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Bästa studerande!

Undervisningsportföljen vid Högskolan för konst, design och arkitektur förnyas från och
med 1.8.2022

Undervisningsportföljen vid Högskolan för konst, design och arkitektur förnyas. Från och med
1.8.2022 har ARTS fyra nya kandidatprogram med tillhörande huvudämnen och fyra nya magister-
program med tillhörande huvudämnen. Program som involverar flera högskolor och institutioner samt
gemensamma program mellan universitet fortsätter som förut efter reformen.

Övergångsperiod

Övergångsperioden rör samtliga studerande vid ARTS med undantag för om du studerar inom något
av följande program: Master’s Programme in Creative Sustainability, Master’s Programme in Inter-
national Design Business Management, Master’s Programme in Urban Studies and Planning, Mas-
ter’s Programme in Nordic Visual Studies and Art Education.

Om du studerar inom programmet Bachelor’s Programme in Design och har inlett dina studier före
1.8.2022 rör övergångsperioden dig endast vad gäller examensfordringarna. Du kan slutföra dina
studier under övergångsperioden enligt den tidigare examensstrukturen och de tidigare examens-
fordringarna. Om du inte har avlagt examen före 1.11.2024 övergår du utan separat ansökan till att
slutföra dina studier i enlighet med de nya examensfordringarna. Du behöver inte fylla i blanketten
som nämns i detta brev, även om du vill övergå till den nya examensstrukturen innan övergångspe-
riodens slut.

Övergångsperioden rör dig endast vad gäller examensfordringarna om du studerar inom följande
program som fortsätter som magisterprogram: Magisterprogrammet i filmkonst, magisterprogrammet
i animation, Re:Anima - European Joint Master Degree in Animation. Om du har inlett dina studier
före 1.8.2022 kan du under övergångsperioden slutföra dina studier enligt de tidigare examensford-
ringarna. Om du inte har avlagt examen före 1.11.2023 övergår du utan separat ansökan till att
slutföra dina studier i enlighet med de nya examensfordringarna. Du behöver inte fylla i blanketten
som nämns i detta brev, även om du vill övergå till den nya examensstrukturen innan övergångspe-
riodens slut.

Överflyttning till de nya programmen

Reformen av undervisningsportföljen har en övergångsperiod (1.8.2022–31.10.2024 för kandidat-
skedet och 1.8.2022–31.10.2023 för magisterskedet). De nya programmen med tillhörande huvud-
ämnen träder i kraft 1.8.2022. Om du så önskar har du rätt att övergå till att avlägga examen inom
det nya programmet redan innan övergångsperioden gått ut enligt de överflyttningsvägar som fast-
ställs i övergångsbestämmelserna. Du kan under våren 2022 anmäla att du övergår till de nya pro-
grammen som börjar 1.8.2022. Meddela om överflyttningen via blanketten senast 31.5.2022.

Du hittar anvisningar för blanketten på våra webbsidor: https://www.aalto.fi/en/services/students-
aalto-arts-education-portfolio-to-be-renewed
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Utexaminering enligt de gamla examensfordringarna under övergångsperioden

Du kan också avlägga examen enligt de gamla examensfordringarna under övergångsperioden. Du
har möjlighet att utexamineras från ditt nuvarande program inom ramarna för övergångsperioden
enligt nuvarande examensfordringar, vilket gör att du flexibelt kan slutföra dina studier. Om du stu-
derar enligt de gamla examensfordringarna och examensstrukturerna och är på väg att utexamineras
under läsåret 2022–23 rekommenderas inte överflyttning till ett nytt program.
Observera att om du inte utexaminerats från ditt nuvarande program innan övergångspe-
rioden gått ut övergår du automatiskt till det nya program som fastställs i övergångsbestäm-
melserna.

Om du avlägger kandidatexamen senast 31.7.2022

Om du avlägger kandidatexamen under vårterminen 2022 (senast 31.7.2022) kan du i samband med
utexamineringen anmäla att du övergår till ett nytt magisterprogram som inleds 1.8.2022 i stället för
att du fortsätter i ett gammalt program som upphör.

Att studera och genomföra studier i samband med överflyttning till nya program

Om din examen är ofullbordad när du övergår till det nya programmet kan du inom övergångstiden
dra nytta av dina tidigare studier och helheter som du genomfört enligt examensfordringarna.

När du övergår till det nya programmet krävs inga extra studier under övergångsperioden endast för
överflyttningens skull. Du bör även sträva efter att använda alla studier du genomfört när du övergår
till att avlägga den nya examen.

Om examens omfattning och lärandemål uppfylls kan omfattningarna på kurserna som krävs avvika
från omfattningarna som fastställs i examensfordringarna.

Anmälan om överflyttning till nytt program

När du har bekantat dig med reformen kan du om du så önskar göra en anmälan om överflyttning till
ett nytt program. Du hittar anvisningarna på webbsidan https://www.aalto.fi/en/services/students-
aalto-arts-education-portfolio-to-be-renewed

Observera att du med denna blankett bara anmäler om överflyttning inom samma huvudämne, enligt
överflyttningsvägarna som anges på webbsidorna.

Tilläggsinformation

Programmen ordnar infotillfällen och rådgivningsseminarier under våren och hösten. Du får en inbju-
dan till ditt eget programs infotillfälle per e-post under mars eller april. Tidtabellerna för tillfällena
publiceras även på nätet.

Rektor har beslutat om grundandet av de nya programmen och nedläggningen av de gamla
31.5.2021 (D/557/02.01.00.01/2021).

Med vänliga hälsningar,
Iiris Kauppila, chef för studieärenden,
Lärandetjänsterna vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur
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