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Ajankohtaista Aallosta
Uutiskirje opoille – III/2015

UUTISIA 17.12.2015

VALINTOIHIN LIITTYVIÄ UUTISIA
Kevään valinnat lähestyvät pikkuhiljaa. DIAyhteisvalinnan (diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta) nettisivut (dia.fi) samoin kuin kauppatieteiden yhteisvalinnan nettisivut (kauppatieteet.fi/) ovat ajan tasalla kevään hakuja ajatellen. Kaikkien hakukohteiden
kuvaukset samoin kuin kaikki tieto taiteiden
alan valinnoista sekä yliopistokohtaiset tiedot
tekniikan ja kauppatieteen alan valinnoista löytyvät Aallon Studies-sivustolta.
Lokakuun uutiskirjeessä kerrottiin mm. valintoihin liittyvistä muutoksista viime vuoteen verrattuna ja ensikertalaiskiintiöistä. Se, kuten
muutkin aikaisemmat uutiskirjeet, löytyy täältä:
http://www.aalto.fi/fi/studies/about/for_study_advisors/
Alla vielä muistin virkistykseksi muutamia tärkeitä päivämääriä kevään valinnoissa:



ja ne on palautettava viimeistään hakuajan
päättymiseen
mennessä,
6.4.2016 klo 15.
Yhteishaku järjestetään Opintopolussa
16.3.–6.4.2016 klo 15.

TAPAHTUMIA
Tekniikan ja kauppatieteen abi-infotilaisuus Otaniemen kampuksella 21.1.2016
Otaniemen kampuksen kandidaattikeskuksessa (Otakaari 1, ent. TKK.n päärakennus)
järjestetään tammikuussa abi-infotilaisuus,
jossa tekniikan alan 13 eri hakukohdetta sekä
kauppatieteiden kandidaatin hakukohde esittäytyvät neljän eri opiskelijapaneelin kautta. Lisäksi pääaulassa on neljän tekniikan alan korkeakoulun, kauppakorkeakoulun ja Hakijapalveluiden ständit, joilla voi käydä kyselemässä
lisätietoa hakemiseen ja hakukohteisiin liittyen. Ständit päivystävät klo 12:15–15, ja ensimmäinen paneeli alkaa klo 12:30.
Katso tarkemmat tiedot sivuiltamme:







Mikkelin International Business -kandidaattiohjelma on mukana ensimmäisessä, vieraskielisten ohjelmien yhteishaussa 8.1.–27.1.2016 klo 15.
Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin
ennakkotehtävät
julkaistaan
1.2.2016, ja ne on palautettava viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä, 6.4.2016 klo 15.
Taiteen alan ennakkotehtävät julkaistaan hakuajan alkaessa 16.3.2016, ja
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http://www.aalto.fi/fi/studies/about/student_fairs/
Taiteen alan hakuinfot
Hakuinfoissa käydään läpi taiteiden alan hakukäytäntöjä ja opintoja korkeakoulussa. Tilaisuuksissa on myös mahdollisuus esittää opintoihin liittyviä kysymyksiä. Infon lopuksi
teemme tutustumiskierroksen koulun tiloihin.
Hakuinfot koskien taiteen kandidaatin tutkintoon johtavia hakukohteita pidetään:
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ke 18.2.2016 klo 15-17
to 9.3.2016 klo 15-17

Lisätiedot:
www.aalto.fi/fi/studies/about/student_fairs/
Huom. Arkkitehtuurin laitoksen hakukohteiden
valinnat kuuluvat tekniikan alan valintoihin.

TUTUSTU AALTOON
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
pääsee tutustumaan korkeakoulun tiloihin. Ilmoitattehan yhteydenotossa ryhmän koon, toiveen päivämäärästä ja kellonajasta sekä oppilaitoksen
nimen.
Yhteydenotot:
pia.lahti@aalto.fi
Aalto-yliopiston infot lukioissa
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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.
Koe kampus! -tapahtuman miniluennot
Koe kampus! -tapahtuman yhteydessä lokakuussa Otaniemen kampuksella järjestettiin
miniluentoja, eli lyhyitä otteita oikeista yliopistoluennoista. Videoidut luennot ovat katsottavissa tapahtuman nettisivuilla:
www.koekampus.fi/livekampus.html

MUITA UUTISIA
Aalto-yliopisto on liittynyt Snapchattiin nimimerkillä @aaltoyliopisto.
Miksi Snapchat?
Aalto haluaa antaa nuorille inspiroivaa, monipuolista ja rehellistä tietoa opiskelijaelämästä
yliopistossa. Snapchat
on tähän loistava kanava, koska se on hauska, nopeatempoinen ja
yhä useamman nuoren suosikki sosiaalisen
median kanavista.
Aallon Snapchat on kuin siisti isoveli tai vanhempi kaveri. Kanava kertoo opiskelijaelämästä kiinnostavia tarinoita, joita ei löydä virallisilta nettisivuilta.
Pääroolissa ovat opiskelijat. Aallon Snapchat
näyttää eri alojen opiskelijoita yliopiston arjessa ja juhlassa. Vierailemme kiinnostavilla
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luennoilla ja esimerkiksi startup-saunassa ja
muissa paikoissa, joihin nuorilla harvoin on
pääsy.
Toivomme, että jakaisit tiedon myös ohjattavillesi, jotta he löytävät kanavamme pariin.
Matriisilaskennan avoin MOOC-kurssi
Haluatko oppia matriisilaskentaa ja nähdä millaista matematiikan opiskelu on yliopistossa?
Tervetuloa Matriisilaskennan MOOC-kurssille!
Aalto-yliopiston Matriisilaskennan MOOCkurssi järjestetään ensimmäisen kerran tammikuussa 2016. Verkkokurssi vastaa sisällöltään Aallon ensimmäisen vuoden insinööriopiskelijoiden matriisilaskennan kurssia.
Termi MOOC tulee sanoista "Massive Open
Online Course", ja tarkoittaa kaikille avointa ilmaista verkkokurssia. MOOC-kursseilla on
yleensä paljon suorittajia ja vapaa osallistuminen, ja opiskelu ja harjoitusten suorittaminen
tapahtuu verkossa.
Matriisilaskennan MOOC ei edellytä aiempia
matematiikan yliopisto-opintoja, vaan kurssin
esitiedoiksi riittävät lukion pitkän matematiikan
vektorilaskennan kurssi MAA5 tai vastaavat
tiedot.
Ilmoittautuminen kurssille on käynnissä, katso
lisätiedot osoitteesta:
http://math.aalto.fi/fi/opiskelu/matta/mooc/
Insinööritieteiden korkeakoulussa maisteriohjelmat uudistuvat
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu
jatkaa koulutuksen uudistamista ja aloittaa
täysin uudistetut maisteriohjelmat syksyllä
2016. Insinööritieteiden kandidaattiohjelmassa on kolme pääainetta: energia- ja ympäristötekniikka, kone- ja rakennustekniikka sekä
rakennettu ympäristö. Pääaineopiskelijat siirtyvät maisteritasolla niihin maisteriohjelmiin,
joihin pääaine oikeuttaa.
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Kandidaatin tutkinnon jälkeiset, kaksivuotiseen ylempään korkeakoulututkintoon (diplomi-insinöörin tutkinto) johtavat uudet maisteriohjelmat ovat:









Energiatekniikka, Energy Technology
Geoinformatiikka, Geoinformatics,
Georakentaminen, Geoengineering,
Kiinteistötalous, Real Estate Economics
Koneenrakennustekniikka, Mechanical
Engineering
Maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka, Spatial planning and Transportation Engineering
Rakennustekniikka, Building Technology
Vesi- ja ympäristötekniikka, Water and
Environmental Engineering

Ohjelmien opetus perustuu tutkimukseen ja
opiskelijat pääsevät toimimaan alusta lähtien
tiedeyhteisön aktiivisina jäseninä. Opetuksessa hyödynnetään myös yhteiskunnan ja
työelämän haasteita ja odotuksia. Lisätietoa
hakukohteista: http://www.aalto.fi/fi/studies/education/bachelor/
Minäkö yliopistoon? -kurssi
Minäkö yliopistoon? -kurssi järjestetään taas
toukokuussa Helsingin kaupungin lukioiden 2.
ja 3.vuoden opiskelijoille. Kurssi on hieno
mahdollisuus tutustua yliopisto-opintoihin ja
pohtia omia jatko-opintoja. Kurssi sisältää lähitapaamisia Helsingin yliopistolla, Aalto-yliopistolla sekä Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston luennolle osallistumisen. Opiskelijat
pääsevät tapaamaan yliopiston tutoreita, tutustumaan yliopistojen tiloihin sekä osallistuvat kampusseikkailuun. Kurssin tehtävät tehdään verkkotehtävinä.
Kurssi on valittavana Helsingin kaupungin Wilman kaupunkitarjottimella 5.jaksossa. Ilmoittautuneille lähetetään ennakkotehtävä Wilmassa ilmoittautumisen päätyttyä. Viimeinen
päivä ilmoittautua kurssille on pe 29.1.2016.
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Tällä hetkellä vain Helsingin kaupungin lukioiden oppilaat voivat suorittaa kokonaisuuden,
mutta mahdollisuuksia laajentaa kurssia tulevaisuudessa valtakunnalliseksi selvitellään.
Teknoloikka
Teknoloikka 2016 on täällä – lukiopohjalla voi
jälleen päästä teknologia-alan harjoitteluihin!
Lukion jälkeen välivuotta viettävillä kevään
2016 abeilla ja muilla alle 22-vuotiailla nuorilla
on aihetta iloon: palkallinen Teknoloikka-harjoitteluohjelma järjestetään taas ensi syksynä
ympäri Suomen.
Teknoloikkaaja saa harvinaisen mahdollisuuden työskennellä teknologia-alan yrityksessä
tai esimerkiksi Aalto-yliopistossa jo ennen
jatko-opintoja sekä tilaisuuden tutustua alan
moninaisiin mahdollisuuksiin.

muita jatko-opinnoista kiinnostuneita tutustumassa eri vaihtoehtoihin. Aallon osastolla eri
alojen opiskelijat pääsivät kertomaan opiskelusta ja hakemisesta isolle joukolle mahdollisia
tulevia hakijoita.
***
Seuraava opojen uutiskirje lähetetään maaliskuussa. Sitä ennen voitte olla meihin yhteydessä sähköpostitse (hakijapalvelut@aalto.fi)
tai puhelimitse 02944 29290.
***

Aalto-yliopiston Hakijapalvelut toivottaa kaikille
rauhallista Joulua!

Nuori, opo tai ope, lue lisää Teknoloikasta ja
rekisteröidy postituslistalle saadaksesi lisätietoa Teknoloikan hakuprosessista! Teknoloikan järjestää Tekniikan Akatemia TAF.

TUNNELMIA
Terveiset Studia-messuilta!

Kuva löytyi täältä.

Aalto-yliopisto osallistui joulukuussa Studiamessuille Helsingin messukeskuksessa. Messuilla oli jälleen runsain joukoin lukiolaisia ja
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