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Studenter på Handelshögskolans Logistikprogram
Du som är student på Logistikprogrammet 300 hp, kan välja att fortsätta dina studier på ett av de nio
masterprogrammen (120 hp) efter de tre första åren (180 hp). Du är garanterad en plats på något av
masterprogrammen i sex år efter det år du började på programmet, förutsatt att du uppfyller
behörighetskraven och anmäler dig i tid.
Om du exempelvis började 2015 har du garanterad plats på något av masterprogrammen som börjar
2018, 2019, 2020 eller 2021. Om du började 2014 är 2020 sista gången som platsgarantin gäller.
Du ansöker som vanligt på www.antagning.se (för antagningen 2020 är 15e april sista ansökningsdag)
samma år du vill börja på ett av masterprogrammen.
OBSERVERA: Studenter som antas till Logistikprogrammet 2017 och framåt antas till 180 hp och
omfattas inte av platsgarantin.

Programmen du kan välja är:

Master of Science in Innovation and Industrial Management
Master of Science in International Business and Trade
Master of Science in Logistics and Transport Management
Master of Science in Marketing and Consumption
Master of Science in Management
Master of Science in Knowledge-Based Entrepreneurship

För att få börja på något av masterprogrammen måste du uppfylla följande:
•
•
•
•

Kurserna år 1-3 avklarade
Engelska B från gymnasiet (det har ni redan)
Statistik 15 hp
de programspecifika kraven (du hittar dem på vår hemsida)

Du måste vara klar med dina kurser när masterprogrammen startar.
Studieplatserna på masterprogrammen fördelas innan många har hunnit bli klara med och fått
inrapporterat alla sina kurser år 1-3. Därför blir även studenter med 15 hp kvar erbjudna en plats. Det
blir även studenter som är på sin 6e termin (uppsatsterminen, 30 hp) och har max 30 hp i ej
avklarade poäng. Dock måste alla kurser vara avklarade vid registreringen.

Ansökan och garantiplatsen
•

Du har platsgaranti för ett tillfälle. Om du avbryter studierna (undantag studieuppehåll med
platsgaranti) på något av masterprogrammen är platsgarantin förbrukad. För att påbörja
masterstudier igen (samma program eller ett annat program) får du ansöka igen på
www.antagning.se men du blir inte placerad i urvalsgruppen med garanterad plats.

•

Du kan ansöka igen i nästa års omgång så länge din platsgaranti gäller. Detta gäller även om
du tidigare år har ansökt, blivit erbjuden en plats men inte tagit din plats i anspråk (dvs du
valde att inte bli registrerad och började inte på programmet)
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•

Din plats på ett specifikt program sparas inte. Det vill säga, var du erbjuden plats på t ex
Management ett år och inte tog den platsen är det inte säkert att du får en plats på
Management nästa gång du ansöker.

Urval till och registrering på Masterprogrammen
•

Som programstudent hamnar du i en särskild urvalsgrupp när fördelningen av platser görs.
Om du har gjort GMAT eller GRE (med ett resultat på 350 eller mer) konkurrerar du både i
urvalsgruppen med garanterad plats (på något av masterprogrammen) och i urvalsgruppen
med GMAT/GRE.

•

Det är inte säkert att alla kan få sitt 1a handsval. Om ett program har fler ansökningar till
garantiplatserna än det finns plats för på programmet, måste ansökningarna rangordnas
innan platserna fördelas.

•

Fördelningen av platser baseras på ett meritvärde* som består av betyg och studietakt på de
ordinarie kurserna som ingår i programmet de första två åren. (I filen ’beräkna meritvärde’ ser
du hur det räknas ut).

•

Ditt meritvärde påverkas inte av om du gör uppehåll i studierna mellan kandidat och
masternivå.

•

Studenter från Ekonomprogrammet, Logistikprogrammet och Samhällsvetenskapligt
Miljövetarprogram (två av inriktningarna) rangordnas tillsammans. Detta betyder att det är
meritvärdet som avgör platsfördelningen oavsett programtillhörighet.

*Meritvärdet baseras på alla poäng (även delmoment på oavslutade kurser) från termin 1-4 som registrerats i Ladok med
datum senast 15 april (termin 6).
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