Hakuprosessi
maisteritason ohjelmiin
Aalto-yliopistossa
Kv-kevätpäivät 2013
Sessio B4: Tutkinto-opiskelijoiden hakuprosessit
Katri Ventus, Aalto-yliopiston hakijapalvelut

Aikataulu
•

Maisterivaiheen valinnat järjestetään kerran vuodessa, hakuaika on
sama kaikilla kolmella alalla. Seuraavalla hakukierroksella haku alkaa
16.12.2013 ja päättyy 31.1.2014.

•

Hakijoita ei erotella kansallisuuden tai tutkinnon suoritusmaan
perusteella, vaan hakuajat ovat kaikille yhteiset ja kaikki hakemukset
käsitellään samalla kertaa hakukohteen opetuskielestä riippumatta.

•

Kansainvälisissä yhteistyöohjelmissa (Erasmus Mundus, Nordic
Master ja kahdenväliset kaksoistutkintosopimukset) on kuitenkin
erilliset hakuajat ja -prosessit.
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Aalto-yliopiston maisterivalintojen
lukuja 2013 - hakijamäärät
Ala

Hakemuksia

Kelpoisia

Hyväksyttyjä

Kauppatieteellinen ala

492

241

165

Taideteollinen ala

1141

1022

187

Teknillistieteellinen ala

1807

1541

578

Yhteensä

3440

2804

930

* Luvut eivät sisällä kansainvälisten yhteistyöohjelmien hakemuksia.

•
•

Suomalaisella tutkinnolla hakeneita 1395 (40,6 %)
Ulkomaisella tutkinnolla hakeneita 1998 (58,1 %)
•
•

•

Hakemuksia yhteensä 82 maasta
Hakijoiden joukossa yhteensä 93 eri kansallisuutta

Hakukohteita yhteensä lähes 150
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Aalto-yliopiston maisterivalintojen
lukuja 2013
Hakijoiden kansallisuus

Tutkinnon suoritusmaa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suomi
Kiina
Intia
Pakistan
Iran
Nepal
Nigeria
Venäjä
Etiopia
Vietnam

1000
365
188
136
110
99
75
54
53
46

Suomi
Kiina
Intia
Iso-Britannia
Pakistan
Iran
Ruotsi
Yhdysvallat
Nepal
Venäjä

1230
278
180
105
102
84
59
58
38
38
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Hakuprosessi hakijan näkökulmasta
Tiedonhaku

Apply-järjestelmä

• Studies-sivusto:
• Alakohtaiset valintaperusteet
• Hakuohjeet
• Hakukohteet
• Hakuneuvontaa puhelimitse ja
sähköpostitse

• Rekisteröityminen käyttäjäksi
• Alakohtaisen hakulomakkeen
täyttäminen ja lähettäminen
eteenpäin järjestelmässä
• Saatekirjeen (/hakulomakkeen)
tulostaminen

Valinnan seuranta
Applyssa

Tulosten julkaisu

Paikan vastaanottaminen

• Ilmoitus sähköpostitse kun
tulokset on julkaistu
• Tulos nähtävillä järjestelmässä ja
verkkosivuilla (jos lupa annettu)
• Hyväksytyille postitetaan
hyväksymiskirje

• Paikan vastaanottolomake
palautetaan allekirjoitettuna siihen
kouluun, mihin hakija on
hyväksytty.
• Mahdollinen apuraha otetaan
vastaan Apply-järjestelmässä.

• Hakemuksen saapuminen ja
liitteiden käsittely
• Täydennyspyynnöt
• Hakukelpoisuus
• Hakemuksen käsittelyvaihe

Lukukausiilmoittautuminen

Hakemuksen
toimittaminen
• Allekirjoitettu saatekirje
(/hakulomake), kaikille pakolliset
liitteet ja ohjelmakohtaiset liitteet
toimitetaan Hakijapalveluihin.

Opintojen aloittaminen
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Hakuprosessi korkeakoulun sisällä päätöksentekoprosessi
• Yliopiston valintalinjaukset
•

Yliopiston akateemisten asiain komitean päätös

• Alakohtaiset valintaperusteet
•

Korkeakoulujen akateemisten asian komiteoiden päätökset

• Hakukohteet ja kiintiöt
•
•

Korkeakoulut ilmoittavat hakukohteet ja niiden opetuskielet
Rehtori päättää kiintiöistä korkeakoulujen esitysten pohjalta

• Ohjelmakohtaiset arviointikriteerit
•

Päätetään kouluissa

• Hakuaika
•

Vararehtorin päätös
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Hakuprosessi korkeakoulun sisällä –
mitä tehdään keskitetysti?
• Yleinen hakuneuvonta, hakuohjeistus ja verkkosivujen hakemista
koskeva osuus
• Haku- ja valintajärjestelmään (Apply) liittyvät asiat
• Hakemusten vastaanotto ja hallinnollinen tarkastus
•
•
•

Yleisen hakukelpoisuuden määrittäminen: tutkinto, korkeakoulu, kielitaito, vaadittavat
dokumentit
Lukukausimaksuvelvollisuuden määrittäminen
Täydennyspyyntöjen lähettäminen

• Kelpoisten hakemusten skannaaminen
•

Hakemukset lähetetään kouluille sekä sähköisesti että alkuperäisenä paperiversiona

• Oikaisupyynnöt (hallinnollista tarkastusta koskevat)

20.5.2013
7

Hakuprosessi korkeakoulun sisällä –
mitä tehdään keskitetysti?
• Maksukokeiluohjelmien apurahojen koordinointi
•

Lukukausimaksukoordinaattori

• Opinto-oikeuksien luominen
•

Ajot eri järjestelmien välillä (Opintohallinnon tietojärjestelmät –tiimi)

• Keskeneräisellä tutkinnolla hakeneiden tutkintotodistusten vastaanotto
ja tarkastaminen (osa hallinnollista tarkastusta)
• Mahdolliset paikan perumiset (järjestelmät)
• Tilastoinnit
•

Kehitteillä oma sovellus, jolla saadaan koottua tiedot eri järjestelmistä.
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Hakuprosessi korkeakoulun sisällä –
mitä tehdään kouluissa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ohjelmaa ja opintojen sisältöä koskeva neuvonta hakijoille
Verkkosivujen ohjelmakohtaiset sivut
Akateeminen arviointi (Apply-järjestelmässä tai muuten)
Valintapäätökset, valintaesitysten merkitseminen järjestelmään
Hyväksymiskirjeiden lähettäminen valituille
Oikaisupyynnöt (akateemista arviointia koskevat)
Paikan vastaanottotietojen kirjaaminen, lukukausi-ilmoittautuminen
Viranomaisyhteistyö (esim. Migri)
Mahdolliset paikan perumiset (päätös ja tiedotus hakijalle)
Uusien opiskelijoiden vastaanotto
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Hakuprosessi - yhteenveto
• Mikä on erityisen hyvää ja toimivaa?
• Asiantuntijuuden hyödyntäminen prosessin eri vaiheissa
• Eri yksiköiden välinen yhteistyö
• Käytössä olevat työkalut
•

APPLY
•
•
•

•
•

Haku- ja valintajärjestelmä, yliopistotietokanta, kieli- ja tasotestituloskanta
Akateemisen arvioinnin työkalut
Tulostettavat, standardimuotoiset dokumenttipohjat (mm. hyväksymiskirje)

Lisenssit WHED- ja UK NARIC-tietokantoihin
Kansainvälisten testitulosten varmennuspalvelut

• Mikä on haasteellista?
• Toimijoiden määrä suuressa organisaatiossa
• Mikä on eri tietojärjestelmien tulevaisuus?
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Kiitos!
Yhteystiedot
Katri Ventus
suunnittelija
Hakijapalvelut
Aalto-yliopisto
katri.ventus@aalto.fi
050-511 3276
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