
Università Bocconi
Università Bocconi er et internasjonalt anerkjent universitet for undervisning og
forskning innen samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi. Det reflekteres i stadig
høyere plassering på flere verdensomspennende rangeringslister.

Universitetsområdet ligger i hjertet av Milano, en multikulturell og moderne by som
kombinerer det beste av Italias fortid og nåtid, samtidig som den ser mot fremtiden.
Studentene arbeider tett sammen med andre studenter og lærere fra hele verden,
midt i et stimulerende og rikt faglig miljø.

Bocconis interaktive undervisningsmetoder - som case-studier, simuleringer og
gruppeoppgaver - samt de mange mulighetene til å studere i utlandet på en av våre
250 partnerskoler rundt om i verden - gir studentene våre ferdigheter arbeidsgivere
ser etter.

Yrkesveiledning blir gitt fra starten: Studenter har muligheten til å knytte kontakt med
et omfattende nettverk av bedrifter og institusjoner gjennom
utplasseringsmuligheter og aktivitet både på og utenfor universitetsområdet. En
online-plattform tilbyr praksisplasser og jobbmuligheter (internship) er tilgjengelig.

Rangeringer
2015 QS World University Rankings basert
på fag (Social Sciences, samfunnsfag)
•Business and Management
nummer tre i Europa og nummer syv
i verden.
•Economics and Econometrics
nummer fem i Europa, 17 i verden
•Accounting and Finance
nummer syv i Europa, 28 i verden

2015 FT Masters in Finance (før jobberfaring)
•MSc in Finance 
nummer ni i verden

2015 FT Masters in Management
•MSc in International Management
nummer 9 i verden

Bachelorprogrammer
Undervises på engelsk:
•International Economics and Finance
•International Economics and Management
•International Politics and Government
•Economics, Management and Computer
Science
•Economics and Management for Arts,
Culture and Communication
•World Bachelor in Business

Undervises på italiensk 
•Economia aziendale e management
•Economia e finanza
•Economia e scienze sociali
•Economia e management per arte, cultura 
e comunicazione
•Giurisprudenza

Opptakskrav 
Internettsøknad og konvolutt med:
•Endelige karakterer fra VG1 og VG2.
•SAT, ACT eller Bocconi test
•Engelsk språktest (TOEFL, FCE eller
IELTSetc)
•Motivasjonsbrev
•Curriculum Vitae
•Bevis for fritidsaktiviter

Skolepenger
Fra ca. € 5000 per år til ca. € 11 000 per år
avhengig av familiens økonomiske forhold
(gjeldende for studieåret 2015-16)  

Studieavgift
Skolepengene er på ca. € 11.000 per år.
Det er mulig å få reduksjoner i skolepenger i
forhold til familien til studentens inntekt og
formue. 

Stipend
Università Bocconi jobber hardt for å tilby
stipender for internasjonale studenter som
er tatt opp til et av våre akademiske
programmer.

•Bocconi International Merit Awards
Alle internasjonale kandidater vil bli vurdert
for fullt stipend, inkludert skolepenger og
bolig. Interesserte studenter trenger ikke å
fylle ut en egen søknad for bli vurdert for et
karakterbasert stipend.

•Behovbasert Stipend
Disse er basert på en evaluering av
familiens økonomiske forhold, og de er
ment for utenlandske søkere fra
økonomisk vanskeligstilte familier. Da
betaler man ingen skolepenger. En egen
søknad må være fullført for dette stipendet
innen de samme frister som er satt for
søknadsfrist til programmene (se
nedenfor).

Tidsfrister
1. Runde Frist: 20 januar 2016 
•Bocconi test (hvis relevant): 
5 februar 2016
•Svar: 10 mars 2016

2. Runde Frist: 19 april 2016
•Bocconi test (hvis relevant): 
29 april 2016
•Svar: 31 mai 2016

Guidance and Recruitment Office
piazza Sraffa 11 - 20136 Milan, Italy
tel. +39 025836.5930

undergraduate.services@unibocconi.it
www.unibocconi.eu/undergraduate

unibocconi
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