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Ajankohtaista Aallosta
Uutiskirje opoille – I/2014
Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen
yhteisvalinnan uutisia

UUTISIA
Aalto-yliopiston hakuaika kandidaattivaiheen koulutuksiin järjestetään 3.3. –
1.4.2014
Suurimpaan osaan koulutuksista (DIAyhteisvalinta, kauppatieteellisen alan yhteisvalinta, valinta Mikkelin yksikön International
Business -kandidaattiohjelmaan, valinta taiteen kandidaattiohjelman pääaineisiin, sekä
tietyt erillisvalinnat) haetaan valtakunnallisen
yliopistohaku.fi -palvelun kautta. Tarkat hakuohjeet löytyvät aloittain ja tasoittain verkkosivuiltamme.
Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus ja opiskelupaikan vastaanotto 2014
Korkeakoulut voivat varata korkeakoulujen
sähköisen haku- ja valintajärjestelmän uudistumisen myötä osan aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville.
Aalto-yliopiston Akateemisten asioiden komitea on kokouksessaan 25.2.2014 päättänyt,
että Aalto-yliopisto ei varaa kiintiöitä ensimmäistä opiskelupaikkaa hakeville vuoden
2015 valinnoissa.
Keväällä 2014 järjestetyssä yhteishaussa
syksyllä 2014 alkavasta koulutuksesta vastaanotettu paikka vaikuttaa seuraavissa yhteisvalinnoissa siten, että hakija hakee eiensikertalaisten kiintiössä. Lisätietoa korkeakoulujen valintojen uudistamisesta löytyy
Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta.

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin ennakkotehtävät julkaistu ja ne voi ladata koneelle DIA-valinnan verkkosivuilta. Ennakkotehtävien latauksessa on ollut ongelmia tietyillä Mac-tietokoneiden selaimilla. Mikäli
opiskelija ei saa ennakkotehtäviä ladattuahäntä voi pyytää ottaamaan yhteyttä Aaltoyliopiston hakijapalveluihin, jolloin hakijalle
lähetetään toimiva pdf-tiedosto sähköpostiin.
Lääketieteellisen alan valintakoe ajoittuvat
samalle päivälle DIA-valinnan diplomiinsinöörihakukohteiden matematiikan valintakokeen kanssa. Valintakokeita ei voida enää
siirtää. Lääketieteellisen alan valintakoe loppuu kello 14, kun taas DIA-valinnan diplomiinsinöörialojen matematiikan valintakoe alkaa
kello 14. DIA-valinnan valintakokeeseen on
mahdollista saapua vielä tunnin myöhässä,
saliin ei pääse enää kello 15:00. Myöhästyminen on pois koeajasta, koe päättyy myös
kokeesta myöhästyneille hakijoille samaan
aikaan. Myöhästymistä suunnittelevan kannattaa tarkistaa oma koesali ja sen sijainti
etukäteen verkosta tai puhelimitse valintakoepaikan hakijapalveluista.
Lista diplomi-insinöörihakukohteiden valintakokeissa sallituista laskimista julkaistaan lähiaikoina. Seuraa DIA-valinnan uutisia.
Kauppatieteellisen
uutisia

alan

yhteisvalinnan

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivut ovat päivitetty kevään 2014 hakua
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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.
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun
tutkinnonuudistus
Uudessa Taiteen ja suunnittelun kandidaattiohjelmassa on 17 pääainetta. Uudet opiskelijat valitaan opiskelemaan suoraan ohjelman
pääaineisiin. Taiteen kandidaatin ja tekniikan
kandidaatin arkkitehtuurin koulutusohjelman
osalta kuuluu myös aiempaa enemmän yhteisiä taide- ja teoriaopintoja. Arkkitehdin tutkinto vastaa arkkitehdin ammattipätevyyttä koskevan EU-direktiivin vaatimuksia. Lisätietoa
taiteen ja suunnittelun korkeakoulun uudesta
kandidaattiohjelmasta löydät verkkosivuiltamme.

Otaniemessä. Lehti on luettavissa vain digitaalisena.
Avoimen yliopiston kuulumisia
Avoin yliopisto tarjoaa mahdollisuuden
•

•
•

•

•

Opinnot ovat kaikille avoimia ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Aalto-yliopiston avoimessa
yliopistossa voi opiskella
•

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.
Tekniikan alan uutisia
Diplomi-insinööriksi, arkkitehdiksi tai maisema-arkkitehdiksi Aalto-yliopistosta -digiesite
kertoo tekniikan alan opiskelumahdollisuuksista Aalto-yliopistosta ja opiskelijaelämästä

Voit tilata Aalto-yliopiston sähköisen
opinto-ohjaajille suunnatun uutiskirjeen
lähettämällä yhteystietosi osoitteeseen
hakijapalvelut@aalto.fi

tutustua Aalto-yliopistossa opiskeluun ja
kauppatieteellisen, tekniikan ja taiteiden
alojen eri oppiaineisiin, jotka voivat olla
entuudestaan vieraampia lukiolaiselle
edistää opintoja välivuoden aikana tai
ennen pyrkimistä yliopistoon
opiskella tutkintotavoitteisesti liittämällä
kurssit myöhemmin osaksi yliopistotutkintoa
hakeutua tutkinto-opiskelijaksi ilman pääsykoetta Avoimen yliopiston väylän kautta. Kauppatieteelliselle alalle vaaditaan 60
opintopisteen ja tekniikan alalle 27 opinnot. Väylissä on vuosittain päätettävät
kiintiöt ja arvosanarajat.
saada tutkimukseen perustuvaa opetusta
ja akateemista sivistystä.

•

•

Kauppatieteellistä alaa - johtamista,
markkinointia, laskentatoimea, viestintää,
taloustiedettä, filosofiaa, logistiikkaa, yritysjuridiikkaa, tietojärjestelmätiedettä, rahoitusta ym.
Tekniikan alaa - arkkitehtuurin, fysiikan,
johtamisen, kemian, kielten ja viestinnän,
konetekniikan, matematiikan, sähkötekniikan, talousoikeuden, tietotekniikan ym.
opintoja.
Taiteiden alaa - opintoja taiteen, muotoilun, median, elokuvan ja taidekasvatuksen alueilta.

Lisäksi tarjolla on laajasti kielikursseja.
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Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesäkurssit julkaistaan maaliskuun alussa. Ilmoittautuminen kesäkursseille alkaa 9.4. klo 12.
Kurssimaksu on 10€/opintopiste. Kurssitarjonta ja ilmoittautumisohjeet ovat verkossa.
Syksyn 2014 tarjonta julkaistaan kesäkuun
lopussa ja ilmoittautuminen alkaa 19.8. Kevään kurssit julkaistaan lokakuussa ja ilmoittautuminen alkaa marras-joulukuun vaihteessa. Avoimen yliopiston henkilökunta antaa
mielellään opintoneuvontaa etenkin väyläopintoja ja välivuotta suunnitteleville. Yhteydenotot: avoin@aalto.fi ja opintoneuvonta.avoin@aalto.fi
Lisätietoja opiskelusta ja kurssitarjonnasta
löydät verkkosivuiltamme: avoin.aalto.fi.
TAPAHTUMIA
Aalto-yliopiston infot oppilaitoksissa
Aalto-yliopiston tekniikan ja kaupan alan
opiskelijat kiertävät lukioissa, messuilla ja
varuskunnissa
kertomassa
yliopistoopiskelusta ja hakemisesta Aaltoon. Ota yhteyttä haluamasi alan opintosihteeriin hyvissä
ajoin ennen toivottua ajankohtaa:
•
•
•
•
•

Maiju Röysky (kauppatieteellinen ala,
Töölö)
Petra Silfverberg (taideteollinen ala, Arabia)
Noora Pyörre (tekniikan ala, Otaniemi)
Johanna Hagström (teknik, Otnäs)
BScBA-ohjelma
Mikkelissä:
bscbamikkeli@aalto.fi

Kampusvierailut
Aalto-yliopisto järjestää kouluryhmille mahdollisuuden tutustua yliopiston kampuksiin Arabiassa, Otaniemessä ja Töölössä. Kierroksilla
tutustutaan yliopiston tiloihin ja saa tietoa
opinnoista sekä hakemisesta. Varataksenne
vierailun Aalto-yliopistoon olkaa meihin yhteydessä seuraavasti:
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•
•
•

Vierailut Arabian kampukselle: opiskelijavierailut-arts@aalto.fi
Vierailut Otaniemen ja Töölön kampuksille: hakijapalvelut@aalto.fi
Vierailut Mikkelin kampukselle: bscbamikkeli@aalto.fi

Ilmoitattehan viestissä minkä alan vierailusta
olette kiinnostuneita, ryhmän koon ja mahdollisen toiveen vierailun ajankohdasta sekä
oppilaitoksen nimen.
Mekatroniikan sirkus 23.4.2014
Mekatroniikan sirkus on mekatroniikan opiskelijoiden lopputyönäyttely. Näyttelyssä mekatroniikan kurssin opiskelijat esittelevät projektityönä tehtyjä laitteita, joita myös yleisö
pääsee käyttämään ja kokeilemaan. Tänä
vuonna esillä on muun muassa 3D- ja lääketulostimia, lihaskoordinaatiota parantava laite,
selluloosalankaa valmistava kone ja sähköinen kaivuukone. Mekatroniikka on tieteenala,
jossa konetekniikkaan yhdistyy sähkö- ja tietotekniikan tietämys. Lopputyönäyttely järjestetään Mekatroniikan oppimisympäristössä
(Puumiehenkuja 5 E) klo 11 - 16. Ota yhteyttä
osoitteella eng-tilaisuudet@list.aalto.fi, mikäli
haluat tuoda lukiosi oppilaita tutustumaan
näyttelyyn. Yhteydenottoon vastataan viikon
kuluessa.
Mission Better Life -kokemusnäyttelyn
esittelytilaisuus Millenium -paviljongissa
5.5.2014
Tekniikan Akatemia TAF pystyttää Millennium-paviljongin
Helsingin
keskustan
Kansalaistorille (Eero Erkon katu). Aaltoyliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja
Oulun yliopiston sekä Åbo Akademin järjestämä Mission Better Life -kokemusnäyttely on
esillä paviljongissa 28.4. - 14.5.2014 välisen
ajan. TAF ja Helsingin kaupunki yhdessä yliopistojen kanssa järjestävät erityisesti nuorille
suunnattua vauhdikasta ohjelmaa 5.5.2014.
Opiskelijat esittelevät tulevaisuuden ratkaisujaan. Paikalla on myös teknologian pop-up -
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koulu.
Päivän aikana on valittavana kaksi identtistä
ohjelmakokonaisuutta klo 9 - 11 tai 13 - 15.
Aamupäivän ryhmä on ensisijaisesti pääkaupunkiseudun luokille. Opettaja, varaa sopiva
aika luokallesi tapahtuman ilmoittautumissivulta! Näyttelyyn on mahdollisuus tutustua
myös muina Millennium-palviljongin aukioloaikoina 28.4. – 14.5.2014. Tarkemmat aukioloajat päivitetään verkkosivuillemme myöhemmin.
Opojen rekflektioryhmä
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. Suunnittelemme keväälle
yhtä tapaamista. Jos olet kiinnostunut, ota
yhteyttä hakukoordinaattori Riku Hanhiseen.
SAVE THE DATE
Syksyn 2014 tapahtumia
•
•

Koe Kampus! 30.10.2014
Yliopistojen oposeminaari 7.11.2014

Lisätietoa ja tarkempia aikatauluja on luvassa
myöhemmin keväällä.
TUNNELMIA
Tammikuun Abi-infojen tunnelmia
Tammikuun
Abi-info-tapahtumat
Aaltoyliopiston Otaniemen ja Töölön kampuksella
keräsivät toista sataa kiinnostunutta kuulemaan millaista opiskelu Aalto-yliopistossa on.
Alla on muutama kuva Otaniemen kuhinasta.
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