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VÄLKOMMEN TILL HANDELSHÖGSKOLAN

01-09-2022Dr Barbro E Schauman

Handelshögskolan – HHÅA - är en av 

de enheter som erbjuder utbildning 

vid universitetet Åbo Akademi



Vad gör man 
vid ett 

universitet?

01-09-2022

Studenterna

• Studerar

• Tar 12 kurser per år

• Skaffar nya vänner och bygger nätverk

• Festar runt en del 

• Blir färdig på tre år -> stipendium 
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Vad gör man 
vid ett 

universitet?
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Lärarna

• Undervisar

• Handelshögskolan har ca 50 välutbildade 
lärare som skapar vår utbildning

• 5 huvudämnen på Handelshögskolan

• Forskar 

• huvudprincipen är att alla lärare både 
undervisar och forskar

• Sköter den tredje uppgiften

• Håller upp kontakten till samhället

• Ta in samhället och företagen till 
universitetet: gästföreläsningar, 
företagsbesök, alumnidagar

• För ut universitetet till samhället –
kunskap i praktiken
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Vad gör man 
vid ett 

universitet?

01-09-2022

Den administrativa personalen

• Hjälper och stöder er studerande

• Hjälper och stöder oss lärare

• Sköter förvaltningen

• Ser till att vardagen fungerar
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Handelshögskolan erbjuder

• En bred och flexibel utbildning med möjlighet att skapa dej din egen 
nisch

• Krävande studier med engagerade lärare
• ÅAs mest utbildade lärare
• Moderna utbildningsmetoder
• Massor av övning i att jobba i team & andra praktiska färdigheter
• Samarbete med näringslivet i studierna: alumnibesök, företagsbesök, 

gästföreläsningar, projektkurser
• Bra språkkunskaper

• Möjligheter till studentutbyte och utlandsstudier

• Massor av utrymme för att bygga nätverk

• Fina möjligheter till att få bra jobb när du är färdig
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DU är jätteviktig!

Det viktigaste ett universitet gör är att utbilda 
experter för arbetsmarknaden – det är du som ska 
bli expert

Vi vill att du ska ha det så bra som möjligt under 
din tid här hos oss så att du kan studera effektivt 
och bli klar med din examen inom utsatt tid

Vi vill stöda och hjälpa dej så att du kommer igång 
ordentligt med dina studier
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Det är lätt att 
börja studera 

här hos oss

01-09-2022

• Första året är lika för alla – bara att följa 
studieprogrammet

• Om du behöver hjälp ska du fråga

• Din tutor

• Din egenlärare Joanna Anckar

• Din lärare på respektive kurs

• Dina kurskompisar

• Din ULA (utbildningslinjeansvariga) Barbro
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Råd från äldre studerande

TID ÄR PENGAR ”Använd er tid smart – tid är det enda i världen ni 

aldrig kommer att få mera av.”

JOBBA FOKUSERAT ” Man ska jobba flitigt och slutföra det som man 

börjat, men sakta ner i god tid om saker blir för stressande...”

FRÅGA, FRÅGA, FRÅGA ”...och det lönar sig att fråga råd av t.ex. 

tutorerna eller studierådgivaren ifall det är något man funderar på”



• Bekanta dig med studieomgivningen

• Lär känna andra studerande

• (Aktivera ÅA användarnamn och lösenord)

• (Beställ ett Frank-kort)

• Bekanta dig med de olika studieverktygen

- PEPPI

- Studiehandboken

- Moodle

- Zoom

”Skaffa en bra kalender!” 

”Delta i olika program och evenemang!” 

KOM IGÅNG! 
Studieorienteringsveckan v 35:



• Studiehandboken

studiehandboken.abo.fi

Kursbeskrivningar

Undervisningstid och -plats

• Peppi

studieplan, anmälningar, kalender! 

student.abo.fi

• Moodle

Inlärningsplattform 

moodle.abo.fi

• Studienyckeln

Guidebok för studerande http://web.abo.fi/lc/guider/Studienyckeln.pdf

• Abo-mailen

via Exchange - använd din @abo.fi mail för allt studierelaterat!!

VIKTIGA STUDIEREDSKAP

Vi kollar närmare på dessa under denna vecka!

https://studiehandboken.abo.fi/sv/kandidatutbildningar/13551
https://idp.abo.fi/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s2
https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=5701
http://web.abo.fi/lc/guider/Studienyckeln.pdf


EKONOMIE

KANDIDATEXAMEN

Totalt 180 studiepoäng
- Ca 60 sp per år

15 sp per period = tre kurser

Alla kurser är värda 5 sp
- 1 sp = 27 timmars arbete

”Planera och använd din tid väl!”



FÖRSTA 

STUDIEÅRET 
Period 1

Grundkurs i 

nationalekonomi:

Makroekonomi

Informationssystem: 

Digitalisering

Grundkurs i 

organisation och 

ledning

Period 2

Introduktion till 

marknadsföring

Grundkurs i 

redovisning

Ekonomisk 

matematik

Period 3

Marknadsförings-

strategi och trender

Grundkurs i 

nationalekonomi: 

Mikroekonomi

Grundkurs i 

juridik/handelsrätt

Period 4

Ekonomistyrningens

grunder

Informationssystem:

Analytics

Strategisk ledning

ASF-Kursen

Svenska



Inom ekonomutbildningen kan man läsa följande 

huvudämnen:

Informationssystem 

Internationell marknadsföring

Nationalekonomi (EK)

Organisation och ledning

Redovisning

Ni får höra mer om ämnena på tisdag!

Väljs i april 

2023!



Period 1 

v. 36-43

Akademiska studiefärdigheter (startar nu!)

Informationssystem: Digitalisering

Grk i nationalekonomi: makroekonomi

Grk i organisation och ledning

Svenska/Språkstudier

”Planera in höstens föreläsningar och deadlines

i din kalender så du får en bra överblick 

och kan fördela arbetsbördan!”

”Kom ihåg att också planera in din fritid och roliga 

aktiviteter!” 



Startar nu!

• Första inlämningsuppgiften, deadline fredag!

- Görs tillsammans i tutorgrupperna

• Obligatorisk kurs

• Mer information på tisdag & onsdag

ASF- Akademiska studiefärdigheter för ekonomer

ASF



”Nätverket du bygger under din tid på universitetet är guld 

värt och kan inte skapas lika lätt nån annanstans!”



Uppgift!

Skriv ett brev till ett framtida jag, där du 

berättar: 

- Hur det känns nu

- Vad du önskar att du under de 

kommande tre åren lärt dig

- Hur du föreställer dig själv som 

nyutexaminerad ekonomie kandidat!

Brevet placeras i säkert förvar och du får öppna 

det om knappa tre år...


