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Tavoitteena tutkinto?
Yksi tie yliopistoon on

avoimen väylä
Vaasan yliopiston tutkinto-opiskelijaksi
avoimen yliopiston opintojen perusteella

Kesällä järjestettävien päävalintojen lisäksi Vaasan yliopiston akateemisiin yksiköihin voi
hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän haun kautta ilman valintakoetta.
Avoimen yliopiston opintoja suorittaneiden valintaperusteet
Avoimen yliopiston väylä on tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, joilla ei ole aikaisempaa yliopistotutkintoa tai varsinaisen opiskelijan opinto-oikeutta jossakin yliopistossa. Avoimen yliopiston väylässä voivat hakea sellaiset hakijat, jotka ovat suorittaneet vaaditun määrän haetun
kandidaattiohjelman opintoja avoimessa yliopistossa. Hakukriteerit vaihtelevat pääaineittain.
HALLINTOTIETEET
Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto

KAUPPATIETEET (+ tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede)
Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto

Yhteensä n. 90 opintopisteen laajuiset, yliopistotasoiset opinnot
 joista n. 50 op haluttua pääainetta (=suunnan opinnot) vähintään
arvosanalla hyvät tiedot
 tutkinnossa vaadittavia kieliopintoja: toinen kotimainen 5 op ja
vieras kieli 5 op
 muita tutkintoon sopivia opintoja siten, että 90 op täyttyy.
Huom! Hallintotieteissä avoimen väylä on tarkoitettu ainoastaan
niille, joilla ei ole ennestään yliopistotutkintoa tai varsinaisen opiskelijan oikeutta toisessa yliopistossa.

Yhteensä n. 100 opintopisteen laajuiset, yliopistotasoiset opinnot
 joista n. 50 op haluttua pääainetta vähintään arvosanalla hyvät tiedot
 tutkinnossa vaadittavia kieliopintoja: joko toisen kotimaisen kielen
opintojakso tai vieraan kielen opintojakso
 joko talousmatematiikan tai tilastotieteen perusopintojakso
 muita tutkintoon sopivia opintoja siten, että 100 op täyttyy.
ENERGIA- JA INFORMAATIOTEKNIIKKA
Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinto

100 opintopisteen väylä
 yhteensä n. 100 opintopisteen laajuiset opinnot, jotka sisältävät väVIESTINTÄTIETEET
Humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin hintään 18 opintopistettä matematiikan/fysiikan opintoja.
50 opintopisteen väylä
tutkinto
 Avoimen yliopiston väylässä hakevilta edellytetään vähintään hyvin tiedoin suoritetut perusopinnot tai niitä vastaavat tiedot viestintätieteissä (n. 25 op) tai siihen rinnastettavassa oppiaineessa, sekä
yhden muun yliopistollisen aineen perusopinnot (väh. 25 op).

 diplomi-insinöörin tutkintoon voidaan hyväksyä 50 opintopisteen
suoritusten jälkeen. Opintojen keskiarvon on oltava vähintään kolme.
Lisäksi opintojen tulee sisältää vähintään 18 opintopistettä matematiikan/fysiikan opintoja.

Huomaa lisäksi
Tarkista hakumenettely, hakuohjeet ja hakemukseen vaadittavat liitteet vuosittain kunkin pääaineen osalta.
Avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevia otetaan tutkinto-opiskelijaksi harkinnan perusteella. Opinto-oikeutta myönnettäessä otetaan huomioon yksiköiden käytettävissä olevat opetusresurssit. Mikäli karsintaa joudutaan suorittamaan, valintaperusteena on opintomenestys ja opintojen laajuus sekä opintojen rakenne ja sopivuus haetun pääaineen mukaiseen ohjelmaan.
Niiden avoimen väylässä vaadittavien opintojen kohdalla, joita avoin yliopisto ei tarjoa, opiskelija voi hakea Vaasan yliopistolta ns. erilliset
opinnot -oikeutta. Hakulomake ja lisätiedot erilliset opinnot -oikeudesta löytyy nettisivuilta www.univaasa.fi. Haku on vuosittain huhtikuussa.
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