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Siktar du på en bachelor- eller masterexamen och vill inte  
starta från noll? Har du redan en examen eller arbetserfa-
renhet inom området företagsekonomi? 
På högskolan Novia i Finland kan vi tillgodoräkna relevanta tidi-
gare studier i företagsekonomi på högskole- eller universitetsni-
vå och omsätta det i studiepoäng (högskole- poäng i Sverige). 
Vi gör en individuell studieplan för dig på basen av dina tidigare 
studier och arbetserfarenhet. Du kan genast inleda dina studier 
via Novias Öppna YH-led och läsa de moduler som du behöver. 
Efter att du avklarat 30 studiepoäng (sp) kan vi anta dig som 
examensstuder- ande utan inträdesprov. Via tillgodoräkning och 
validering av tidigare studier och arbetserfarenhet behöver du 
inte gå kurser i ämnen du redan behärskar. Det kan betyda att 
du får en examen på cirka två år.

Visste du att du kan studera på svenska på en högskola i 
Finland?
Studier i företagsekonomi vid Novia sker i huvudsak på svenska, 
förutom några kurser som går på engelska. All service och 
studiehandledning sker på svenska.

En möjlighet till fortsatt lärande och fortsatta studier
Utbildningen leder till en internationellt uppskattad examen, 
Bachelor of Business Administration som är en tradenom (YH) 
examen i Finland. Om du vill studera vidare till masternivå är det 
möjligt efter två år av arbetserfaren- het, då kan du söka in till 
Master of Business Administra- tion vid Novia. Om du är intres-
serad av arbetsmarknaden i Finland, kan vi hjälpa dig på vägen.

Studierna sker på distans, via Öppna YH och är kost-
nads- fria så som inom hela EU.

”Vi på Borås Yrkeshögskola ser fram emot 
samarbetet med Novia, vilket ger våra YH- 
studerande (både de som tidigare läst hos 
oss och även kommande studerande) stor 
möjlighet till vidare studier på högre nivå.”

Rose-Marie Dagman
Rektor Borås Yrkeshögkola

Ett samarbete mellan Borås Yrkeshögskola och Novia
Vi har startat ett pilotprojekt där vi påbörjar samarbetet med en 
liten grupp studerande. Gruppen som antas är liten och det ger 
möjlighet till individuella lösningar. Du har också chansen att 
påverka både innehållet i studierna och processerna.

”Yrkeshögskolan i Borås och Högskolan 
Novia i Finland inleder ett pilotsamarbete 
inom bachelor i företagsekonomi. Samar-
betet ger båda högskolorna mervärde och 
stöder vårt nordiska samarbete. Vi ser fram 
emot att starta med en liten testgrupp.” 

Camilla Ekman
Prefekt för företagsekonomi, 
Novia University of Applied Scienses
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FÖR MERA INFORMATION 
VÄNLIGEN KONTAKTA:

BACHELOR 210 HP

Yrkesstudier

Grundstudier 
som utförs 
självständigt på 
Moodle

Inriktningsstudier 
två alternativ, kan 
föras in på betyget 
som en inriktning

Valfria studier. 
Praktisk arbets- 
erfarenhet på 
tre nivåer

Färdigheter för
att skriva examens- 
arbetet och 
examensarbetet

Camilla Ekman
camilla.ekman@novia.fi
tfn +358 40 56 36 965 

Anna-Lena Berglund
anna-lena.berglund@novia.fi
tfn +358 44 780 5420

1,5 studiepoäng (högskolepoäng) 
motsvarar ca en veckas studier. 
Du kan kombinera studierna med 
arbete, den undervisning som är 
beroende av tid sker efter klockan 16.

Business
Development

23 hp

Ekonomiledning
45 hp

Valfria studier
15 hp

Forskningsmetodik och 
vetenskapligt skrivande

5 hp

Digital marknadsföring
45 hp

Lärande i arbetet
30 hp

Examensarbete
15 hp

Basfärdigheter
9 hp

Leadership 
Tools
22 hp

Juridik
8 hp

Kommu-
nikation på 
olika språk 

15 hp

Affärs-
kunnande

23 hp

BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 210 SP


