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Ajankohtaista Aallosta:
Tietoa tulevista tapahtumista ja hakemisesta Aalto-yliopistoon
Hakeminen Aalto-yliopistoon
Yliopistojen yhteishaussa on mukana 32 Aalto-yliopiston hakukohdetta kauppatieteellisellä, taideteollisella ja teknillistieteellisellä alalla. Hakuaika alkaa 4. maaliskuuta ja päättyy 3. huhtikuuta.
• Lisätietoa hakukohteista (aalto.fi/studies)
• Hakuohjeet aloittain (aalto.fi/studies)
Helmikuun hakuinfot Arabiassa
Taiteen kandidaatin tutkintoon johtavien koulutusohjelmien hakuinfo järjestetään ke 20.2. klo 17–19
ja ke 27.2. klo 17–19 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa (Sampo-sali, Hämeentie 135 C, Helsinki). Hakuinfoissa käydään läpi taideteollisen alan hakukäytäntöjä ja opintoja korkeakoulussa. Tilaisuuksissa on myös mahdollisuus esittää opintoihin liittyviä kysymyksiä. Infon lopuksi
tehdään tutustumiskierros koulun tiloihin. Infoihin pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse n. 3 päivää etukäteen: opiskelijavierailut-taik@aalto.fi.
Uutta: Aallon mobiilisivut ja Facebook-applikaatio
Aalto-yliopisto on julkaissut erityisesti älypuhelimien ja muiden mobiililaitteiden käyttäjille suunnatut,
Aallon verkkosivuja kevyemmät mobiilisivut osoitteessa m.aalto.fi. Hakijoita palvelee lisäksi uusi Facebook-applikaatio. Sekä mobiilisivuille että Facebookiin on koottu hakijoille suunnattua informaatiota
tiivistetyssä muodossa. Hakija voi sivujen kautta myös tilata haluamansa koulutusohjelman hakuohjeet suoraan sähköpostiinsa.
Esitteitä, videoita ja oppaita hakijoille
•

Diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta -digilehti kertoo tekniikan alan opiskelumahdollisuuksista Aallossa. Lehdessä esitellään kevään yhteishaussa mukana olevat 11 tekniikan alan hakukohdetta ja kerrotaan opiskelusta ja opiskelijaelämästä Otaniemessä. Lehti on luettavissa
vain digitaalisena ja löytyy osoitteesta: aalto.fi/tekniikan_abiesite. Ruotsinkielinen digilehti ilmestyy viikolla 8.

•

Muita hakijoille suunnattuja Aalto-yliopiston ja sen korkeakoulujen esitteitä on toimitettu lukioihin ja niitä voi tilata lisää Hakijapalveluista: hakijapalvelut@aalto.fi. Osa esitteistä löytyy
myös sähköisessä muodossa Aallon verkkosivuilta.

•

Aalto-yliopiston YouTube-kanava tarjoaa kurkistuksia opiskelijaprojekteihin ja tietoa hakukohteista. Kanavalta löytyvät mm. Insinööritieteiden korkeakoulun abivideo ja Kemian-, bio- ja
materiaalitekniikan hakukohteen esittelyvideo.

•

Kauppatieteellisen ja tekniikan alan valintaoppaat:
- Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun perustason valintaopas (pdf), Helsingin kampus
- Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun International Business -kandidaattiohjelman valintaopas (pdf), Mikkelin kampus
- Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan DIA-valintaopas (pdf)

Kampusvierailut ja infot lukioissa
Oppilasryhmät ovat tervetulleita vierailemaan Aalto-yliopiston kampuksilla kuulemaan opiskelumah-
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dollisuuksista eri aloilla. Tekniikan ja kaupan alan opiskelijat kiertävät lisäksi lukioissa kertomassa
yliopisto-opiskelusta ja hakemisesta Aaltoon. Yhteystiedot ja ohjeet vierailun järjestämiseksi löydät
Opinto-ohjaajille -sivulta.
Koe kampus! 2013
Toista kertaa järjestettävä Koe kampus! -tapahtuma tarjoaa lukiolaisille ja muille yliopisto-opinnoista
kiinnostuneille mahdollisuuden tutustua pääkaupunkiseudun yliopistoihin suoraan kampuksilta käsin.
Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Taideyliopisto toivottavat yliopisto-opinnoista kiinnostuneet tervetulleiksi kokeilemaan opiskelijaelämää torstaina 31.10. klo 10–15. Osallistujat pääsevät päivän
aikana kiertämään kampuksilla, kurkistamaan suljettujen ovien taakse studioihin, laboratorioihin ja
luentosaleihin, tapaamaan opiskelijoita ja osallistumaan eri tieteenalojen miniluennoille ja infotilaisuuksiin. Tapahtuman ohjelmatiedot julkaistaan alkusyksystä osoitteessa koekampus.fi.
Ystävällisin terveisin,
Aalto-yliopiston Hakijapalvelut
aalto.fi/studies
hakijapalvelut@aalto.fi
+358 50 361 6430
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