Hakijan ohjeet 2017
DI-valinta: matematiikka, fysiikka, kemia ja yhteiskuntatieteet
Tämä ohjeistus ei koske arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin valintoja. Ennakkotehtävien
perusteella jatkoon päässeille on postitettu valintakoeopas.

Ennen koetta
Huolehdi ajoissa siitä, että sinulla on kaikki kokeissa tarvittavat välineet. Kokeissa tulee olla mukana
kirjoitusvälineet (kynä, kumi, viivoitin, harppi), sallittua tyyppiä oleva funktiolaskin (http://dia.fi/hakeminen-ja-hakukohteet/valintakokeissa-sallitut-laskimet/) sekä henkilötodistus (kuvallinen henkilökortti,
passi tai ajokortti). Lisäksi mukanasi voi olla juomapullo ja lompakko taskussa. Penaalia ei saa ottaa kokeeseen mukaan, joten pakkaa koevälineet läpinäkyvään pussiin (esim. Minigrip).
Valintakokeiden aikataulut ja koepaikat löydät osoitteesta http://dia.fi/ → Haluan diplomi-insinööriksi
→ Valintakokeet DI-tutkintoon johtaviin hakukohteisiin
Valintakokeiden salijako julkaistaan valintakokeita edeltävällä viikolla. Salijako on nähtävillä valintakoepäivänä myös koepaikkakunnilla.

Koepäivänä
Saavu koepaikalle ajoissa ja hakeudu oman koesalisi eteen hyvissä ajoin ennen koetta. Koesaliin pääsee
n. 10 – 20 min ennen kokeen alkua. Fysiikan koetta (4 t) lukuun ottamatta koeaika on kolme (3) tuntia. Koetilaisuuteen voi saapua 60 min myöhässä kokeen virallisesta alkamisajasta ja poistua saa aikaisintaan 75 min
kokeen alkamisesta.
Koe aloitetaan vasta, kun kaikki tarvittavat järjestelyt on saatu hoidettua. Jos koe on ilmoitettu alkavaksi kello
10.00, voi koetilaisuuteen päästää hakijoita kello 11.00 saakka. Tämän jälkeen hakijoita ei enää päästetä kokeisiin. Kokeesta voi poistua aikaisintaan 75 minuuttia kokeen ilmoitetusta alkamisajankohdasta eli jos koe on
ilmoitettu alkavaksi klo 10.00 ja koe alkaa kello 10.06, voi kokeesta poistua aikaisintaan klo 11.15.

Mikäli tarvitset todistuksen siitä, että olet osallistunut valintakokeisiin, voit pyytää todistuksen valintakokeen valvojilta palauttaessasi koevastaukset.

Kokeessa
Kokeessa et saa ottaa istumapaikallasi mukaan muuta kuin kohdassa ”Ennen koetta” mainitut tavarat.
Koesalin valvoja tulee saliin kertomaan, kun saliin saa mennä. Ennen koesaliin menoa poista matkapuhelimestasi mahdolliset hälytykset, sulje virta ja laita se laukkuun tai takintaskuun. Laukut ja takit jätetään
koesalin seinustalle valvojan osoittamaan paikkaan. Yliopisto ei vastaa hakijan omaisuudesta, joten älä
ota valintakokeisiin mukaan mitään arvokasta.

Valintakokeesta saa poistua aikaisintaan 75 minuuttia kokeen alkamisesta. Koevalvojat ilmoittavat,
milloin kokeesta voi poistua. Valintakokeesta poistuessasi sinun tulee jättää nimelläsi (koko etunimi ja
sukunimi sekä henkilötunnus) varustetut vastauspaperit ja esittää koevalvojalle henkilötodistus. Hakija
palauttaa konseptin, jonka väliin laitetaan muut arvosteltavaksi halutut vastauspaperit. Suttupaperit jätetään erilliseen laatikkoon, joka viedään hävitettäväksi.
Vastatessasi kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:
• Tutustu ensin kaikkiin tehtäviin ja aloita siitä tehtävästä, joka tuntuu nopeimmalta ratkaista ja
etene kohti vaikeampia tehtäviä.
• Jäsentely on osa vastausta. Luonnostele ratkaisu ennen vastauksen kirjoittamista. Ratkaisun tulee sisältää sekä tarvittavat laskut ja että niiden perustelut. Pelkkä vastaus ei riitä.
• Matematiikan, fysiikan ja kemian kokeissa jokainen vastaus kirjoitetaan omalle paperilleen siten,
että tehtävä 1 kirjoitetaan konseptille, ja loput A4-kokoisille papereille.
• Kysy (nostamalla käsi pystyyn), jos tehtävissä on mielestäsi epäselvyyksiä tai jos tarvitset lisää
paperia. Valvojilla ei ole oikeutta kommentoida itsenäisesti tehtäviä, mutta he voivat välittää
kysymyksen eteenpäin. Tarvittaessa tehtäviin voidaan antaa tarkennuksia tai oikaisuja. Tehtävät
ovat samanarvoisia. Kunkin tehtävän ratkaisu arvostellaan kuitenkin kokonaisuutena, osatehtävät eivät välttämättä ole samanarvoisia.

Valinnan tulokset
Kevään 2017 yhteishaun tulokset julkaistaan Opintopolku-palvelussa 30.6.2017. Kaikille hakijoille lähetetään sähköpostitse Tuloskirje, josta näkyy kaikkien hakutoiveiden tilanne.
DIA-yhteisvalinnan DI-hakukohteiden alkupistevalinnan tulokset julkaistaan pe 26.5.2017 kello 12.00.
Kaikille alkupisteiden perusteella hyväksytyille lähetetään sähköpostitse alustava tieto valinnan tuloksesta. Jos olet asettanut kyseisen hakukohteen Opintopolun hakulomakkeella 1. hakutoiveeksesi, voit
ottaa opiskelupaikan vastaan saman tien. Jos sinulle on ylempiä hakutoiveita, joudut odottamaan siihen
asti, että yhteishaun tulokset on julkaistu ja ylempien hakutoiveiden tilanne on ratkennut.
DIA-yhteisvalinnan pisteet ovat nähtävillä Opintopolussa tulosten julkaisun jälkeen. Yksittäisiä koepisteitä ei julkaista, vaan Opintopolussa näkyvät pisteet ovat hakijan valintapisteet (alkupisteet + kahden
kokeen valintapisteet yhteenlaskettuina).
Jos et ole tyytyväinen valintapäätökseen, voi hakea kirjallisesti oikaisua 14.7.2017 kello 15.00 mennessä
siitä yliopistosta, johon valituksi tulemista oikaisupyyntö koskee. Oikaisupyyntöön tulee yksilöidä mitä
oikaisupyyntö koskee. Oikaisupyyntö palautetaan siihen yliopistoon, johon hakija on pyrkimässä. Lisätietoja saa yliopistoilta ja DIA-yhteisvalinnan verkkosivuilta http://dia.fi/ → Tulokset ja tilastot → Opiskelijavalinnan tulokset ja oikaisumenettely.
Oikaisua voi hakea vain ylemmälle hakutoiveelle ts. jos hakija on esim. hyväksytty hakukohteeseen, joka
on ollut sijalla 3., voi oikaisua hakea vain 2. tai 1. sijalla olleisiin hakutoiveisiin.

ONNEA 2017 VALINTOIHIN!

