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Ajankohtaista Aallosta
Tietoa tulevista tapahtumista ja hakemisesta Aalto-yliopistoon

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus ja opiskelupaikan vastaanotto 2014
Korkeakoulut voivat varata korkeakoulujen sähköisen haku- ja valintajärjestelmän uudistumisen myötä osan
aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville. Aalto-yliopiston valintalinjaukset ja mahdolliset
kiintiöt ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville käsitellään maaliskuussa 2014.
Keväällä 2014 järjestetyssä yhteishaussa syksyllä 2014 alkavasta koulutuksesta vastaanotettu paikka vaikuttaa
seuraavissa yhteisvalinnoissa siten, että hakija hakee ei-ensikertalaisten kiintiössä. Jos hakija on suorittanut tutkinnon
Suomen korkeakoulujärjestelmässä, häntä ei myöskään lasketa ensikertalaisten kiintiöön, riippumatta siitä, milloin
tutkinto on suoritettu. Korkeakouluissa opiskelevien ja korkeakoulututkinnon jo suorittaneiden mahdollisuudet
hakeutua ja tulla valituksi uuteen koulutukseen turvataan esimerkiksi siirto-opiskelijakäytännöin. Lisätietoa
korkeakoulujen valintojen uudistamisesta löydätte Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkinnonuudistus
Tutkinnonuudistus käynnistettiin vuonna 2011. Uudistuksen taustalla oli vuonna 2011 toteutettu opetuksen arviointi.
Tulosten pohjalta tavoitteeksi asetettiin ajankohtaiset, profiililtaan selkeät ohjelmat, jotka vastaavat yhteiskunnan
tarpeisiin ja antavat ohjelmista valmistuneille osaamisen, jonka avulla he löytävät paikkansa ja vaikuttavat
yhteiskunnassa. Tavoitteena oli myös taata opiskelijan valmistuminen aiempaa nopeammin opintojen laadusta
tinkimättä. Uusien ohjelmien myötä opiskelijalla on aiempaa paremmat mahdollisuudet sisällyttää opintoihinsa
sivuaineita. Uudelle opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus saada uutta osaamista yhteiskunnan muutoksia ja työelämää
varten, lisää vaihtoehtoja ja valinnaisuutta, enemmän tukea opiskeluun akateemiselta henkilöstöltä, entistä
vahvemmat monialaiset tiedot ja taidot, tutustua oppimiskeskeiseen kulttuuriin ja kannustusta sekä tukea oman
luovuutensa ja asiantuntijuutensa kehittämisessä.
Uudessa Taiteen ja suunnittelun kandidaattiohjelmassa on 17 pääainetta. Uudet opiskelijat valitaan opiskelemaan
ohjelman pääaineisiin. Kandidaatin tutkinto koostuu yhteisistä opinnoista, pääaineopinnoista, sivuaineopinnoista ja
vapaasti valittavista opinnoista. Suurin muutos liittyy valinnaisuuden lisääntymiseen. Jatkossa kaikkiin kandidaatin
tutkintoihin kuuluu sivuaine ja vapaasti valittaville opinnoille on kaikissa tutkinnoissa tilaa 15 opintopistettä. Taiteen
kandidaatin ja tekniikan tutkintoihin kuuluu myös aiempaa enemmän yhteisiä taide- ja teoriaopintoja. Arkkitehdin
tutkinto vastaa arkkitehdin ammattipätevyyttä koskevan EU-direktiivin vaatimuksia. Kandidaatin tutkintoon
hakeutuessaan opiskelija valitsee pääaineensa hakuvaiheessa. Uudet hakukohdekuvaukset ovat luettavissa
verkkosivuillamme.

DIA-yhteisvalinnan uutisia
DIA-valintaopas on julkaistu ja sen voi ladata pdf-muodossa DIA-yhteisvalinnan verkkosivuilla. Olemme postittaneet
oppaita jo lukioihin ym. mutta mikäli tarvitsette oppaita lisää, olkaa allekirjoittaneeseen yhteydessä
Diplomi-insinööri- ja arkkitehtiyhteisvalinnan valintakokeiden kysymyksiä ei ole enää saatavilla englanniksi vuoden
2014 hakukierroksesta alkaen. Kokeet ovat saatavilla siis vain suomen ja ruotsin kielellä.
Yhteiskuntatieteen valintakoekirjallisuus on muuttunut. Pääsykoekirjana on jälleen Matti Pohjolan Taloustieteen
oppikirja (7. painos tai uudempi). Yhteiskuntatieteen koe on vaihtoehtoinen fysiikan kokeen kanssa Rakennetun
ympäristön hakukohteeseen.
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Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan uutisia
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivut ovat päivitetty kevään 2014 hakua varten. Kaikki hakemiseen
liittyvä tieto löytyy kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivuilta
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeet järjestetään poikkeuksellisesti vuonna 2014 n. viikkoa
aikaisemmin 4.6.2014 verrattuna aiempiin vuosiin.
Vuoden 2014 kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa on Taloustieteen kvantitatiiviset menetelmät osuuden sijaan
Talousmatematiikan osuus, joka perustuu lukion lyhyen matematiikan talousmatematiikan kurssiin.

Tekniikan alan esitteet, videot ja tapahtumat
Diplomi-insinööriksi, arkkitehdiksi tai maisema-arkkitehdiksi Aalto-yliopistosta -digiesite kertoo tekniikan alan
opiskelumahdollisuuksista Aalto-yliopistosta ja opiskelijaelämästä Otaniemessä. Lehti on luettavissa vain digitaalisena.
Ruotsinkielisen digi-esitteen ilmestymisestä tiedotetaan myöhemmin.
Tekniikan alan painettuja hakukohde-esitteitä on toimitettu lukioihin ja niitä voi tilata lisää Hakijapalveluista:
hakijapalvelut@aalto.fi. Osa esitteistä löytyy myös sähköisessä muodossa Aalto-yliopiston opiskelu ja ohjelmat sivuilta

Viestintä kandidaattitutkinnon pääaineeksi kauppakorkeakoulussa
Viestintää on mahdollista lukea kauppatieteen kandidaatin tutkinnon pääaineena. Viestinnän kandidaatit saavat
erikoistumisopinnoissamme valmiudet työskennellä monipuolisissa viestinnän tehtävissä yrityksissä ja
viestintätoimistoissa sekä julkisyhteisöissä ja media-alalla. Omaa osaamistaan voi syventää viestinnän
maisteriohjelmaopinnoilla (Corporate Communication). Viestintää voi opiskella myös sivuaineena.
Sanoista tekoihin. Opiskelijan oma panos on opiskelussa tärkeää. Luennot toteutetaan pienryhmissä,
keskustelevassa ilmapiirissä. Kurssien tehtävät lisäävät tietoa viestinnästä ja kehittävät ryhmässä toimimisen taitoja.
Tehtävissä jäljitellään viestinnän ammattilaisen analysointi-, suunnittelu- ja kirjoitustehtäviä.
Ota yhteyttä, kerromme lisää: Marja-Liisa Kuronen (marja-liisa.kuronen@aalto.fi; kandidaattiopinnoista vastaava
yliopistonlehtori) ja Berit Söderholm (berit.soderholm@aalto.fi; opinto-koordinaattori), Viestinnän laitos, Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulu.

Ohjelmoinnin peruskurssi avoimesta yliopistosta
Aalto-yliopiston avoin yliopisto tiedottaa mahdollisuudesta suorittaa Ohjelmoinnin peruskurssi keväällä 2014. Kurssi
järjestetään avoimessa yliopistossa keväällä 2014 itseopiskelukurssina 14.1.2014 alkaen. Kurssiin kuuluu
harjoitustehtäviä ja 9.4.2014 järjestettävä lopputentti. Lisätietoja löytyy avoimen yliopiston opetustarjonnasta.
Kurssin hinta on 50 €. Kurssi myös kuuluu monen tekniikan alan kandidaattivaiheen hakukohteiden perusopintoihin.

Videoita Aallosta
Aalto-yliopiston YouTube-kanava tarjoaa kurkistuksia opiskeluun ja tietoa hakukohteista. Kanavalta löytyvät mm.
Insinööritieteiden korkeakoulun hakukohteiden esittelyvideot:
•
•
•

Energia- ja ympäristötekniikka
Kone- ja rakennustekniikka
Rakennettu ympäristö

Aalto-yliopisto
Hakijapalvelut

Postiosoite
PL 11110
00076 Aalto

Käyntiosoite
Otakaari 1
02150 Espoo

Puhelin
050 361 6430

Verkossa
aalto.fi/studies
hakijapalvelut@aalto.fi

17.12.2013
3 (3)

Alkukevään abi- ja hakuinfotilaisuudet Aalto-yliopistossa
Tammikuun Abi-infot järjestetään seuraavasti:
21.1.2014 klo 17 Töölön kampuksella Nokia-salissa osoitteessa Runeberginkatu 14-16 (Kauppakorkeakoulun
päärakennus). Luvassa on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun sekä kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon esittelyä,
sekä haku-infoa.
23.1.2014 klo 14–16:30 Otaniemen kampuksella Kanditalon pääaulassa, osoitteessa Otakaari 1 (ent. TKK:n
päärakennus). Luvassa on Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulujen ja hakukohteiden esittelyt sekä haku-infoja.
Lisäksi helmikuussa järjestetään taideteollisen alan hakuinfotilaisuudet 20.2.2014 sekä 27.2.2014 klo 15–16 Arabian
kampuksella, Sampo-salissa, osoitteessa Hämeentie 135 C. Näihin hakukohdeinfoihin pyydetään ilmoittautumaan
etukäteen noin kolme päivää ennen kyseistä ajankohtaa sähköpostitse: opiskelijavierailut-arts@aalto.fi.

Mekatroniikan sirkus 23.4.2014
Mekatroniikan sirkus on lopputyönäyttely, jossa esitellään opiskelijoiden projekteja. Tapahtuman järjestää
koneenrakennustekniikan laitos. Lopputyönäyttely järjestetään Mekatroniikan laboratoriossa (Puumiehenkuja 5 E) klo
11 - 16. Ota yhteyttä osoitteella eng-tilaisuudet@list.aalto.fi, mikäli haluat tuoda lukiosi oppilaita tutustumaan
näyttelyyn. Yhteydenottoon pyritään vastaamaan viikon kuluessa.

Opojen reflektioryhmä
Haluatko olla mukana kertomassa kommenttejasi ja mielipiteitäsi Aalto-yliopiston abeille ja opoille suuntautuvaan
tiedotukseen ja tapahtumiin liittyen? Kokoamme ryhmän vapaaehtoisia opinto-ohjaajia, jotka kokoontuvat kanssamme
1-2 kertaa vuodessa ja tarvittaessa voivat käydä sähköpostikeskustelua yllä mainituista aiheista. Jos olet kiinnostunut,
ota yhteyttä hakukoordinaattori Riku Hanhiseen (riku.hanhinen@aalto.fi).

Ystävällisin terveisin,
Aalto-yliopiston Hakijapalvelut
Riku Hanhinen
Hakukoordinaattori
aalto.fi/studies
hakijapalvelut@aalto.fi
+358 50 361 6430
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