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Ajankohtaista Aallosta
Uutiskirje opoille – II/2014
Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen
(DIA) yhteisvalinnan uutisia

UUTISIA
Aalto-yliopiston hakuaika kandidaattivaiheen koulutuksiin järjestetään vieraskielisen koulutuksen osalta 7. – 27.1.2015 ja
suomenkielisen koulutuksen osalta 17.3. –
9.4.2015
Vieraskielisen koulutuksen hakuun kuuluu
Aalto-yliopistossa kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikössä järjestettävä International
Business -kandidaattiohjelma. Muut haut
(DIA-yhteisvalinta, informaatioverkoston hakukohteen valinta, kauppatieteellisen alan
yhteisvalinta, taiteen alan valinnat ja jotkin
erillishaut) kuuluvat suomenkielisen koulutuksen hakuaikaan. Haku kandidaattiohjelmiin
tapahtuu pääosin uuden opintopolku-palvelun
kautta. Joihinkin erillishakuihin on omat hakuajat ja -menettelyt. Tietoa hakemisesta
Aalto-yliopistoon löydät Näin haet verkkosivuiltamme.
Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus
Korkeakoulut ovat voineet 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. Vuoden 2016 valinnoiden osalta kiintiöistä tehdään päätös keväällä
2015.

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

DIA-yhteisvalinnan verkkosivuja kehitetään
syksyn 2014 aikana. Tarkoituksena on luoda
verkkosivuista informatiivisemmat siten, että
kaikki hakemiseen liittyvä tieto löytyisi helposti ja vaivattomasti verkkosivuilta. Samalla
DIA-yhteisvalinnan piirissä käydään keskustelua siitä, tarvitaanko painettua valintaopasta
tulevaisuudessa
Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun
Mikkelin yksikön haku-uutisia
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin
yksikkö tarjoaa Suomessa ainutlaatuisen
mahdollisuuden opiskella kauppatieteiden
kandidaatin tutkinnon monikulttuurisessa International Business -kandidaattiohjelmassa
(tunnetaan yleisesti myös nimellä BScBA
Program). Uutta on se, että vuodesta 2015
alkaen ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat saavat automaattisen opinto-oikeuden jatkaa
opintojaan KTM-tutkintoon Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun Helsingin yksikössä.
International Business -kandidaattiohjelma on
ainoa Aalto-yliopiston englanninkielinen kandidaattitason hakukohde. Opiskelijavalintauudistuksen myötä hakuaika ohjelmaan poikkeaa muista yliopisto-ohjelmista eli Mikkelin
ohjelmaan tulee hakea vieraskielisten ohjelmien hakun yhteydessä 7.-27.1.2015. Lisätietoa: studies.aalto.fi/mikkeli.

Uutiskirjeessä saat ajankohtaista tietoa
hakemisesta Aalto-yliopistoon ja tiedon
yliopiston järjestämistä opinto-ohjaajille
ja hakijoille suunnatuista tapahtumista.

Uutiskirje ilmestyy noin 2 – 4 kertaa
vuodessa. Yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tämän uutiskirjeen lähettämiseen.
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Aalto-yliopiston avoimien verkkokurssien
(MOOC) palvelu on avattu.
Aalto-yliopiston avoimien verkkokurssien
(MOOC) palvelu mooc.aalto.fi on avattu.
MOOC eli “massive open online course” tarkoittaa tapaa järjestää osallistujamäärältään
skaalautuvia mutta opettajaresurssien käytöltään rajattuja, helposti ylläpidettäviä verkkokursseja. MOOCien perusajatuksen mukaisesti kurssille osallistumisen kynnys on hyvin
matala, eikä kurssin keskeyttämisestä ole
sanktioita.
Syksyllä kaikille avoimena verkkokurssina
järjestetään Ohjelmoinnin MOOC, jossa ohjelmointikielenä on Scala. Kurssi sopii niin
lukiolaisille kuin opettajille. Kurssi ei edellytä
aiempaa ohjelmointiosaamista. Jos kuitenkin
olet ohjelmoinut vähän aiemminkin, niin kurssilta löytyy varmasti uutta myös sinulle. Mikäli
opiskelija aikoo hakea Aaltoon opiskelemaan,
niin kurssin suorituksesta saa muutakin kuin
ohjelmointiosaamista ja diplomin. Kurssin
harjoitukset ja tentin hyväksytysti suorittanut
saa Aalto-yliopiston suoritusmerkinnän, jonka voi myöhemmin sisällyttää lukion jälkeisiin
opintoihin.
Lisätietoa kurssista löydät verkkokurssin sivuilta. Kurssi alkaa 10.9. ja kurssille rekisteröityminen alkaa 1.9.
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

kertoo tekniikan alan opiskelumahdollisuuksista Aalto-yliopistosta ja opiskelijaelämästä
Otaniemessä. Lehti on luettavissa vain digitaalisena.
Avoimen yliopiston kuulumisia
Avoin yliopisto tarjoaa mahdollisuuden
•

•
•

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
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.

Opinnot ovat kaikille avoimia ilman pohjakoulutusvaatimuksia.
Kurssimaksu on 10€/opintopiste. Kurssitarjonta ja ilmoittautumisohjeet ovat verkossa.
Avoimen yliopiston henkilökunta antaa mielellään opintoneuvontaa etenkin väyläopintoja ja
välivuotta
suunnitteleville.
Yhteydenotot:
avoin@aalto.fi
ja
opintoneuvonta.avoin@aalto.fi
TAPAHTUMIA
Koe Kampus! 30.10.2014
Koe kampus! -tapahtuma tarjoaa lukiolaisille
ja muille yliopisto-opinnoista kiinnostuneille
mahdollisuuden tutustua pääkaupunkiseudun
yliopistoihin. Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Taideyliopisto toivottavat yliopistoopinnoista kiinnostuneet tervetulleiksi kampuksille torstaina 30.10.2014 klo 10–15. Lisätietoa tapahtuman verkkosivuilla.

Diplomi-insinööriksi, arkkitehdiksi tai maisema-arkkitehdiksi Aalto-yliopistosta -digiesite

Voit tilata Aalto-yliopiston sähköisen
opinto-ohjaajille suunnatun uutiskirjeen
lähettämällä yhteystietosi osoitteeseen
hakijapalvelut@aalto.fi
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Yliopistojen oposeminaari 7.11.2014

•

Aalto-yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto ja Taideyliopisto
järjestävät lukion opinto-ohjaajille suunnatun
seminaarin 7.11.14 klo 10-16 Aalto-yliopiston
Töölön kampuksella.

•

Oposeminaarin tarkka ohjelma julkaistaan
seminaarin verkkosivuilla myöhemmin syksyllä. Teemoiksi valikoituvat työelämä, korkeakouluvalintojen uudistukset sekä opiskelijaelämä Helsingissä. Ilmoittautuminen oposeminaariin.
Studia-messut 2.-3.12.2014
Studia-messut
järjestetään
2.-3.12.2014
Messukeskuksessa, Pasilassa.
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:
•
•
•
•
•

•

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.
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.

Heta Havu (kauppatieteellinen ala, Töölö,
aloittaa 2.9.)
Petra Silfverberg (taideteollinen ala, Arabia)
Noora Pyörre (tekniikan ala, Otaniemi,
aloittaa 15.9.)
Johanna Hagström (teknik, Otnäs, aloittaa 1.9.)
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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