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Ajankohtaista Aallosta
Uutiskirje opoille – II/2015

UUTISIA 9.10.2015
Kauppatieteen kandidaattiopetus siirtyi uudistuneelle Otaniemen kampukselle
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kandidaattitason opetus on siirtynyt Otaniemen
pääkampukselle syksyllä 2015. Otakaari 1 -rakennuksesta on luotu kandiopetuksen keskus,
jossa eri koulutusalojen opiskelijat kohtaavat
ja oppivat yhdessä.

rikkaan ja vilkkaan vuorovaikutuksen. Kampusta kehitetään ja rakennetaan vaiheittain ja
opiskelijalähtöisesti. Kampukselta löytyy monipuolisia ryhmätyötiloja ja opiskelijoiden oma
Learning Hub. Hubia voisi kuvailla modernin
työskentelytilan ja olohuoneen yhdistelmäksi.
Se on siis paitsi opiskelutila, myös sosiaalinen
kohtaamispaikka, johon tullaan viihtymään.
Otakaari 1:n eli Teknillisen korkeakoulun entisen päärakennuksen viereen on lähivuosina
tulossa myös Aalto-yliopiston Taiteiden ja
suunnittelun korkeakoulun tilat, metroasema
ja kauppakeskus.

VALINTOIHIN LIITTYVIÄ UUTISIA
Kevään 2016 yhteishaku järjestetään 16.3.6.4.2016 klo 15. Koulutustarjontatiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään 30.10.2015.
Kevään 2016 haussa Aalto-yliopistossakin
otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa opiskelupaikkaa hakevien kiintiöt seuraavasti:
tekniikan alan hakukohteisiin vähintään 50 %,
kauppatieteellisen alan hakukohteisiin vähintään 50 % ja arkkitehtuurin hakukohteisiin vähintään 20 %. Taiteen alan hakukohteisiin ei
ole suunniteltu kiintiöitä pienistä sisäänotoista
johtuen.
DIA-yhteisvalinnan uutisia

Yhteinen kampus tukee rajoja rikkovaa tutkimusta ja taiteellista toimintaa mahdollistamalla
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tulossa joitakin muutoksia viime vuoteen verrattuna:
•

•

•

•

•
•

DIA-yhteisvalinnan
hakukohteiden
määrän rajoitus poistuu. Aikaisemman
viiden hakukohteen sijaan hakija voi
halutessaan valita Opintopolun sallimat kuusi hakukohdetta.
Ensisijaisuuspisteet poistuvat koko
DIA-yhteisvalinnasta, eli ensimmäisenä olevaan hakukohteeseen ei saa
enää lisäpisteitä.
Myös vuoden 2016 IB:t ja EB:t hakevat
nyt yhteisvalinnassa "predicted grades" -arvosanojen perusteella (valinta
on ehdollinen siihen asti, kun lopulliset
arvosanat saadaan heinäkuun puolessa välissä). Erillisvalintaa IB- ja EBtutkinnolla hakeville ei enää järjestetä.
Valintaopasta ei enää julkaista painettuna versiona. Kaikki tieto liittyen DIAyhteisvalintaan löytyy http://dia.fi –sivulta. Sivuille on näillä näkymin tulossa
tulostettava ”pikaopas”, mistä tärkeimmät tiedot löytyvät. Koulutusohjelmien
sisältöihin liittyvä tieto löytyy Opintopolusta ja yliopistojen omilta sivuilta.
Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta (www.dia.fi)
DIA-yhteisvalinnan Facebook -sivu

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan uutisia
Kauppatieteellisen alan
yhteisvalinnan
verkkosivut
(www.kauppatieteet.fi)
uudistuvat. Uudet sivut kevään 2016
hakutiedoilla julkaistaan lokakuun aikana.
Vuoden 2016 IB-, EB- ja RP-tutkinnoilla
hakevat
toimittavat
yhteisvalinnan
hakuvaiheessa tutkintojensa ennakkoarviot
(predicted grades). Näiden hakijoiden osalta
valinta on ehdollinen siihen asti, kun lopulliset
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arvosanat saadaan heinäkuun puoleen väliin
mennessä.
•
•

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan
Facebook -sivu

Mikkelin International Business –kandidaattiohjelman uutisia
BScBA-ohjelmaan haetaan yhteishaussa
Opintopolussa vieraskielisten ohjelmien hakuaikana tammikuussa, 8.1.–27.1.2016. Ohjelmaan hyväksytty saa samalla opinto-oikeuden
KTM-tutkintoon Kauppakorkeakoulun Helsingin yksikössä, jonne hän voi siirtyä Mikkelistä
kauppatieteiden kandidaatiksi valmistumisensa jälkeen.
Kevään 2016 IB-, EB- ja RP-hakijat hakevat
yhteisvalinnassa "predicted grades" -arvosanojen perusteella ja valinta on ehdollinen siihen asti, kun lopulliset arvosanat saadaan viimeistään 15.7.2016 mennessä. Jos lopulliset
pisteet eivät oikeutakaan opiskelupaikaan, hakija siirretään kyseisen valintaryhmän varasijalle ja hän voi tulla vielä hyväksytyksi varasijalta.
SAT-testi uudistuu keväällä 2016. Mikkelin International Business -kandidaattiohjelmaan
voi hakea joko vanhassa tai uudessa SAT-testissä saaduilla pisteillä, kunhan SAT-testi on
suoritettu 1.1.2014 jälkeen. Opiskelijavalinnassa huomioidaan vanhasta SAT-testistä
Writing, Mathematics ja Critical Reading -osiot
ja uudesta SAT-testistä Mathematics ja Evidence-Based Reading and Writing -osiot. Lisätietoja: www.collegeboard.com.
Taiteen alan uutisia
Taiteiden alan hakukohdekohtaiset ennakkotehtävät julkaistaan Aalto-yliopiston verkkosivuilla yhteishaun alkaessa 16.3.2016. Ennakkotehtävät tulee palauttaa Aalto-yliopiston hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen
6.4.2016 klo 15.00 mennessä.
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TAPAHTUMIA

Aalto-yliopisto, Arcada, Helsingin yliopisto,
Hanken, Taideyliopisto ja Soc&Kom. Oppilaat
saavat itse valita missä kouluissa he haluavat
vierailla päivän aikana.

Koe Kampus 29.10.2015

Oposeminaari 6.11.2015

Koe kampus! –tapahtuman ohjelman on julkaistu ja ilmoittautuminen on alkanut. Katso lisää tapahtuman nettisivuilta: koekampus.fi.
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.

Aalto-yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto ja Taideyliopisto järjestävät lukion opinto-ohjaajille suunnatun seminaarin 6.11.2015 klo 10.00-15.00 Taideyliopiston Töölön kampuksella. Tänä vuonne seminaarin teemoja ovat erityisesti:
•
•
•
•

Aalto-yliopiston Kandidaattikeskuksen pääaulan tapahtumatorilla esittäytyvät Aalto-yliopiston neljä tekniikan alan korkeakoulua,
kauppakorkeakoulu ja arkkitehtuurin koulutusohjelma. Kampuskierroksilla pääset tutustumaan opiskeluun valitsemallasi alalla ja kurkistamaan laboratorioihin ja opetustiloihin.
Tekniikan miniluennoilla saat ensimakua oikeista yliopistoluennoista. Kauppatieteen ohjelmassa kuulet lisää mm. opiskelusta, opiskelijaelämästä ja uramahdollisuuksista valmistumisen jälkeen.
Aalto-yliopiston Arabian kampuksella voit
osallistua ohjatuille opaskierroksille, joilla pääset tutustumaan Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetustiloihin, studioihin ja työpajoihin. Voit käydä myös kuuntelemassa tietoiskun hakemisesta saadaksesi vastauksia erilaisiin hakemiseen ja valintoihin liittyviin kysymyksiin Aalto ARTS -tietoiskuissa.

Ilmoittautuminen seminaariin on käynnissä. Ilmoittautumislomakkeen ja seminaarin ohjelman löydät osoitteesta:
http://www.uniarts.fi/oposeminaari-2015
Muita tulevia tapahtumia
•
•
•

•

Knowhow-messut,
18.-19.11.2015,
Vaasa
Studia-messut, 1. – 2.12.2015
Kauppatieteen ja tekniikan yhteinen
abi-infotilaisuus järjestetään Otaniemessä tammikuussa 2016. Tarkempi
aikataulu ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
Taiteen alan hakuinfoja järjestetään
keväällä 2016. Näistäkin tulee lisätietoa myöhemmin.

Vierailut Aalto-yliopistossa

Högskoledagen 5.11.2015
Högskoledagen –tapahtumassa ruotsinkielisillä lukio-oppilailla on mahdollisuus vierailla
pääkaupunkiseudun yliopistoissa ja korkeakouluissa. Mahdolliset vierailukohteet ovat
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Tietoa yliopistojen valinnoista ja uudistuksista valinnoissa
Opojen best practices
Hallitusohjelman
koulutuspoliittinen
linjaus
Uusien opiskelijoiden ajatuksia yliopistoon hakeutumisesta

Aalto-yliopisto järjestää kouluryhmille mahdollisuuden tutustua yliopiston kampuksiin Arabiassa, Otaniemessä ja Töölössä. Kierroksilla
tutustutaan yliopiston tiloihin ja saadaan tietoa
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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

TUNNELMIA
Alta löytyy Aalto-yliopiston uusi, innostava
esittelyvideo. Tämä sekä monet muut Made in
Aalto –tarinat löytyvät Showroomistamme. Lisää Aalto-videoita löytyy myös Aallon omalta
Youtube-kanavalta.

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

Seuraava opojen uutiskirje lähetetään joulukuussa. Sitä ennen voitte olla meihin yhteydessä sähköpostitse (hakijapalvelut@aalto.fi)
tai puhelimitse 02944 29290.
Aalto-yliopiston Hakijapalvelut toivottaa mukavaa syksyä!

Aalto-yliopiston infot lukioissa
Aalto-yliopiston tekniikan ja kaupan alan opiskelijat kiertävät lukioissa, messuilla ja varuskunnissa kertomassa yliopisto-opiskelusta ja
hakemisesta Aaltoon. Ota yhteyttä Hakijapalveluihin hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.
•
•

hakijapalvelut@aalto.fi
BScBA-ohjelma Mikkelissä: bscba-mikkeli@aalto.fi

Tiedoksi, että abi-infoiluja järjestävät opintosihteerimme ovat vaihtuneet, joten vanhoissa
tiedotteissa mainittujen henkilöiden sähköpostiosoitteisiin ei kannata lähettää viestejä.
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