta
tillväxtföretag i olika sektorer. Eftersom
teamet är litet fick jag mycket ansvar redan från början.
Jag är en del av processen från det första eller andra
mötet med kunden, och brukar arbeta tillsammans med
en projektledare för att forma erbjudandet och förbereda
prospekt som ska registreras hos Finansinspektionen. Jag
har kontakt med potentiella investerare och förbereder
pressmeddelanden etc. Jag rekommenderar starkt att

arbeta i ett litet företag efter examen – trots att jag bara
varit anställd ett år har jag fått mycket ansvar samt insikt i
alla delar av arbetsprocessen.
Jag är mycket glad och stolt över att jag valde att stu
dera på SSE. Under min studietid har jag lärt mig mycket
om olika karriärvägar och har träffat många underbara
människor, och viktigast av allt, några av mina bästa
vänner. Från utbildningen har jag tagit med mig sättet
att tänka analytiskt, att lära snabbt och att kunna bear
beta mycket information på kort tid. En examen från SSE
innebär att folk litar på att du gör ett bra jobb och ger dig
därmed mycket ansvar.
Mirjam Medelli
BSc i Business and Economics 2016

Jag arbetar som videoproduktions
koordinator på ett startupföretag i
Berlin som heter Blinkist. Där arbe
tar jag med videoproduktionen
för alla våra kanaler: YouTube,
sociala medier, reklamfilmer för
vår digitala marknadsföring. Jag
prioriterar och samordnar projekt för
att nå våra prestationsmål och leverera enligt kollegornas
förväntningar. Jag är också ansvarig för att definiera och
följa våra strategier för våra videoinsatser på kort och
lång sikt, och har anställt ett team för att göra detta.
Min utbildning vid Handelshögskolan och mitt engage
mang i SASSE, gav mig ovärderliga kunskaper om ledar
skap och projektledning. Det nätverk som jag fått genom
SSE är också oerhört värdefullt. Jag använder dagligen
de ”mjuka” färdigheter jag fått genom de grupparbeten
vi hade på kandidatprogrammet. Dessa har förbättrat min
förmåga att samarbeta med och leda människor med olika
åsikter, önskningar och målsättningar för att komma fram
till ett ömsesidigt fördelaktigt resultat - färdigheter som är
nyckeln till min nuvarande position. Möjligheten att träffa
många olika företag från olika branscher hjälpte mig att
komma fram till att jag inte var intresserad av någon av de
mer traditionella karriärerna - jag ville hellre arbeta i ett
start-up företag.
Therese Sivertsson
BSc i Business and Economics 2014
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VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Första steget för att bli student vid Handelshögskolan i Stockholm
är att skicka in din ansökan. Så här går det till.
Varje höst antas cirka 280 sökande till Handelshögskolans
Ekonomie kandidatprogram, Business and Economics.
Det finns fyra antagningskvoter. Den största andelen
sökande tas in via betyg och ett mindre antal tas in via hög
skoleprovet. De två övriga kvoterna som Handelshögskolan
använder för ett mindre antal sökande kallas särskilda meriter
och alternativt urval.
Som särskild merit räknas framstående prestationer inom
teknik, humaniora, konst, musik, entreprenörskap, ledarskap
eller idrott genomförda under eller i direkt anslutning till
gymnasiestudierna.
Alternativt urval är en parallell urvalsgrupp till gymnasie
betyg, högskoleprov och särskilda meriter, men som inkluderar
ett analytiskt test och en intervju i tillägg till andra behörighets
krav. Det alternativa urvalet bygger på en bedömning av den
sökandes motivation och kompetens och urvalet sker i tre steg.
Läs mer på www.hhs.se/utbildning

TRÄFFA OSS PÅ ÖPPET HUS, MÄSSOR, INFORMATIONSTRÄFFAR OCH INSPIRATIONSKVÄLLAR
Vi vill gärna träffa dig som vill studera på Handelshög
skolan. Därför är vi med på många mässor, vi arrangerar
informations- och nätverksträffar, inspirationskvällar för
tjejer etc. Om du vill träffa oss hittar du mer information
om våra evenemang på hhs.se/meetus

”Jag kan varmt rekommendera att
söka hit. Det är en liten skola med
bra sammanhållning vilket gör att
man lär känna människor väldigt
snabbt, särskilt inom samma
program. Jag har verkligen hittat
vänner för livet! Det är ett högt
tempo studiemässigt men också
positivt utmanande!”

KONTAKTA OSS
För frågor om utbildningen,
behörighetsk raven eller
antagningen, kontakta
antagningse nheten via:
antagning@hhs.se eller
telefon 08-736 90 00.
För allmän information
om högskolestudier kan du
också vända dig hit:
www.uhr.se eller telefon
0771-550 720.
Läs mer om ansökan på
antagning.se

Tara Teymourian, Luleå

ANSÖK TILL HÖSTENS KANDIDATPROGRAM
SENAST 16 APRIL PÅ ANTAGNING.SE
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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-, PhD-, MBA- och
Executive Education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskningen
och näringslivet, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner
i företag och andra organisationer. Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som
garanterar att undervisning såväl som 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.

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

