UUTISIA
DIA-yhteisvalinnan uutisia

Kauppatieteellisen yhteisvalinnan uutisia

Kevään yhteishaku lähestyy ja hakuaika päättyy 9.4. klo 15.00 ja päivämäärä on samalla
myös viimeinen palautuspäivä arkkitehtuurin
ennakkotehtäville. DIA-yhteisvalinnan hakukohteet löytyvät Opintopolusta helposti esim.
hakusanalla DIA-yhteisvalinta. Vanhoihin valintakokeisiin voi tutustua DIA-yhteisvalinnan
sivuilla.
•
•
•

Arkkitehtuurihakukohteiden matematiikan valintakoe 18.5.2015
DI-hakukohteiden valintakokeet ovat
26. – 27.5.2015
Arkkitehtihakukohteiden piirustus- ja
suunnittelukokeet, sekä maisema-arkkitehtuurin luonnontieteen koe järjestetään 1. – 4.6.2015

Suurin muutos DIA-yhteisvalinnassa vuoteen
2014 verrattuna on se, että alkupistevalinnan
(ent. paperivalinta) perusteella ei voida ketään
hyväksyä suoraan opiskelijaksi vielä toukokuussa, vaan kaikki tulokset julkaistaan Opintopolussa 1.7.2015. Alkupisteiden perusteella
hyväksyttävissä olevat saavat kuitenkin tästä
tiedon toukokuussa ennen valintakokeita tuttuun tapaan. Hakijat voivat myös seurata
omaa tilannettaan DIA-yhteisvalinnan omassa
tulospalvelussa.
•
•

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta
DIA-yhteisvalinnan Facebook -sivu

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

Kauppatieteellisen alan
yhteisvalinnalla tarkoitetaan sitä, että yhteisvalinnan piirissä olevien hakukohteiden mukaisissa valinnoissa käytetään samaa valintakoetta ja samoja valintaperusteita. Nämä hakukohteet on
merkitty Opintopolussa tekstillä Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta.
•
•
•

Hakuaika on 17.3. – 9.4.2015
Valintakoe on 3.6.2015.
Valintakoekirjoja koskevat tiedot on julkistettu 28.10.2014

Valintakoepaikka määräytyy sen mukaan mikä
hakemistasi kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteista on ensisijaisuusjärjestyksessä ensimmäisenä.
Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteista enintään kolmelle ensimmäiseksi asetetulle annetaan ensisijaisuuspisteitä kauppatieteellisen
alan yhteisvalinnan piirissä olevien hakukohteiden valinnassa.
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu tulee uutena yksikkönä mukaan kauppatieteellisen alan yhteisvalintaan.
•
•

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan
Facebook -sivu

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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Taiteiden alan valintojen uutisia

Opintopolun hakulomakkeet

Taiteiden alan opiskelijavalinta kandidaattitason hakukohteisiin on kolmiosainen. Ensimmäiseksi tulee täyttää hakulomake ja suorittaa
ennakkotehtävät. Aalto-yliopiston taiteiden
alan hakukohteiden ennakkotehtävät julkaistaan hakuajan alkaessa 17.3.2015 ja ne tulee
palauttaa hakuajan loppuun 9.4.2015 klo
15.00 mennessä Arabian kampuksen toimipisteelle. Huomioithan myös että Aalto-yliopiston
taiteiden alalla voi hakea vain yhteen hakukohteeseen.

Yhteishaun hakulomakkeella haetaan Aaltoyliopiston koulutuksin pääosin (mm. taiteiden
alan koulutukset, DIA-yhteisvalinnan koulutukset ja kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan
koulutukset) mutta Aalto-yliopiston erillishakuihin ja -valintoihin on olemassa oma hakulomakkeensa Opintopolussa. Erillishakujen hakukohteet ovat merkitty sanalla Erillishaku ja
ne koskevat siis tekniikan alalla EB-/IB-todistusvalintaa, Millenium Youth Camp -valintaa
sekä yhteisesti kauppatieteellisen ja tekniikan
alan osalta kilpailuvalintoja sekä avoimen väylän valintoja. Aalto-yliopiston erillishaun hakulomakkeella voi valita korkeintaan 3 hakukohdetta mieluisuusjärjestyksessä.

Toiseen vaiheeseen kutsutaan ennakkotehtävien perustella osa hakijoista ja toisessa vaiheessa tehtyjen valintakoetehtävien perustella
osa hakijoista kutsutaan kolmanteen vaiheeseen.
•
•
•
•
•

21.5.2015 Elokuvataiteen hakukohteen 1. osan tulokset hakijoille
28.5.2015 Muiden hakukohteiden 1.
osan tulokset hakijoille
28. – 29.5.2015 Elokuvataiteen hakukohteiden haastattelut
1. – 2.6.2015 2. osa
3. – 5.6. 3. osa

Suosittelemme hakijoita kirjautumaan Oma
Opintopolku -palveluun käyttäen vahvaa tunnistautumista. Näin hakijat voivat kirjautua järjestelmään ja muokata tietojaan hakulomakkeella hakuajan aikana. Muussa tapauksessa
hakijoiden on oltava muutoksien sattuessa yhteydessä korkeakouluun, jotta korkeakoulun
hakijapalveluiden henkilökunta voi tehdä tarvittavat muokkaukset.
Yleisiä valintoihin liittyviä uutisia

Tarkista tarkat aikataulut verkkosivuiltamme.
Opintopolkuun liittyviä asioita

Aalto-yliopiston
opintopolusta

koulutusten

löytäminen

Opintopolun koulutustarjonta on valtava,
mutta Aalto-yliopiston koulutustarjonnan löytää helposti hakemalla sanoja Aalto ja kandi
mahdollisten muiden hakusanojen (kuten hakukohteiden nimien) kanssa.

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

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.
Vuodelle 2016 on suunnitteilla ensikertaa
opiskelupaikkaa hakevien kiintiöt seuraavasti:
tekniikan alan hakukohteisiin vähintään 50 %,
kauppatieteellisen alan hakukohteisiin vähintään 50 % ja arkkitehtuurin hakukohteisiin vähintään 20 %. Taiteen alan hakukohteisiin ei
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ole suunniteltu kiintiöitä pienistä sisäänotoista
johtuen.
Paljon puheena olleen ensikertalaisten kiintiöiden lisäksi pyydämme kiinnittämään huomiota
eduskunnan käsittelyssä olevaan
hallituksen
esitykseen
(HE
243/2014), jonka mukaan opiskelupaikan vastaanottava opiskelija ei voi ilmoittautua ensimmäisenä lukuvuotena poissa olevaksi kuin tietyistä syistä. Tällä on yhteys käytettävissä olevaan tutkinnon suoritusaikaan, jonka ehtoja ollaan myös tiukentamassa. Ks. OKM:n tiedote.

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

•
•

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

Ilmoitattehan viestissä minkä alan vierailusta
olette kiinnostuneita, ryhmän koon ja mahdollisen toiveen vierailun ajankohdasta sekä oppilaitoksen nimen.
Kemian tekniikan korkeakoulun vierailut
Kemian tekniikan korkeakoulussa järjestetään
erityisesti lukiolaisryhmille suunnattuja noin
puolentoista tunnin mittaisia infotilaisuuksia.
Infoissa oppaina toimivat koulun omat opiskelijat tai opiskelijapalvelun henkilökunta. Infotilaisuudessa saa tietoa opinnoista ja hakemisesta ja siihen kuuluu kierros, jossa ryhmä

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

Aalto-yliopiston infot lukioissa
Aalto-yliopiston tekniikan ja kaupan alan opiskelijat kiertävät lukioissa, messuilla ja varuskunnissa kertomassa yliopisto-opiskelusta ja
hakemisesta Aaltoon. Ota yhteyttä haluamasi
alan opintosihteeriin hyvissä ajoin ennen toivottua ajankohtaa:
•

TAPAHTUMIA

•

pääsee tutustumaan korkeakoulun tiloihin. Ilmoitattehan yhteydenotossa ryhmän koon, toiveen päivämäärästä ja kellonajasta sekä oppilaitoksen
nimen.
Yhteydenotot:
pia.lahti@aalto.fi

•
•
•
•

Joni Hämäläinen (kauppatieteellinen ala,
Töölö & Otaniemi)
Petra Silfverberg (taiteiden ala, Arabia)
Noora Pyörre (tekniikan ala, Otaniemi)
Johanna Hagström (teknik, Otnäs)
BScBA-ohjelma Mikkelissä: bscba-mikkeli@aalto.fi

Kevään tapahtumia
Aalto Mechatronic Circus 9.4.2015 klo 11 – 16
Mechatronic Circus on Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun mekatroniikan
opiskelijoiden lopputyönäyttely. Näyttelyssä
mekatroniikan kurssin opiskelijat esittelevät
projektityönä tehtyjä laitteita, joita myös yleisö
pääsee käyttämään ja kokeilemaan. Tänä
vuonna teemana on teollinen internet ja esillä
on muun muassa 3D-tulostimia, internetin välityksellä toimiva kotitalouskone, selluloosakangasta valmistava kone ja vanhusten tukirangan treenauslaite.
Mekatroniikka on tieteenala, jossa konetekniikkaan yhdistyy sähkö- ja tietotekniikan tietämys. Lopputyönäyttely järjestetään Mekatroniikan oppimisympäristössä (Puumiehenkuja
5 E) klo 11 - 16. Ota yhteyttä osoitteella engtilaisuudet@list.aalto.fi, mikäli lukion oppilaita
tulee tutustumaan näyttelyyn. Kerrothan sa-
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malla, mitkä kellonajat sopisivat parhaiten vierailullenne. Lisätietoa tapahtumasta on osoitteessa mechatronics.aalto.fi.
Syksyn tapahtumat alustavasti
•

Koe Kampus 29.10.2015

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 29.10.2015 klo 10–15.
•
•
•

TUNNELMIA
Aalto-yliopisto täytti 5 vuotta
Aalto-yliopisto on viiden vuoden mittaisella taipaleellaan tehnyt paljon niin paremman maailman kuin vahvemman Suomenkin eteen.
Tämä video esittelee projekteja ja opiskelijoiden tekemisen riemua.

Högskoledagen 5.11.2015
Oposeminaari 6.11.2015
Studia-messut 1. – 2.12.2015

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. Tapaamisia voi myös ehdottaa – mikäli koette
että olisi jokin aihekokonaisuus, josta tulisi
keskustella.

Tutustu moniin muihin Made in Aalto -tarinoihin Showroomissamme.

Opoaamiainen Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa:
Kemian tekniikan korkeakoulu järjestää kiinnostuneille opoille aamupäivän mittaisen aamiaistilaisuuden syys-lokakuussa 2015. Tilaisuudessa kerrotaan Kemian-, bio- ja materiaalitekniikan hakukohteessa opiskelusta, tulevaisuuden näkymistä sekä tutustutaan Kemian
tekniikan korkeakouluun. Lisätietoja elokuussa.
Yhteydenotot
ja
tiedustelut:
pia.lahti@aalto.fi
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