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Ajankohtaista Aallosta
Tietoa tulevista tapahtumista ja hakemisesta Aalto-yliopistoon

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkinnonuudistus
Tutkinnonuudistus käynnistettiin vuonna 2011. Uudistuksen taustalla oli vuonna 2011 toteutettu opetuksen arviointi.
Tulosten pohjalta tavoitteeksi asetettiin ajankohtaiset, profiililtaan selkeät ohjelmat, jotka vastaavat yhteiskunnan
tarpeisiin ja antavat ohjelmista valmistuneille osaamisen, jonka avulla he löytävät paikkansa ja vaikuttavat
yhteiskunnassa. Tavoitteena oli myös taata opiskelijan valmistuminen aiempaa nopeammin opintojen laadusta
tinkimättä. Uusien ohjelmien myötä opiskelijalla on aiempaa paremmat mahdollisuudet sisällyttää opintoihinsa
sivuaineita.
Uudessa Taiteen ja suunnittelun kandidaattiohjelmassa on 17 pääainetta. Uudet opiskelijat valitaan opiskelemaan
ohjelman pääaineisiin. Kandidaatin tutkinto koostuu yhteisistä opinnoista, pääaineopinnoista, sivuaineopinnoista ja
vapaasti valittavista opinnoista. Suurin muutos liittyy valinnaisuuden lisääntymiseen. Jatkossa kaikkiin kandidaatin
tutkintoihin kuuluu sivuaine ja vapaasti valittaville opinnoille on kaikissa tutkinnoissa tilaa 15 opintopistettä. Taiteen
kandidaatin ja tekniikan tutkintoihin kuuluu myös aiempaa enemmän yhteisiä taide- ja teoriaopintoja. Arkkitehdin
tutkinto vastaa arkkitehdin ammattipätevyyttä koskevan EU-direktiivin vaatimuksia. Kandidaatin tutkintoon
hakeutuessaan opiskelija valitsee pääaineensa hakuvaiheessa.
Uudet hakukohdekuvaukset julkaistaan tällä sivulla http://www.aalto.fi/fi/studies/education/ lokakuun loppuun
mennessä.

DIA-yhteisvalinnan valintakoeuutisia
Diplomi-insinööri- ja arkkitehtiyhteisvalinnan valintakokeiden kysymyksiä ei ole enää saatavilla englanniksi vuoden
2014 hakukierroksesta alkaen. Kokeet ovat saatavilla siis vain suomen ja ruotsin kielellä.

Viestintä kandidaattitutkinnon pääaineeksi kauppakorkeakoulussa
Viestintä ammattina. Viestinnällä on keskeinen rooli nykyisessä liike- ja mediataloudessa. Ilman ammattimaisesti
johdettua viestintää taloushallinto, markkinointi tai johtaminen ei olisi mahdollista. Viestintä on myös yksilön kielellistä
ja kulttuurista osaamista. Viestinnän kandidaatit saavat erikoistumisopinnoissamme valmiudet työskennellä
monipuolisissa viestinnän tehtävissä yrityksissä ja viestintätoimistoissa sekä julkisyhteisöissä ja media-alalla. Omaa
osaamistaan voi syventää viestinnän maisteriohjelmaopinnoilla (Corporate Communication). Viestintää voi opiskella
myös sivuaineena.
Suhteita muuttuvassa mediamaailmassa. Yrityksen viestintä painottuu eri tavoin eri yleisöjen ja sidosryhmien mukaan:
oma henkilöstö, asiakkaat, media. Opinnoissa viestinnän käytännön toteutukset ja ilmenemismuodot liitetään
keskeisiin viestintä- ja mediatutkimuksen suuntauksiin.
Sanoista tekoihin. Opiskelijan oma panos on opiskelussa tärkeää. Luennot toteutetaan pienryhmissä,
keskustelevassa ilmapiirissä. Kurssien tehtävät lisäävät tietoa viestinnästä ja kehittävät ryhmässä toimimisen taitoja.
Tehtävissä jäljitellään viestinnän ammattilaisen analysointi-, suunnittelu- ja kirjoitustehtäviä.
Ota yhteyttä, kerromme lisää: Marja-Liisa Kuronen (etunimi.sukunimi@aalto.fi; kandidaattiopinnoista vastaava
yliopistonlehtori) ja Berit Söderholm (etunimi.sukunimi@aalto.fi; opinto-koordinaattori), Viestinnän laitos, Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulu.
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Opiskelu ja ohjelmat –sivut uudistuneet
Aalto-yliopistossa opiskelusta kiinnostuneille tarkoitetut Opiskelu ja ohjelmat -sivut ovat uudistuneet syyskuun alussa.
Uudistus on pääosin visuaalinen ja sivut toimivat nyt suoraan myös mobiililaitteissa. Uudistamme syksyn aikana myös
opo-sivujamme ja keräämme sinne opoja koskevaa ja heille hyödyllistä tietoa Aalto-yliopistoon hakeutumisesta. Sivut
opinto-ohjaajille löytyvät osoitteesta: http://www.aalto.fi/fi/studies/about/for_study_advisors/. Otamme mielellämme
vastaan kehitysideoita tai parannusehdotuksia.

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 julkaistiin 30.9. osoitteessa koekampus.fi ja tapahtumaan
ilmoittautuminen alkoi 7.10. ja päättyy 21.10. Tapahtumalla on oma sivu myös Facebookissa, osoitteessa
facebook.com/koekampus.

Perustieteiden korkeakoulun opiskelijat esittäytyvät
Videolla: http://youtu.be/N8kn8vgNTvY

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. Tarkempi aikataulu ja ohjelma julkaistaan lokakuun puolivälin tienoilla tapahtuman verkkosivuilta:
http://www.helsinki.fi/opinto-ohjaajille/seminaari.html. Ilmoittautuminen on käynnissä 1.11. asti osoitteessa:
https://www.webropolsurveys.com/S/424FAB0A3D1DBC91.par.

Opojen reflektioryhmä
Haluatko olla mukana kertomassa kommenttejasi ja mielipiteitäsi Aalto-yliopiston abeille ja opoille suuntautuvaan
tiedotukseen ja tapahtumiin liittyen? Kokoamme ryhmän vapaaehtoisia opinto-ohjaajia, jotka kokoontuvat kanssamme
1-2 kertaa vuodessa ja tarvittaessa voivat käydä sähköpostikeskustelua yllä mainituista aiheista. Jos olet kiinnostunut,
ota yhteyttä hakukoordinaattori Riku Hanhiseen (riku.hanhinen@aalto.fi).

Ystävällisin terveisin,
Aalto-yliopiston Hakijapalvelut
Riku Hanhinen
Hakukoordinaattori
aalto.fi/studies
hakijapalvelut@aalto.fi
+358 50 361 6430
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