HAE OPISKELIJAKSI
LAPIN YLIOPISTOON

Rollo
Rovis
Roi
Rovaniemi

lyy.fi
yths.fi
lib.luc.fi

Hyvä tietää
•

Perustutkinto-opiskelijana olet Lapin
yliopiston ylioppilaskunnan (LYY) jäsen, ja
oikeutettu saamaan YTHS:n eli Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiön palveluita.

•

Opiskelija-asuntoja löytyy eri puolilta kaupunkia, myös
yliopiston läheisyydestä.

Rovaniemi sopii niin bilettäjille,
luontoihmisille, taiteilijasieluille,
kulttuurin harrastajille kuin
urheilijoillekin. Tekemistä riittää kaikille.

•

Lapin korkeakoulukirjasto on Lapin yliopiston ja Lapin
ammattikorkeakoulun yhteinen kirjasto, jolla on kaksi
toimipistettä Rovaniemellä.

•

Yliopiston opiskelija- ja opettajatuutorit auttavat
opiskelijaelämän pyörteisiin opintojen alussa.
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Virkisty kulttuurista ja liiku monipuolisesti
Luonnon läheisyys ja hyvät harrastuspuitteet
tarjovat runsaasti liikuntamahdollisuuksia läpi
vuoden. Ostamalla Korkeakoululiikuntapalveluiden

R O VA N I E M E N K E S K U S TA S TA ( L O R D I - A U K I O LTA ) :

Sporttipassin pääset vapaasti käyttämään monenlaisia
liikuntavuoroja ja lajeja. Passilla saat myös alennusta

YLIOPISTOLLE

OUNASVAARALLE

mm. erilaisista hyvinvointi- ja liikuntakursseista.
lapinkorkeakoululiikunta.fi
Lapin yliopisto on mukana Lapin

4 km
10 min

urheiluakatemiassa, joka on yksi
Suomen Olympiakomitean huippu-

BUSSIASEMALLE

7 min 30 min
1,2 km

JUNA-ASEMALLE

1 km
1,5 km

LENTOASEMALLE

8,7 km

urheiluakatemioista.
lapinurheiluakatemia.fi
R O VA N I E M E LT Ä :

HELSINKIIN

1h 20min

OULUUN

LEVILLE

2h 30min

2h

Kasvatustieteiden
tiedekunta

Oikeustieteiden
tiedekunta

Luontokasvatuspainotteisuus
ja kestävä kehitys

Yksi Suomen neljästä
oikeustieteellisestä tiedekunnasta

Tutustu tarkemmin ja kysy lisää:

Tutustu tarkemmin ja kysy lisää:

• ulapland.fi/ktk/opinnot

• ulapland.fi/otk/opinnot

• ktk.hallinto@ulapland.fi

• otk.opinto@ulapland.fi

Tulevaisuuden työtehtäviä: amanuenssi, luokanopettaja,

Tulevaisuuden työtehtäviä: asianajaja, eduskunta-

johtava työvoimaneuvoja, mediakasvattaja,

avustaja, juristi, korvauskäsittelijä, käräjätuomari,

opintopäällikkö, koulutussuunnittelija, rehtori, tutkija jne.

lainsäädäntöneuvos, oikeuskansleri, notaari, syyttäjä,
velkaneuvoja jne.

Koulutusohjelmat
•

Kasvatusalan koulutus (Kasvatustiede,

Koulutusohjelma

aikuiskasvatustiede ja mediakasvatus. Pääaine

•

valitaan opintojen aikana.)
•

Luokanopettajakoulutus

•

Luontokasvatuspainotteinen luokanopettajakoulutus

Sivuainevaihtoehtoja mm.
•

Erityispedagogiikka

•

Globaalikasvatus

•

Media ja digitaalinen teknologia

Oikeustiede

Opinnot sisältävät mm.
•

Ympäristöoikeus

•

Rikosoikeus

•

Hyvinvointioikeus

•

Varallisuusoikeus

opetuksessa ja oppimisessa

ulapland.fi/ktk

ulapland.fi/otk

Taiteiden tiedekunnan
opiskelijaportfolio osoitteessa:
ulapland.fi/Opiskelijaportfolio

Taiteiden
tiedekunta

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
lijaa
MTI kokoaa yhteen yli 1200 matkailualan opiske
oppija 120 työntekijää. Usean koulutusasteen ja
essa
laitoksen rajat ylittävä yhteistyömme on Suom
eri
työtä
yhteis
ä
tiivist
e
ainutlaatuista. Teemm
uksessa
koulutusasteiden välillä opetuksessa, tutkim
een
lutuks
ja palvelutoiminnassa. MTI:n yliopistokou
.
stosta
yliopi
Lapin
an
pääset hakemalla opiskelupaik

Tiede ja taide kohtaavat
Tutustu tarkemmin ja kysy lisää:

Yhteiskuntatieteiden
tiedekunta
Vastuullisen matkailun johtava asiantuntija
Tutustu tarkemmin ja kysy lisää:

• ulapland.fi/ttk/opinnot

• ulapland.fi/ytk/opinnot

• ttk.opinto@ulapland.fi

• ytk.opinto@ulapland.fi

Tulevaisuuden työtehtäviä: Graafinen suunnittelija,

Tulevaisuuden työtehtäviä: Henkilöstöpäällikkö, johtaja,

kuvataideopettaja, mediatuotannon suunnittelija, teollinen

kehittämispäällikkö, lehtori, sosiaalityöntekijä, koulu-

muotoilija, tuotekehityspäällikkö, vaatesuunnittelija, yrittäjä,

kuraattori, matkailukoordinaattori, poliittinen sihteeri,

palvelumuotoilija, art director/luova johtaja

erityisasiantuntija, suunnittelija, tutkija, palveluesimies,
ihmisoikeuskoordinaattori, myyntipäällikkö

Koulutusohjelmat
•

Audiovisuaalinen mediakulttuuri

Yhteiskuntatieteelliset tutkinto-ohjelmat

•

Graafinen suunnittelu

•

Hallintotiede, johtamisen psykologia ja johtaminen

•

Kuvataidekasvatus

•

Matkailututkimus

•

Sisustus- ja tekstiilimuotoilu

•

Politiikkatieteet ja sosiologia

•

Teollinen muotoilu

•

Sosiaalityö

•

Vaatetussuunnittelu
Sivuainevaihtoehtoja mm.

Sivuainevaihtoehtoja mm.

•

Filosofia

•

Valokuvaus

•

Kulttuurihistoria

•

Kuvataide

•

Markkinointi

•

Pelisuunnittelu ja -teknologia

•

Sosiaalioikeus

•

Palvelumuotoilu

•

Ympäristöopinnot

ulapland.fi/ttk

ulapland.fi/ytk

Hae netissä
Lapin yliopistoon haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa keväällä osoitteessa opintopolku.fi.
Englanninkielisten maisteriohjelmien haku on joulu-tammikuussa, siirtohaut toukokuussa ja haku
tohtorikoulutukseen keväällä ja syksyllä. Tarkista ajat ulapland.fi.
ONNITTELUT OPISKELUPAIKASTA!

HAE YLIOPISTOON
TÄYTÄ HAKULOMAKE

VALINTAKOKEET

OPISKELU ALKAA
HOPS*

ILMOITTAUTUMINEN

MAHDOLLISET
ENNAKKOTEHTÄVÄT
(taiteiden tiedekunta)

ASUNNON HAKUA

KOTIUTUMISTA
& TUTUSTUMISTA

H O P S * = Henkilökohtainen opinto-, opiskelu- ja oppimissuunnitelma
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600

perustettu

1979
4

työntekijää

4 500

perustutkinto-opiskelijaa

tiedekuntaa
• Kasvatustiede
• Oikeustiede
• Taide ja muotoilu
• Yhteiskuntatiede

Lapin yliopisto
Hakija- ja opiskelupalvelut
PL 122
96101 ROVANIEMI
/ulapland

@ulapland

5 000
aikuisopiskelijaa

(avoin yliopisto, täydennyskoulutus, ikääntyvien yliopisto)

Käyntiosoite, pääkampus:
Yliopistonkatu 8, Rovaniemi
Puh. 040 485 6583
hakijapalvelut@ulapland.fi
/universityoflapland

ulapland.fi

/ulapland

lapinyliopisto.blogspot.fi

