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Ajankohtaista Aallosta:
Tietoa tulevista tapahtumista ja hakemisesta Aalto-yliopistoon

Kandidaattikoulutukseen keväällä 2013 hakeneiden määrät
Huhtikuun alussa päättyneessä kandidaattikoulutuksen haussa Aalto-yliopistoon haki 11 574 henkilöä. Vuoteen 2012 verrattuna hakijamäärä nousi taideteollisella alalla ja pysyi lähes samalla tasolla
teknillistieteellisellä alalla, kun taas kauppatieteellisellä alalla hakijamäärä laski jonkin verran. Keskeisin syy hakijamäärän laskuun kauppatieteellisen alan osalta on se, että Helsingin yksikössä ei enää
ole tarjolla englanninkielistä kandidaattikoulutusta.
Kauppatieteellisen alan kandidaattikoulutukseen Helsingin ja Mikkelin yksiköihin oli yhteensä 4451
hakijaa. Teknillistieteelliselle alalle hakijoita oli yhteensä 4 327 ja taideteolliselle alalle 2796.
Kandidaattikoulutukseen päässeiden nimet julkistetaan taideteollisella alalla 20.6.2013, teknillistieteellisellä alalla 2.7.2013 ja kauppatieteellisellä alalla 5.7.2013.
Tekniikan alan valintakokeen laskimet
Tekniikan alan yhteisvalinnan valintakokeessa on sallittu ainoastaan erikseen määritellyt laskinmallit.
Tarkka lista sallituista laskimista löytvy DIA-yhteisvalinnan verkkosivuilta (dia.fi) sekä oheisesta linkistä: http://dia.fi/media/20184/sallitutlaskimet_20130304.pdf.
Kansallisen hakujärjestelmän siirtyminen syksylle 2014
Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt siirtää korkeakoulujen uuden yhteishaun käyttöönottoa
syksyyn 2014 sähköiseen hakujärjestelmään liittyvän tietojärjestelmähankkeen viivästymisen johdosta. Aalto-yliopiston hakukohteiden osalta tämä tarkoittaa, että kevään 2014 haku toteutetaan samalla
järjestelmällä kuin kuluneen kevään 2013 haku. Mahdollisista muutoksista valintaperusteisiin tiedotetaan erikseen syksyllä.
Masters of Aalto –kevätnäyttely Helsingin Sörnäisissä 8.-26.5.
Aalto-yliopiston Masters of Aalto -kevätnäyttely kutsuu sinut ja opiskelijaryhmäsi tutustumaan vastavalmistuneiden opiskelijoiden lopputöihin toukokuussa. Aalto-yliopiston maistereiden opinnäytteistä
rakennettu näyttely- ja tapahtumakokonaisuus Masters of Aalto esittelee, miten korkeakouluopinnoissa voi toteuttaa unelmiaan. Helsingin Sörnäisissä on 8.−26.5. esillä 80 opinnäytettä taiteen maistereilta, ekonomeilta ja diplomi-insinööreiltä. Näyttelyyn on mahdollista tilata ilmainen opastus. Katso
lisätietoa osoitteesta moa.aalto.fi.
LUMARTS-laboratorion toiminta käynnistynyt
LUMA-keskus Aallon uuden LUMARTS-laboratorion toiminta on käynnistynyt. Ensimmäiset lukio- ja
koululuokat ovat jo käyneet tekemässä mm. biotekniikkaan ja elektroniikkaan sekä ympäristöntutkimukseen liittyviä töitä oman opettajansa johdolla. Kesäkuussa laboratoriossa järjestetään kesälukion
fysiikan työkurssi. Viralliset avajaiset pidetään syksyn LUMA-viikolla. Lisää tietoa LUMA-keskus Aallon toiminnasta ja LUMARTS-laboratoriosta löytyy osoitteesta http://luma.aalto.fi .
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Koe kampus! 31.10.2013
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. Tapahtumalla on oma sivu myös Facebookissa, osoitteessa facebook.com/koekampus.
Yliopistojen oposeminaari 15.11.2013
Seminaarissa keskustelemme yliopisto-opintoihin liittyvistä ajankohtaista aiheista opinto-ohjaajien
näkökulmasta. Järjestäjinä toimivat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Svenska handelshögskolan ja
Taideyliopisto, ja paikkana on Helsingin yliopisto. Tarkemmasta aikataulusta, ohjelmasta ja ilmoittautumisohjeista tiedotetaan syksyllä.
Mekatroniikan sirkus -tapahtuma 16.5.2013
Kaikille avoin Mekatroniikan sirkus -tapahtuma järjestetään Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa torstaina 16.5.2013 klo 9.30–16. Hakukohteeseen kone- ja rakennustekniikka liittyvässä
tapahtumassa mekatroniikan opiskelijat esittelevät tutkimusprojektiensa tuotoksia. Sirkuksen avajaiset pidetään Espoon Otaniemessä Sahalla (Konemiehentie 1) klo 9.30 alkaen ja näyttely Mekatroniikan laboratoriossa (Puumiehenkuja 5 E) klo 11.00–16.00. Lisätietoa tapahtumasta:
https://wiki.aalto.fi/display/MEC/Mechatronics+Circus.
Opojen reflektioryhmä
Haluatko olla mukana kertomassa kommenttejasi ja mielipiteitäsi Aalto-yliopiston abeille ja opoille
suuntautuvaan tiedotukseen ja tapahtumiin liittyen? Kokoamme ryhmän vapaaehtoisia opintoohjaajia, jotka kokoontuvat kanssamme 1-2 kertaa vuodessa ja tarvittaessa voivat käydä sähköpostikeskustelua yllä mainituista aiheista. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä hakukoordinaattori Paula
Nuortevaan (paula.nuorteva@aalto.fi).
Ystävällisin terveisin,
Aalto-yliopiston Hakijapalvelut
Paula Nuorteva
Hakukoordinaattori
aalto.fi/studies
hakijapalvelut@aalto.fi
+358 50 361 6430
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