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Ajankohtaista Aallosta
Uutiskirje opoille – I/2016

UUTISIA 16.3.2016

VALINTOIHIN LIITTYVIÄ UUTISIA
Yhteishaku on alkanut!
Korkeakoulujen kevään yhteishaku on alkanut
16.3.2016, ja jatkuu 6.4.2016 klo 15:00 asti.
Haku tapahtuu Opintopolussa. Lisätietoa eri
koulutusohjelmista löydät myös Aalto-yliopiston omilta Studies-sivuilta.

Sekä arkkitehtuurin että taiteen alan ennakkotehtävät pitää toimittaa tänä vuonna Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin Otaniemeen eikä
arkkitehtuurin laitokselle tai Arabian kampukselle, kuten aikaisempina vuosina. Ennakkotehtävien (myös postitse toimitettujen) tulee
olla perillä Hakijapalveluissa hakuajan päättymiseen 6.4.2016 klo 15 mennessä.
Toimitusosoite on Aalto-yliopisto, Hakijapalvelut, PL 11110, 00076 Aalto ja käyntiosoite on
Aalto-yliopisto, Hakijapalvelut, Otakaari 1,
1.krs. Y-siipi, huone Y198-199.

TAPAHTUMIA
Mahdollisten hakuun liittyvien todistusliitteiden
päivämäärissä on ollut muutoksia aiempiin
vuosiin verrattuna. Palautuspäivämäärät tulee
tarkistaa Opintopolun hakulomakkeelta tai
Studies-sivuilta. Yleinen liitteiden palautuspäivämäärä on joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta 20.4.2016 klo 15, jolloin mm. kaikkien
erityisjärjestely- ja lisäaikapyyntöjen tulee olla
toimitettu Hakijapalveluihin.
Arkkitehtuurin ja taiteen ennakkotehtävät
Taiteen alan ennakkotehtävät on nyt julkaistu
Studies-sivustolla.
Arkkitehtuurin ennakkotehtävät on julkaistu
1.2.2016, ja ne löytyvät dia.fi –sivustolta.
Ennakkotehtävien osalta virkailijat eivät anna
tarkennuksia tai lisäohjeistuksia, vaan hakijan
vastuulla on itse tulkita annetut ohjeet parhaaksi katsomallaan tavalla.

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

Mechatronic Circus 7.4.2016
Aalto-yliopiston Mechatronic Circus -tapahtuma järjestetään tänä vuonna torstaina
7.4.2016 klo 10–16 Aalto-yliopiston teollisen
internetin kampuksella (Puumiehenkuja 5 E).
Lukioiden oppilaat ja opettajat ovat lämpimästi
tervetulleita kuudetta kertaa järjestettävään
näyttelyyn. Tee vierailuvaraus osoitteessa
eng-tilaisuudet@list.aalto.fi. Kerrothan samalla montako oppilasta on tulossa, vastuuopettajan nimi sekä kellonajat, jotka sopisivat
parhaiten vierailullenne. Soppatykkilounas on
tarjolla puolen päivän aikaan.
Mechatronic Circus on Aalto-yliopiston mekatroniikan opiskelijoiden projektityönäyttely,
jossa mekatroniikan kurssien opiskelijat esittelevät rakentamiaan laitteita. Myös yleisö pääsee käyttämään ja kokeilemaan laitteita. Mekatroniikka on tieteenala, jossa konetekniik-
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kaan yhdistyy sähkö- ja tietotekniikan tietämys. Tapahtumasta vastaa Aalto-yliopiston
konetekniikan laitos.
Lisätietoa tapahtumasta löytyy sivuilta:
http://eng.aalto.fi/fi/current/events/2016-0215/ ja aiic.aalto.fi. Tarkemmat tiedot näyttelyn
laitteista julkaistaan maaliskuussa 2016.

Studia-messut pidetään 29.–30.11.2016 Helsingin Messukeskuksessa.
Lisätiedot näistä ja muista tulevista tapahtumista päivitetään sivuillemme:
http://www.aalto.fi/fi/studies/about/student_fairs/

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:

Syksyn 2016 tapahtumia
Syksyn opiskelijarekrytointitapahtumien päivämäärät on päätetty.
Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Taideyliopiston yhteinen Koe kampus! –tapahtuma järjestetään 27.10.2016. Ilmoittautuminen on 3.-14.10.2016. Katso lisää tapahtuman
nettisivuilta: koekampus.fi.
Högskoledagen järjestetään 3.11.2016. Tapahtumassa ruotsinkielisillä lukio-oppilailla on
mahdollisuus vierailla pääkaupunkiseudun yliopistoissa ja korkeakouluissa.
Pääkaupunkiseudun yliopistojen oposeminaari järjestetään Hankenilla 4.11.2016. Seminaarin järjestävät yhteistyössä Aalto-yliopisto, Hanken, Helsingin yliopisto ja Taideyliopisto. Ilmoittautuminen seminaariin alkaa
21.10.2016. Lisätietoa ja ohjelma lisätään tälle
sivulle. Kyseiseltä sivulta löytyy myös linkki kyselyyn, jonka kautta pyrimme keräämään opojen ideoita ja toiveita liittyen tulevan oposeminaarin sisältöön. Vastauksia kyselyyn pyydetään 15.4.2016 mennessä – kiitokset kaikille
vastanneille jo etukäteen!
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•
•
•

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
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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

Oposivut netissä
Muistattehan, että hakijoille suunnatulta Studies-sivustolta löytyy myös oma sivu opintoohjaajille (katso linkki). Sivulta löytyy hyödyllistä tietoa ja työkaluja opoille sekä uutiskirjearkisto.
Hakijoiden uutiskirje
Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelemaan aikoville
kuukausittain ilmestyvän uutiskirjeen, jossa
esitellään Aallon maailmaa, kerrotaan tärkeimmät uutiset ja ajankohtaiset tapahtumat, sekä
jaetaan hakuun liittyvää tietoa. Kerrothan oppilaillesi mahdollisuudesta tilata uutiskirje ponnahdusikkunasta osoitteessa aalto.fi/studies
ja tilaa se myös itsellesi!
Aaltoa kannattaa seurata myös sosiaalisessa
mediassa:

yhteisvalinnan Instagram- ja Snapchat-tilit.
Opiskelijat näyttävät hakijoille omasta näkökulmastaan, minkälaista opiskelu diplomi-insinööriksi tai arkkitehdiksi todellisuudessa on.
Kyseiset kanavat löytyvät täältä:
•
•

Instagram
Snapchat: käyttäjänimi diahaku

Muista myös DIA-yhteisvalinnan Facebooksivu.
MillenniumX -innovaatiotapahtuma on loistava loppukevään opinto- tai luokkaretkikohde
Tule maistamaan syötäviä molekyylejä ja kokeilemaan vedenpuhdistusta interaktiiviseen
kokemusnäyttelyyn! Tutustu robotiikkaan,
opettele koodaamaan ja kokeile uusimpia digitaalisia pelejä!
Maksuton nuorten innovaatio- ja teknologiatapahtuma MillenniumX järjestetään Helsingin
Kaapelitehtaalla 20.–22. toukokuuta 2016.
MillenniumX:ssä riittää nähtävää ja koettavaa
vaikka koko päiväksi peruskoulu- ja lukioikäisille ja sitä vanhemmille. Tekemisen kautta
nuoret pääsevät tutustumaan uusimpiin teknologioihin ja niiden sovelluksiin kestävän kasvun ja puhtaan energian, robotiikan ja pelillisyyden näkökulmista.
Aalto-yliopisto on yksi MillenniumX:n järjestäjistä.
Lisätiedot ja ohjelman kokonaisuudessaan
löydät täältä:
http://taf.fi/tapahtumat/millenniumx/

MUITA UUTISIA

Teknoloikka 2016

DIA-yhteisvalinnan some-kaappaus
Kunkin DIA-yhteisvalinnan (diplomi-insinöörija arkkitehtuurikoulutuksen yhteisvalinnan) yliopiston opiskelijat kaappaavat vuorollaan DIA-
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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.
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Teknoloikkaaja saa harvinaisen mahdollisuuden työskennellä teknologia-alan organisaatiossa jo ennen jatko-opintojaan sekä tilaisuuden tutustua alan moninaisiin mahdollisuuksiin. Myös Aalto-yliopisto on mukana Teknoloikassa tarjoten harjoittelupaikan kahdelle
nuorelle.
Nuori, opo tai ope, lue lisää Teknoloikasta ja
rekisteröidy postituslistalle saadaksesi lisätietoa Teknoloikan hakuprosessista!
Teknoloikan järjestää Tekniikan Akatemia
TAF.
***
Seuraava opojen uutiskirje lähetetään toukokuussa. Sitä ennen voitte olla meihin yhteydessä sähköpostitse (hakijapalvelut@aalto.fi)
tai puhelimitse 02944 29290.
Toivotamme kaikille mukavaa kevättä!
Ystävällisin terveisin,
Aalto-yliopiston Hakijapalvelut
hakijapalvelut@aalto.fi
***
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