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[English below] 
 
 
 
Tervetuloa valokuvataiteen maisteriohjelmaan! 
 
Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan valokuvataiteen maisteriohjelmaan, Aalto-
yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakouluun! 
 
Tarjoamme sinulle inspiroivan opiskeluympäristön sekä välineet oman taiteellisen ilmaisusi sekä 
ammatillisen osaamisesi kehittämiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Opinnoissa painotamme 
valokuvausta itsenäisenä, monialaisena ilmaisuvälineenä ja kehitämme taiteellista ja tutkimuksellista 
ajattelua. 
 
Opintojaksot koostuvat työpajoista, luennoista, seminaareista, itsenäisistä projekteista ja niihin 
liittyvästä henkilökohtaisesta ohjauksesta. Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja rakenteesta, 
pakollisista ja vapaasti valittavista kursseista sekä opinnäytetyön tekemisestä, löytyy lukuvuoden 
2020-2022 opinto-oppaasta:  
 
Syventävät opinnot 2020-2022 - Valokuvataiteen maisteriohjelma - Into (aalto.fi) 
 

Valokuvataiteen maisteriohjelman henkilökunta ja opiskelijat muodostavat akateemisen, luovan 
yhteisön. Opinnot Aalto-yliopistossa antavat myös erinomaisen mahdollisuuden verkostoitumiseen 
sekä kansallisesti että kansainvälisesti. 

Syyslukukausi alkaa ARTSin orientaatiolla 6.-10.9.2021. Orientaation aikana opit käytännön asioita 
opinnoistasi ja saat tietoa lukuisista mahdollisuuksista koskien opintojasi sekä vapaa-aikaasi Aalto-
yliopiston opiskelijana. Tapaat myös uudet opiskelijakollegasi sekä ohjelmasi henkilökuntaa, jotka 
auttavat sinua opintojesi suunnittelussa. Valokuvataiteen maisteriohjelman kurssit alkavat 
orientaatioviikon jälkeen. 
 
Tulet saamaan lisätietoja opintojen aloituksesta ja orientaatiosta sähköpostitse kesän aikana. 
 
Olemme erittäin iloisia saadessamme aloittaa tulevan akateemisen vuoden uusien opiskelijoiden 
kanssa.  
 
Ystävällisesti 
Heli Rekula 
 
Vanhempi yliopistonlehtori, koulutusohjelman johtaja 
Valokuvataiteen maisteriohjelma 
 
 
 
 

https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=23430647
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Welcome to study at the Master’s Programme in Photography! 
 
 
We warmly welcome you to study at the Master's Programme in Photography at Aalto University 
School of Art, Design and Architecture! 
 
We offer you an inspiring learning environment and tools to develop your artistic expression and 
your professional skills in the best possible way. The studies place emphasis on photography as an 
independent and multidisciplinary expressive tool and seek to develop students' artistic and 
research-orientated thinking. 
 
Courses consist of workshops, study projects, theoretical studies, lectures, seminars and personal 
guidance. You find detailed information about the content and structure of the study, the compul-
sory and alternative courses, workshops and projects of Photography, and also instructions concern-
ing the Master’s Thesis work in the programme’s Curriculum 2020-2021:  
 
Advanced studies 2020-2022 - Master's Programme in Photography - Into (aalto.fi) 
 
 
The staff and students of the Master’s Degree Programme in Photography form an academic and  
creative community. Studies at Aalto University also provide excellent opportunities for networking 
both nationally and internationally. 
 
The academic year begins with ARTS orientation on 6.-10.9.2021. During the orientation you will 
learn about the practicalities and get to know the variety of study and leisure related opportunities 
you have as a student at Aalto University. You will meet your new fellow students, staff and aca-
demic faculty of your department and your own study programme who will guide you with planning 
your studies. Courses of the photography MA programme will start after the orientation week.  
 
Expect more detailed information about starting your studies and the orientation week’s schedule by 
email during the summer.  
 
Looking forward to meeting you in the autumn!  
 
 
Kind regards 
Heli Rekula 
 
 
Senior University lecturer 
Head of Master’s Programme in Photography 
 
 

https://into.aalto.fi/display/enphotm/Advanced+Studies+2020-2022

