VIKTIGA DATUM:
1.Sök via antagning.se

(anmälningskod:
GU-18151) senast 18 april

2. Utökad ansökan till MATIX senast 23 april
3. Intervjuomgång 1: 18-19 maj
4. Intervjuomgång 2: 7-12 juni
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Välkommen att söka till MATIX!
För att samspelet mellan student, företag och akademi ska bli så bra som möjligt genomför vi en antagningsprocess där vi utöver
bedömning av formell behörighet även inkluderar personliga egenskaper och potential. Vi strävar efter att skapa en väl avvägd
sammansättning i klassen och i lärteamen.
Det dokument du nu läser beskriver hur du går till väga i antagningsprocessen.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan och önskar dig lycka till!
/Kursledningen MATIX
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Vi letar efter studenter som vill växa!
Förutom att uppfylla det formella kravet på en kandidatexamen i företagsekonomi bedömer vi varje sökande
utefter kombinationer av följande:
• Viljan till personligt engagemang samt förmågan att ha ett etiskt förhållningssätt - d.v.s. att ta konsekvenserna av
sitt handlande och ta ansvar för sina val.
• En hög inre drivkraft, en vilja att ta sig för snarare än att ta för sig.
• Ha förmågan att ta in och förstå olika perspektiv, kunna anpassa sig och samtidigt vara sig själv.
• Ha förmågan och viljan att hantera motstånd och osäkerhet samt vara nyfiken och möjlighetsorienterad.
• Ha viljan att samarbeta och ge det lilla extra för helheten under MATIX-året.
• Ha goda förutsättningar för att aktivt delta och fungera i MATIX-klassen, lärteamet och tillväxtföretaget.
För att skapa en så bra sammansättning av studenter som möjligt i klass och lärteam vill vi att de sökande ska
känna igen sig och gärna utmärka sig i något utav följande karaktärsdrag:
• Jag är handlingskraftig och gillar att få saker att hända.
• Jag är strukturerad och gillar att organisera.
• Jag utses ofta att ta ledarroller och uppskattas för sådana insatser.
• Jag är framåtblickande och har lätt för att skapa förståelse för långsiktiga mål.
• Jag är analytisk, har förmåga till logiska resonemang samt att finna mönster och samband.
• Jag är relationsdrivande och uppmuntrar till engagemang och delaktighet.
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Hur söker du till MATIX?
Antagningsprocessen innehåller flera steg. I vissa av dessa är det nödvändigt för oss att kontakta dig och därför är det viktigt att
kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer) som du fyller i på www.antagning.se är uppdaterade och korrekta. På
följande sidor hittar du beskrivningar av de viktigaste stegen i antagningsprocessen till MATIX.
> Steg 1 - Ansökan till www.antagning.se
Du skickar in din ansökan, inklusive relevanta behörighetsdokument till www.antagning.se.
Antagningsenheten på Göteborgs Universitet granskar att du formellt är behörig.

>> Steg 2 - Utökad ansökan till matixantagning@handels.gu.se
Du skickar in ytterligare information enligt de anvisningar som finns i detta dokument. MATIX antagningskommitté utvärderar den
information som har skickats in.
>>> Steg 3 - Intervju ett
Ett antal sökande kommer att bjudas in till en första intervju med vår antagningskommitté.
>>>> Steg 4 - Intervju två
Ett mindre antal sökande kommer sedan att bjudas in till en andra intervju.
>>>>> Steg 5 - Antagningsbesked - via www.antagning.se
Antagningsbesked kommer vara tillgängligt i mitten av juli via www.antagning.se.
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> Steg 1 - Ansökan till www.antagning.se

Ansökan sker via www.antagning.se och ska finnas registrerad senast den 18 april 2017.

Anmälningskod:
GU-18151
Sök senast:
18 april

Anmälningskod för utbildningen är GU-18151.
Din behörighet utvärderas av Antagningsenheten på Göteborgs Universitet och det är också de som bestämmer vilka formella
behörighetsdokument du eventuellt behöver komplettera med och när dessa ska lämnas in. Om du inte förstår vad det är för
dokumentation de ber om eller inte tror att du kommer att kunna lämna dokumenten i tid måste du kommunicera detta till
antagningsenheten. Exempel på behörighetsdokument är examensbevis från utländskt lärosäte eller liknande.
Förkunskapskravet på MATIX är godkänt resultat om minst 180 hp, varav minst 90 hp i företagsekonomi.
I dessa 90 hp skall 15 hp utgöras av en kandidatuppsats skriven inom ämnet företagsekonomi.

För frågor om behörighet, kontakta fek-studievagledning@handels.gu.se.
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>> Steg 2 - Utökad ansökan till matixantagning@handels.gu.se
Som tidigare förklarats letar vi efter personer som har en bra grund att utvecklas från och som utmärker sig i ett eller flera av de
karaktärsdrag vi tidigare nämnt. Med andra ord letar vi efter studenter som bidrar till en mix av olika kompetenser och
personligheter för att skapa en grupp som klarar tempot och utmaningarna utbildningen innebär. Därför behöver du komplettera
den formella ansökan med ytterligare information om dig själv.
Krav på kompletterande information
Utöver att du har sökt till MATIX via www.antagning.se senast den 18 april ska du även skicka in kompletterande information
till: matixantagning@handels.gu.se. Den kompletterande informationen skall bestå av svar på essäfrågor och ett CV.
För att vi ska ta din ansökan i beaktande måste denna information vara oss tillhanda senast 23 april kl. 23:59. Exakt vad som ska
skickas in beskrivs nedan.
Essäfrågor
För varje essäfråga som vi ställer nedan vill vi ha ett svar på högst 300 ord. Essäfrågorna är det första vi kommer att titta på och
här följer några råd: Försäkra dig om att du verkligen har svarat på frågan. Se till att ditt svar är tydligt och begripligt för den som
inte känner dig. Har du läst igenom svaret och är belåten med vad du delar med dig av?
Kortfattad CV
För att få en översiktlig bild av dina tidigare erfarenheter ber vi dig även skicka in ett CV på max en A4 sida.
Referenser behöver inte uppges.

VIKTIGA INSTRUKTIONER KRING INLÄMNING AV ANSÖKAN
OBS: Samla CV och svar på essäfrågor i samma dokument, i nämnd ordning i PDF-format. Ta med en nytagen bild i ditt CV.
Filnamn ska vara ditt namn: efternamn_förnamn.
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Essäfrågor
Följande essäfrågor skall besvaras i din ansökan till matixantagning@handels.gu.se.
1. Vem är du som person?
Ge oss en målande beskrivning om vem du är.
Presentera också exempel som berättar om dig och din personlighet.
2. Vad gör du om 5 år?
Vad förväntar du dig kunna uppnå med hjälp av MATIX?
Beskriv dina mål och ambitioner, på lång sikt, i livet?
3. Hur fungerar du i samarbete med andra?
Redogör för när du gick in i samarbete med någon eller några andras pågående samarbete.
Beskriv en annan situation när någon eller några andra gick in och började samarbeta med dig.

4. Vad har varit viktigt för dig i livet?
(A) Beskriv vad du är stolt över att ha genomfört eller utmaningar du har tagit dig an, (B) berätta även om då du inte lyckats.
Vad lärde du dig från A och B? Vad har fått dig att inspireras och/eller att växa?
5. Vad vill du påverka eller utveckla för ett bättre samhälle?
Vad kan du göra idag och vad skulle du vara villig att göra?
6. Beskriv hur du kom i kontakt med MATIX?
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>>> Steg 3 – Intervju ett
Baserat på de inskickade svaren på essäfrågorna och CV kommer ett antal sökande väljas ut och kallas till en första intervju. Syftet
är att komplettera bilden av den sökande genom ett personligt möte.
Denna första intervjuomgång kommer att hållas 18-19 maj, så reservera dessa datum redan nu. Kallelse till intervjun sker ungefär
en vecka innan det utsatta datumet. Blir du kallad är din närvaro obligatorisk för att ha chans att gå vidare i processen. För
sökande som bor långt ifrån Göteborg kan vi i undantagsfall komma att acceptera ett videomöte.
Observera: Bara för att du har blivit kallad till en första intervju betyder det inte att du har blivit antagen till utbildningen.
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>>>> Steg 4 - Intervju två
Efter den första intervjuomgången fattas beslut om vilka som går vidare till intervjuomgång två. Baserat på essäfrågor, CV samt
den första intervjun kommer vi kalla ett urval av de sökande från intervju ett till intervju två som genomförs datumen 7-12 juni.
Syftet med denna andra intervju är att vi ska få en tydligare bild av vem du är och dina förutsättningar att genomföra MATIX.
Endast personlig närvaro vid intervjuomgång 2 kommer att accepteras och är obligatorisk för att ha chans att kunna erbjudas en
plats på utbildningen.
Till detta tillfälle tar du med ett valfritt akademiskt arbete (skickas även in som PDF) som du själv har skrivit under din
utbildning och som du tycker är bra (oavsett vilket betyg det fått).
Observera: Bara för att du har blivit kallad till en andra intervju betyder det inte att du har blivit antagen till utbildningen.
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>>>>> Steg 5 - Antagningsbesked via www.antagning.se
Alla kandidater får reda på huruvida de blivit antagna eller ej i mitten av juli via www.antagning.se.
Viktigt att komma ihåg – har du blivit antagen måste du tacka ja till din plats på www.antagning.se, annars går platsen till någon
annan.
Om du redan efter intervjun känner att du inte är intresserad av att gå MATIX uppmanas du meddela detta till oss omgående så
att din eventuella plats kan gå till någon annan.
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Kontakt
Har du funderingar kring din behörighet vänder du dig till studievägledarna på företagsekonomiska institutionen:
fek-studievagledning@handels.gu.se.
Har du funderingar om behörighetsdokument, examensbevis eller liknande vänder du dig till
antagningsenheten vid Göteborgs universitet: antagning@gu.se .
Övriga frågor om utbildningen riktas till:
matixantagning@handels.gu.se.
På vår hemsida www.handels.gu.se/matix hittar du vanliga frågor och svar.
Välkommen med din ansökan!!
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