Studier i redovisning och företagsjuridik för
GR- och CGR-revisorsexamina
Studier i redovisning och företagsjuridik eller övriga allmänna studier i ekonomiska
vetenskaper som krävs för GR-och CGR-revisorsexamina kan genomföras vid Aaltouniversitetets handelshögskola i form av kompletterande studier (om du har avlagt examen
vid Aalto-universitetet, se anvisningar för ansökan om rätt till kompletterande studier) eller
fristående studier (om du har avlagt examen vid någon annan högskola än Aaltouniversitetet). Studierna är avgiftsbelagda. Studierätt för fristående studier är till för
studerande som saknar ett fåtal sådana kurser som krävs för GR/CGR-examen och som inte
erbjuds vid Öppna universitetet.
Examensfordringarna för GR- och CGR-examen
De studier som krävs för GR/CGR-examen omfattar revision och redovisning, ekonomiska
vetenskaper samt juridik. Närmare information om de studier som krävs, och om hur du
genomför kurserna vid Aalto-universitetets handelshögskola, hittar under Krav för GR- och
CGR-examen.
Ansökan om rätt till fristående studier
Studierna genomförs i anslutning till den undervisning som ordnas för examensstuderande.
Ansökan sker via institutionen för redovisning vid Aalto-universitetets handelshögskola. Det
finns inga särskilda ansökningstider. Undervisningsperioderna inleds i allmänhet i september
och januari, och antagningsprocessen dröjer ungefär en månad. Det rekommenderas därför
att den studerande ansöker om studierätt senast en månad innan hen planerar påbörja
studierna. Till ansökan bifogas en kopia av det senaste examensbetyget. Kontrollera innan
du lämnar in ansökan huruvida Öppna universitetet erbjuder någon kurs som du saknar (se
information nedan).
Ansökningsblankett för fristående studier (på finska)
Rätt till fristående studier
Studierätt beviljas av vederbörande ämnesinstitution vid handelshögskolan (vanligen
institutionen för redovisning). Studierätten gäller ovannämnda ämnen och ett bestämt antal
studiepoäng eller specifika kurser i anslutning till dem, och den beviljas för en bestämd tid
om högst 3 år. Studierätten är villkorlig (examensstuderande har företräde till kurserna).
Avgifter och studier
En studerande som har beviljats studierätt ska betala en avgift. Kostnaden för studierna är
15 euro/ 1 studiepoäng. Kursavgiften betalas via en separat faktura. Därför ska den
studerande i början av varje termin meddela vilka kurser hen planerar genomföra. Anmälan

görs via adressen opiskelijapalvelut@aalto.fi, och anmälan är bindande i fråga om avgiften.
Avgiften medför rätt att delta i föreläsningar och tentamina i anslutning till en kurs under en
specifik termin.
Studieguiderna (Redovisning) hittar du här och här (på finska och engelska).
Studieguiderna (Företagsjuridik) hittar du här och här (på finska).
Tentamina som ingår i kandidatexamen ordnas i huvudsak i Otnäs, medan tentamina som
ingår i kurser på magisternivå ordnas i huvudbyggnaden i Tölö (Runebergsgatan 14-16). Alla
kurserna och tentamina ordnas i Otnäs från och med 15.2.2019. Information om
tentamenssalen hittar du på morgonen för tentamen på anslagstavlan i den nedre entrén i
handelshögskolans huvudbyggnad.
Öppna universitetet
En del kurser, i synnerhet inom företagsjuridik och ekonomiska vetenskaper, kan
genomföras vid Öppna universitetet, om de erbjuds under det aktuella läsåret. Kursutbudet
hittar du på Öppna universitetets webbsida (på finska och engelska). Till Öppna
universitetets kurser antas studerande enligt anmälningsordning, och antalet platser på
kurserna kan vara begränsat. Kursavgifterna ser du här (på finska och engelska).
Rådgivning
Ämnesspecifik studierådgivning som gäller redovisning och företagsjuridik ges av planerare
Anna Kuparinen vid institutionen för redovisning, tfn: 050 376 5328, e-post:
programmecounsellor-biz@aalto.fi.

