VÄLKOMMEN TILL
HANDELSHÖGSKOLAN!

VÄLKOMMEN!

Grattis till valet att studera på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Hos oss får du inte bara en konkurrenskraftig utbildning, utan också tillgång
till högklassig forskning, möjlighet till internationellt utbyte, kontakt med
näringslivet och ett innehållsrikt studentliv. Det gör dig redo för en öppnare,
snabbare och mer komplex värld.
Kompatibel med världen

Ambition och nyfikenhet

Arbetsmarknaden blir alltmer global.
Under din tid hos oss har du stora möjligheter att skaffa internationella erfarenheter. Vi samarbetar med cirka 150
partneruniversitet och här finns ett stort
antal internationella gästprofessorer som
bidrar med andra infallsvinklar. Självklart
får du en internationellt gångbar examen.

Det är en stor blandning av människor
som studerar och arbetar här. Men alla
har två saker gemensamt – ambition och
nyfikenhet. Framför dig har du några av
ditt livs mest spännande och roliga år.
Ta vara på din tid på Handelshögskolan
och utnyttja alla de möjligheter som finns
att krydda din utbildning med något
extra. Vi hoppas också att du genom att
arbeta tillsammans med andra studenter,
med näringslivet och med vår engagerade
personal vill vara med och utveckla
Handelshögskolan.
Varmt välkommen!

Expertkunskaper
All utbildning på Handelshögskolan är
baserad på forskning. Under din studietid
kommer du att undervisas av forskare som
delar med sig av sina expertkunskaper
och som brinner för ekonomisk historia,
internationell rätt, miljö, sociala frågor och
mycket annat. Vi tror att fler dimensioner
ger bättre kunskaper. Hos oss lär du dig
hantera komplexa problem, och uppmuntras att lösa dem genom att ta ansvar och
våga tänka kreativt.

2

Per Cramér, rektor
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HANDELSHÖGSKOLANS MISSION
Handelshögskolans syfte är att utveckla kunskap och utbilda kreativa
individer för att främja framgångsrika organisationer och en hållbar värld.
HANDELSHÖGSKOLANS VISION
Handelshögskolans målsättning är att vara välkänd och respekterad som
en progressiv akademisk institution av mycket hög kvalitet.
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DET HÄR ÄR
HANDELSHÖGSKOLAN
Det var näringslivet i Göteborg som såg behovet av en internationellt inriktad
akademi och 1923 startade det som idag är Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet. Det som gällde då kännetecknar vår verksamhet än idag:
Internationell profil, stort utbyte med näringsliv och samhälle och en bred
vetenskaplig bas.
Hållbar utveckling i fokus
Handelshögskolan har en lång tradition av
forskning och utbildning inom hållbarhet.
Sedan 2013 är skolans strategiska målsättning att alla programstudenter ska ha god
förståelse för vikten av hållbar utveckling
när det är dags för examen, vilket även ger
fler fristående kurser där hållbar utveckling i större utsträckning är integrerat i
innehållet. Ytterst strävar vi efter att alla
studenter på Handelshögskolan, utöver att
lyckas väl som individer på arbetsmarknaden, i förlängningen skall bidra till en
bättre och mer hållbar värld.

Företag och forskare
Som student på Handelshögskolan är du
attraktiv för arbetsgivare. Under dina år
här kommer du att möta många företag
och organisationer, varav en del har valt
att aktivt samarbeta med skolan som
partnerföretag. Samarbetet ger dig en
värdefull inblick i olika branscher och
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företag och bidrar också till att vi har
utbildning och forskning som är relevant
för näringsliv och samhälle.
Handelshögskolans forskning utmärker
sig genom sin bredd, men också genom
att forskare inom olika områden arbetar
tillsammans. Handelshögskolan är organiserad i fyra institutioner och de lärare du
möter har sin hemvist på någon av dessa.

Ackrediterad av EQUIS och AMBA
Sedan 2004 är Handelshögskolan ackrediterad av EQUIS – ett internationellt system
för kvalitetssäkring av högre utbildningar
inom ekonomi och ledarskap. Av de
12 000 business schools som finns i världen är det bara cirka 140 som är EQUISackrediterade.
2013 fick Handelshögskolan, som första skola i Sverige, AMBA-ackreditering
för sitt Executive MBA-program. Arbete
pågår nu för att även nå den prestigefyllda
ackrediteringen AACSB.

SNABBA FAKTA
Antal anställda: 476, varav 48 professorer
och 14 internationella gästprofessorer
Antal helårsstudenter: 3 717 (6 824 individer)
Antal internationella studenter: 559
Antal partneruniversitet: 161
Antal partnerföretag: 29
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TA VARA PÅ
ALLA MÖJLIGHETER!
UTLANDSAVDELNINGEN

LÄS EN TERMIN UTOMLANDS

Mottagning:
Hus L2, plan 2

Handelshögskolan har ca 160 partneruniversitet runt om i världen
och vi uppmuntrar dig att tillbringa en del av din studietid utomlands. Det ger dig en värdefull internationell erfarenhet. Du får
möjlighet att lära känna ett nytt land och en ny kultur samtidigt
som din utbildning får en unik profil.
Att läsa utomlands som utbytesstudent är kostnadsfritt.
Handelshögskolans Utlandsavdelning kan ge dig mer information
om vilka möjligheter som finns. Deadline för att söka utlandsstudier är den 1 februari varje år.
Du kan också skaffa dig internationella kontakter redan
på hemmaplan. Engagera dig i studentkårens internationella
utskott och var med och ta emot de ca 400 internationella
utbytesstudenter som kommer hit varje år.
På masternivå finns det också chans för dig att ta en ”Double
degree”. Genom att förlägga ett specialanpassat läsår hos ett av
våra partneruniversitet utomlands, får du två fullvärdiga masterexamina när du är klar.

Besökstid:
Måndag–torsdag
kl 10.00–12.30
Kontakt:
031-786 46 49
exchange@handels.gu.se
www.handels.gu.se/utland

CAREER SERVICE
Kontor:
Hus B, plan 4
Karriärsamtal och
CV-feedback:
Du kan boka ett individuellt
karriär samtal för coaching eller
anmäla dig till en CV-workshop.
Registrera dig och
boka karriärsamtal via:
www.cs.handels.gu.se
Kontakt:
031-786 54 65
career-service@handels.gu.se
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HITTA DIN VÄG MED CAREER SERVICE
Career Service är gratis och vänder sig till alla studenter på
Handelshögskolan. Funderar du kring vem du är, vad du kan
och vad du vill? Eller på vad du skulle kunna jobba med efter din
examen från Handelshögskolan?
Registrerar du dig på Career Services webb får du inbjudningar
till aktuella event, så som företagspresentationer, samt möjlighet
att boka dig på individuella samtal och CV-workshops med våra
Career Service coacher. Du får dessutom tillgång till annonser
om lediga sommar- och extrajobb och mycket mer under hela din
studietid. Registrera dig på cs.handels.gu.se!

KÅREN – MYCKET NÖJE OCH VÄRDEFULL NYTTA

KÅREXPEDITION

HHGS – Handelshögskolans i Göteborg Studentkår – är kåren
för alla som läser på Handelshögskolan. Det är frivilligt att
vara med, men i HHGS har du chans att utvecklas även utanför
studierna. Genom att engagera dig i kårens projekt, föreningar
och företag får du testa dina kunskaper i praktiken. Kåren ordnar
många möjligheter för dig att träffa framtida arbetsgivare och ser
dessutom till att din tid på Handelshögskolan blir väldigt rolig.
Som ny student tas du emot med välkomsteventet ”Nollningen”.
Det är ett perfekt tillfälle att lära känna andra studenter.
HHGS bedriver utbildningsbevakning och har representanter i
högt beslutande organ på skolan. Genom att vara medlem stärker
du möjligheterna att påverka utbildningarna.

Hus H, plan 3
Öppet:
Måndag–fredag
kl 11.00–14.00
Kontakt:
031-711 13 83
info@hhgs
www.hhgs.se

BEHÅLL KONTAKTEN EFTER EXAMEN
Det är ett tag kvar, men när du så småningom tar examen blir
du en så kallad alumn till Handelshögskolan. Eftersom du är en
viktig ambassadör kommer vi att hålla kontakten med dig.
Du kommer att få information om vad som är på gång inom
Handelshögskolan och inbjudningar till de årliga alumniträffarna och andra evenemang på skolan. Du får också tillgång
till alumninätverket och möjlighet att hålla kontakten med dina
gamla kursare, plus att du kan prenumerera på lediga jobb.
Redan nu kan du börja med att följa oss på LinkedIn –
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

VIKTIGT!
När du är klar med din utbildning
måste du själv begära ut din
examen. Den kommer inte automatiskt. Detta gör du genom att
kontakta Sektionen för examen
på Göteborgs universitet.
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RESURSER FÖR
BÄTTRE STUDIER
EKONOMISKA BIBLIOTEKET

BIBLIOTEKET – HÄR FINNS ALLT

Plan 3, ovanför receptionen

Ekonomiska biblioteket finns i hjärtat av Handelshögskolan och
erbjuder dig kurslitteratur, en inspirerande studiemiljö med 350
studieplatser och de informationsresurser som du behöver för att
lyckas med dina studier. På biblioteket finns både tryckta böcker,
tidskrifter och elektroniska resurser som e-böcker och e-tidskrifter. Där finns också en stor statistiksamling, FN-samling
och officiellt EU-tryck. I det elektroniska arkivet kan du dessutom
hitta arbeten utförda av Handelshögskolans forskare och lärare.
Tvärs över gatan ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket.
Där finns också en fin läsesal där du kan sitta och plugga.
TIPS: Börja med att besöka biblioteket på www.ub.gu.se.
Där når du bland annat ämnesguider som snabbt ger dig en
överblick av de viktigaste resurserna inom ditt ämnesområde.

Öppettider under terminstid:
Måndag–torsdag kl 8.30–20,
fredag kl 8.30–19,
lördag kl 10–16

UTVECKLA DITT AKADEMISKA SPRÅK
Om du vill utveckla dina färdigheter i skriftlig och muntlig
framställning på akademisk nivå i svenska och engelska är du
välkommen att ta del av Språkhandledningens seminarier,
workshops och individuella handledning. Du kan till exempel
få hjälp med skrivregler och grammatik, samtal kring struktur,
stil och språk, vägledning och återkoppling inför muntliga
presentationer och tips och råd för hur du planerar dina studier
och lägger upp en bra studiestrategi. Språkhandledningens
aktiviteter annonseras via webben och affischer.

8

STUDENTPORTALEN TILL DIN TJÄNST !

STUDENTPORTALEN

Alla digitala studenttjänster vid Göteborgs universitet är samlade
i Studentportalen. Där hittar du bland annat e-post och kalender,
Ladok (där du kan se dina studieresultat), programvaror (som
ofta är gratis), GUL (Göteborgs universitets lärplattform) och
anmälan till tentor.
För att logga in i Studentportalen behöver du tillgång till ditt
studentkonto. Som ny student aktiverar du ditt studentkonto
med hjälp av din inloggning till antagning.se. Då får du tillgång
till ditt användar-id och lösenord. Observera att du måste vara
antagen till en kurs eller ett program för att kunna aktivera ditt
studentkonto. Studentkontot kan aktiveras tidigast ungefär två
veckor efter att du fått ditt andra antagningsbesked.
Eftersänd gärna din e-post från den mailadress du automatiskt
får från Göteborgs universitet till en adress du läser dagligen, så
missar du ingen viktig information.
När du loggar in på datorerna i Handelshögskolans datasalar
använder du samma lösenord som till Studentportalen. När datasalarna inte är bokade för undervisning får du gärna använda
dem för dina egna studier.
På Handelshögskolan finns trådlöst nätverk, så du kan
använda din dator i korridorer, i vanliga salar och i restaurangen.

http://portalen.gu.se
TRÅDLÖST NÄTVERK
Information om hur du får
tillgång till vårt trådlösa
nätverk (guwlan) finns på
http://guwlan.gu.se

LÄRPLATTFORMEN GUL
Göteborgs universitets lärplattform fungerar som en virtuell
föreläsningssal där studenter, lärare och administratörer kan
arbeta och kommunicera. I GUL hittar du all information om
din kurs, till exempel schema, kursplan och material som läraren
har gjort tillgängligt.

Du loggar in i GUL
med ditt studentkonto via
http://portalen.gu.se.
Du måste vara registrerad på
en kurs för att kunna logga in.
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BRA ATT VETA !
TENTAMEN

STUDENTER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

För att få skriva en tenta måste du kunna visa legitimation,
vara registrerad på kursen och anmäld till tentan. Anmälan
görs i regel en till två veckor före tentamenstillfället via
Studentportalen på webben.

Studenter med funktionsnedsättning som behöver särskilt
stöd för att kunna genomföra sina studier kan få hjälp med
detta. Läs mer på utbildning.gu.se.

AKADEMISK KVART

På Ekonomiska biblioteket finns en lässtudio med två
arbetsplatser utrustade med förstoringsprogram, talsyntes, stavningsprogram, skanner och skrivare. Den ena
arbetsplatsen har punktskrivare och punktdisplay.

Oftast tillämpas akademisk kvart. Det innebär att läraren
startar undervisningen kvart över hel timme. Vid vissa tillfällen (till exempel studiebesök) kan det hända att du börjar
exakt på utsatt tid. Tentor börjar alltid på utsatt tid!
TERMINSTIDER

STUDENTINFLYTANDE

Höstterminen pågår 1 september–18 januari och
vårterminen 19 januari–7 juni.
Registering och studentkårens välkomstaktiviteter
äger ofta rum redan i mitten av augusti.

Handelshögskolans studenter är med och påverkar utbildningarna och skolans utveckling. I fakultets styrelsen finns
tre studenter. På varje institution finns ett institutionsråd
och även där är studenter med och påverkar.
Studentrepresentanterna utses av studentkåren.

OM DU FLYTTAR ELLER BYTER NAMN

GFS STUDENTSERVICE

Tag med ett personbevis till receptionen, så ser dom till
att uppgifterna ändras i LADOK och hos studentkåren.
Du måste själv meddela ändringen till Ekonomiska
biblioteket.

Bland GFS (Göteborgs Förenade Studentkårer) verksamheter finns friskvårdsanläggningen Fysiken, som erbjuder
ett stort antal olika motionsformer, exempelvis bollsporter,
motionsgympa, aerobic och gym. Läs mer på www.gfs.se.

NÄR DU HAR FRÅGOR

AKADEMIHÄLSAN

Studievägledarna svarar på frågor om våra utbildningar.
De kan berätta vad utbildningarna innehåller och kan ge
dig stöd och råd om du är fundersam inför olika val. Du kan
också prata med studievägledarna om du har problem med
dina studier. En lista över alla studievägledare finns på
www.handels.gu.se/nystudent.

Som student kan du vända dig till Akademihälsan om du
får problem under din studietid. De erbjuder bland annat
kurser i stresshantering och hur man hanterar tentaångest. Läs mer på www.akademihalsan.se.

Studentexpeditionerna som finns på alla institutioner och
program svarar på dina frågor om tentor, litteratur, registreringsintyg m.m.

På Handelshögskolan finns ett antal studenter med svåra
luftburna allergier mot nötter och sesamfrön. Visa hänsyn
genom att avstå från att äta produkter med nötter och
sesamfrön i skolan!

Receptionen i entrén på Handelshögskolan hjälper dig att
hitta rätt i huset och kan även förse dig med studieintyg.
Dessa kan du även själv beställa via Studentportalen.
Servicecenter Haga hjälper dig att hitta i Göteborg och på
universitetet samt om du har frågor kring Studentkontot
eller GU-kortet. Du kan också få hjälp med studieintyg.
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Studio för läs- och synhandikappade

AVSTÅ FRÅN NÖTTER OCH SESAMFRÖN

HITTA RÄTT
PÅ VASAGATAN 1

SALAR
Aulan: hus G, plan 3
CG-salen: hus F, plan 4
Gunilla Bornmalm-Jardelöw-salen: hus E, plan 4
Malmstensalen: hus A, plan 2
SEB-salen: hus E, plan 4
SKF-salen: hus F, plan 4
Volvosalen: hus E, plan 4
Finanslabbet: hus D, plan 5
Övriga salar lokaliseras genom sin benämning.
Exempel: sal B34 finns i hus B på plan 3.

INSTITUTIONER / ENHETER
Företagsekonomi: hela hus J och B, plan 5
(Industriell och finansiell ekonomi samt Logistik)
Juridik: hus C, plan 4, 5 och 6
Nationalekonomi med statistik: hus E, plan 5 och 6,
hus D, plan 5 och 6 samt hus L3, plan 2
INSTITUTIONER PÅ ANDRA ADRESSER
Ekonomi och samhälle: (ekonomisk historia, kulturgeografi, innovation och entreprenörskap): Viktoriagatan 13
Gothenburg Research Institute
Övre Fogelbergsgatan 6
ÖVRIGT
Career Service: hus B, plan 4
Centrum för finans: hus D, plan 5
Ekonomiska biblioteket: hus A, plan 3
Ekonomprogrammet: hus L1, plan 2
Fakultetskansliet: hus B, plan 6
Graduate School: hus L2, plan 2
Handelsboden: hus C, plan 3
Handelsrätten (restaurant): hus E, plan 3
Juristprogrammet: hus C, plan 5
Logistikprogrammet: hus J, plan 3
Reception: hus A, plan 2
Rektor: hus A, plan 6
Restaurang Handelsrätten: hus E, plan 3
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram: hus E, plan 6
Studentkåren: hus H, plan 3
Utlandsavdelningen: hus L2, plan 2
Vaktmästeriet: hus F, plan 3
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CHECKLISTA
Som ny student på Handelshögskolan behöver du ordna med följande:
AKTIVERA DITT STUDENTKONTO
Kontot behöver du för att kunna registrera dig och komma åt alla digitala studenttjänster. Du aktiverar
ditt studentkonto via www.portalen.gu.se med hjälp av din inloggning till antagning.se.

REGISTRERA DIG PÅ DITT PROGRAM/KURS
Se tid och plats på www.handels.gu.se/nystudent. Många utbildningar har registrering via webben.

EFTERSÄND DIN E-POST
Eftersänd från din GU-mail (den mailadress du automatiskt får från Göteborgs universitet) till den
e-postadress du läser dagligen. Detta gör du i Studentportalen.

SKAFFA GU-KORTET
Kortet är laddat med flera funktioner, bland annat passerfunktion och lånekort på biblioteket. Kortet är
även ett giltigt universitets-ID som visar att du är student vid Göteborgs universitet. OBS! Ej giltigt som
legitimation vid tentamen! När du har registrerat dig på ditt program/kurs kan du beställa ditt GU-kort
på www.portalen.gu.se. Du vänder dig sedan till något av universitetets Servicecentra för fotografering innan du kan hämta ut ditt färdiga kort. Närmaste Servicecentra finns på andra sidan gatan från
Handelshögskolan på Campus Haga (ej receptionen). Glöm inte att ta med legitimation! Mer info finns
på gu.se/gukort.

SKAFFA PAYEX-KONTO FÖR UTSKRIFTER
Med ditt GU-kort och ett PayEx-konto kan du skriva ut och kopiera. Läs mer på www.gu.se/utskrift.

GÅ MED I STUDENTKÅREN HHGS
Att vara medlem är frivilligt. Läs mer om kårens aktiviteter och om nollningen på www.hhgs.se.

REGISTRERA DIG I CAREER SERVICES DATABAS
Då får du information om lediga jobb och inbjudningar till Career Services aktivi teter. Läs mer och
registrera dig på www.cs.handels.gu.se.

FÖLJ SKOLAN PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM
För dig som vill ha koll på det senaste! På Facebook och Instagram får du inspiration och tips om vad
som händer på skolan – spännande aktiviteter och event för dig som student.

facebook.com/
handelshogskolangbg

Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet

instagram.com/
handelshogskolangbg

youtube.com/
handelshogskolan

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatan 1, Box 600, SE-405 30 Göteborg
031-786 0000, info@handels.gu.se, www.handels.gu.se

