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Ajankohtaista Aallosta:
tietoa muutoksista hakemisessa ja opiskelussa sekä tulevista tapahtumista
Aalto-yliopiston valintaperusteissa ja hakukohteissa tulee vuoden 2013 osalta olemaan joitain muutoksia vuoden 2012 hakemiseen verrattuna.
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kandidaattiopinnot muuttuvat Helsingissä suomenkielisiksi,
vaikkakin osa opetuksesta on englanniksi. Kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikkö tarjoaa edelleen kokonaan englanninkielistä kandidaattiohjelmaa.
Taideteollisen alan valokuvataiteen koulutusohjelmaan ei oteta uusia opiskelijoita suorittamaan kandidaatin tutkintoa vuosina 2013-2015.
Tekniikan alalla ollaan tekemässä kandidaattikoulutuksen uudistusta, jossa kandidaattiopinnot rakennetaan laajemmiksi kokonaisuuksiksi ja mahdollistetaan suurempi valinnaisuus opinnoissa. Opintooikeus annetaan edelleen valituille diplomi-insinöörin, arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tutkintoon
saakka, mutta osassa kandidaattiohjelmissa pääaine ja maisteriohjelma valitaan vasta kandidaattiopintojen aikana. Toisissa aineissa esim. tuotantotaloudessa valinta tapahtuu edelleen suoraan pääaineeseen. Uusi malli mahdollistaa myös eri tekniikan alojen välillä tapahtuvan liikkumisen maisterivaiheeseen siirryttäessä.
Kandidaattiuudistuksen myötä myös tekniikan hakukohteiden määrä laskee 19:sta 13:een. Osa hakukohteista pysyy samana, mutta esimerkiksi Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa haetaan
aiemman 6 sijaan johonkin kolmesta, uudesta hakukohteesta.
Tekniikan alan valintaperusteet
Myös valintaperusteisiin tulee tekniikan alalla jonkin verran muutoksia. Ns. kukkaisteekkareita ei enää
valita erillisvalinnassa vaan lyhyen matematiikan opiskelijat voivat hakea pääsykokeitten kautta tekniikan alalle. Myös todistuspisteiden laskenta muuttuu hiukan painottaen matematiikkaa ja luonnontieteitä entistä enemmän.
Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon ohessa olevasta luettelosta viisi eri ainetta siten, että
pistemäärä on hakijalle edullisin (sekä vanha että uusi tutkinto). Jos hakija on suorittanut samassa aineessa alla olevassa luettelossa mainitut eritasoiset kokeet (esim. pitkän ja lyhyen matematiikan),
huomioidaan hakijan kannalta edullisin koetulos. Pisteet lasketaan joko uudesta tai vanhasta reaalikokeesta, ei molemmista. Alkupisteiden maksimimäärä on 26 pistettä.
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Alkupistetaulukko:
Ylioppilastutkinnon arvosana
Matematiikka, pitkä
Fysiikka
Kemia
Biologia
Äidinkieli
Matematiikka, lyhyt
2. kotimainen kieli, pitkä
Vieras kieli, pitkä
Muut reaaliaineet
2. kotimainen kieli, keskipitkä
Vieras kieli, lyhyt
Vanha reaali (ennen vuotta 2006)
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Tekniikan alan pääsykokeiden laskimet
Tekniikan yhteisvalinnan pääsykokeissa on rajoitettu pääsykokeessa käytettäviä laskimia. Kokeessa sallitaan funktiolaskimet ilman graafisia ominaisuuksia tai numeerisia laskentamenetelmiä kuten numeerinen integrointi tai yhtälönratkaisu. Tarkat tiedot sallituista laskimista löytyvät DIA-yhteisvalinnan
verkkosivuilta (dia.fi).
Opo-seminaari
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat perinteisesti järjestäneet syksyllä Uudenmaan opinto-ohjaajille
Korkeakouluseminaarin eli oporisteilyn. Laureassa tapahtuneiden uudelleenjärjestelyiden vuoksi oppilaitos on nyt joutunut luopumaan tilaisuuden vetovastuusta. Pohdimme pitkään Uudenmaan korkeakoulujen kesken korkeakouluseminaarin tulevaisuutta ja päädyimme ratkaisuun, jossa yliopistot järjestävät Suomen opinto-ohjaajille yksipäiväisen Yliopistojen oposeminaarin.
Tervetuloa Yliopistojen oposeminaariin 16.11. klo 10-16 Hankenille (Arkadiankatu 22)!
Seminaarissa keskustelemme ajankohtaista aiheista, kuten korkeakoulujen sähköisestä hakujärjestelmästä ja vuoden vaihteessa aloittavasta taideyliopistosta. Lisäksi Hanken, Aalto ja HY kertovat kuulumisistaan. Järjestäjinä toimivat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Svenska Handelhögskolan sekä Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu (1.1.2013 alkaen Taideyliopisto).
Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan myöhemmin syksyllä.
Syysterveisin
Saara Maalismaa
Aalto-yliopiston Hakijapalvelut
PS. Muistattehan myös yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa järjestämämme, Uudenmaan abeille suunnatun Koe kampus! –tapahtuman 31.10.–1.11.2012: koekampus.fi.
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