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TEE SE ENNEN MUITA

Diplomi-insinöörinä tai
arkkitehtina pysyt kehityksen
kärjessä ja toteutat
asioita, joita ei ole vielä
olemassakaan!
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KYSEENALAISTA KAIKKI

Diplomi-insinöörinä tai
arkkitehtina sinun ei tarvitse
tyytyä vanhoihin ratkaisuihin
vaan voit toimia uranuurtajana
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YHDISTÄ TAIDE
JA TEKNIIKKA

Lähde vaihto-opiskelijaksi maailmalle –
DIA-yliopistoilla on tarjolla huikea määrä
kiinnostavia kohteita!
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WAPPU!

Arkkitehdin työssä saat yhdistää
taiteellisen ja teknisen osaamisesi
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PELASTA PALA MAAILMAA
Luo terveellinen elinympäristö
ja kehitä ympäristöystävällistä teknologiaa
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Diplomi-insinöörinä ja arkkitehtina voit tehdä todeksi sci-fikirjoista saamasi villit ideat

Diplomi-insinöörin tai
arkkitehdin titteli käyntikortissa huomataan ns.
paremmissakin piireissä
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RAKKAUDENTÄYTEINEN
ELÄMÄ
Diplomi-insinöörien ja
arkkitehtien avioliitot ovat
kestävimpiä. Jenkkitutkimuksen mukaan.
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DIA-yliopistojen opiskelijat
saavat helposti harjoittelu- ja
kesätyöpaikan ja valmistuneet
pääsevät mukaan suuriin
projekteihin jo uransa alussa

Yritysten johtoryhmissä
arvostetaan diplomiinsinöörien osaamista
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NOPEIMMIN KIINNI
TYÖELÄMÄÄN

NOUSE NOPEASTI
JOHTOPAIKOILLE

ARVOSTETTU AMMATTI
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TOTEUTA LAPSUUDEN
HULLUT HAAVEESI
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KANSAINVÄLISTY JO
OPISKELLESSASI

Tupsu lakkiin ja menoksi!
Teekkareilla on aina hauskaa –
tempauksia, bileitä ja ekskursioita
järjestetään ympäri vuotta
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EEPPINEN
OPISKELIJAYHTEISÖ

LUO UUTTA BISNESTÄ

DIA-yliopistoissa kannustetaan
uutta luovaan yrittäjyyteen
– moni menestyneen start-upyrityksen tiimi koostuu
DIA-osaajista

Paljon samanhenkisiä ihmisiä,
kannustava ilmapiiri ja hyvät
bileet!Verkostoidut huippujen
kanssa jo opiskeluaikana
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Haluatko 

Haluatko 

Arkkitehdiksi? Diplomi-insinööriksi?

NAISJOHTAJILLA
ON KYSYNTÄÄ

Miesvaltaisiin yrityksiin
kaivataan myös
diplomi-insinöörinaisia
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LUO ITSESTÄSI
PYSYVÄ JÄLKI

PAREMPI PALKKA

Diplomi-insinöörin ja arkkitehdin
alkupalkka on noin 3500 euroa,
eikä ylärajaa ole
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Tee uraauurtava
keksintö tai suunnittele
ennennäkemätön rakennus
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NAUTI HUIPPUTASON
OPETUKSESTA

DIA-yliopistoissa tarjottava
koulutus vastaa korkeaa
kansainvälistä tasoa

TÄHTIÄHIPOVAT
SUUNNITELMAT

DIA-koulutus sopii kunnianhimoiselle ja yritteliäälle
ihmiselle
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Enemmistö suomalaisten
pörssiyhtiöiden johtajista on
diplomi-insinöörejä
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TEE ARJESTA KAUNIIMPI

Arkkitehtina voit suunnitella
viihtyisiä asuinympäristöjä,
puistoja ja koteja, joihin on aina
ilo saapua
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Arkkitehtina saat luovan
ammatin, josta myös
maksetaan kunnon palkka
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PAIKKA KULMAHUONEESSA
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LUOVA TYÖ, JOKA PALKITSEE
MYÖS RAHALLISESTI
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MUUTA MAAILMAN MENOA

Diplomi-insinöörinä voit
vaikuttaa yhteiskunnallisiin
asioihin, myös globaalilla tasolla

LUO URAA
ULKOMAILLA

Maailmalla
arvostetaan
suomalaista
insinööritaitoa ja
arkkitehtuuria

PELAA VARMAN
PÄÄLLE

Diplomi-insinööriä tai
arkkitehtia ei noin vain
korvata koneella
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KEHITÄ EKOLOGISTA
RAKENTAMISTA

Arkkitehtina voit luoda
viihtyisiä, aiempaa
ympäristöystävällisempiä
rakennuksia

