Anvisningar för urvalsprov på papper
Tecknings- och planeringsprov
Måndag
6.6.2022
kl. 9.00 – 17.00
Tisdag
7.6.2022
kl. 9.00 – 17.00
Prov i matematik för ansökningsmål i arkitektur
Onsdag
8.6.2022
kl. 9.00 – 12.00
Prov i naturvetenskaper för ansökningsmål i landskapsarkitektur
Onsdag
8.6.2022
kl. 14.00 – 17.00

Bekanta dig noggrant med dessa anvisningar!

Före urvalsproven
Bekanta dig med Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar om coronavirussmitta och skydd i
god tid innan du deltar i urvalsprovet.

Insjuknande och urvalsprov
•
•
•
•

Om du har coronavirussmitta (konstaterats i ett hemtest eller ett officiellt test) kan du inte
delta i urvalsprovet.
Om du har varit på coronavirustest på grund av misstanke om smitta och ännu inte har fått
resultat kan du inte delta i urvalsprovet.
Om du har förordnats i karantän kan du inte delta i urvalsprovet.
Även om du inte har konstaterats ha coronavirus men du har lindriga förkylningssymtom
såsom snuva, hosta, halsont eller feber, ska du inte delta i urvalsprovet.

Om du anländer till urvalsproven från utlandet ska du på förhand kontrollera Statsrådets anvisningar
om ankomst till landet.
Salsindelningar för respektive provplats publiceras på DIA-gemensamma antagningens webbplats
senast en vecka före urvalsprov.

Munskydd
Universiteten förutsätter att de som deltar i urvalsprovet använder munskydd. Munskyddet bör
användas under hela urvalsprovet med undantag för korta mat- och drickpauser. Kom också ihåg att
ta med reservmasker. Vid behov får du munskydd på provplatsen av övervakaren vid urvalsproven.
Om du av hälsoskäl inte kan använda munskydd kan du ansöka om individuella arrangemang senast
6.4.2022 kl 15.00. Du ska påvisa behovet av ett individuellt arrangemang med ett läkarintyg där det
konstateras hinder för att använda munskydd.
Om du inte kan använda munskydd av någon annan orsak än hälsoskäl eller om du inte kan visa upp
ett läkarintyg som krävs, ska du på förhand meddela universitetet om att du inte använder
munskydd. Mera information från universitetens ansökningsservice.

PÅ PROVDAGEN
Ankomst
Du kan delta i urvalsproven endast på den ort som du har valt som provplats på
ansökningsblanketten. Vid behov kan du kolla urvalsprovort på din ansökningsblankett i Studieinfo.
Personer som kommer för sent tas inte med i provet.
Observera säkerhetsbestämmelserna för resor. Rekommendationerna för hygien och munskydd ska
följas även vid ankomsten till urvalsprovet och på provplatsen.
Du ska vara beredd på att uppvisa din identitet när du kommer till provet.
Godkända identitetsbevis är giltigt
•
•
•
•

pass,
finländskt körkort,
bildförsett identitetskort som utfärdats av polisen och
bildförsett id-kort som utfärdats inom EU eller EES.

Ett föråldrat pass eller identitetskort duger också om giltighetstiden löpt ut för högst ett år sedan. Du
måste dock kunna identifieras på bilden.
Följ anvisningarna när du går till provsalen. Alla sökande ska tvätta händerna eller använda handsprit
innan de går in i provsalen.
Ta med dig till provet:
•
•

Bildförsett identitetsbevis
Munskydd (reservmasker i transparent/genomskinlig påse)

Urvalsprovguide för ansökningsmål i arkitektur skickas per epost till de sökande som har valts
vidare i förhandsgallring. I guiden finns noggrannare information om redskap som ska tas med i
proven.
Du kan ta med dig till provet:
•
•

•

•
•

En dryckesflaska med kork (flaskan får inte innehålla kaffe eller energidryck)
Små matsäckar med transparent omslag om du behöver äta under provet. Ätandet ska ske
så att du inte tar av dig munskyddet från ansiktet onödigt länge. Undvik starkt doftande eller
allergiframkallande mat.
Läkemedel som eventuellt behövs under provet. Medicinerna ska avlägsnas från
originalförpackningarna, med undantag av tryckförpackningar. Visa medicinerna för
övervakaren när du kommer in i salen.
Öronproppar för engångsbruk. Observera att du då eventuellt inte hör de tilläggsanvisningar
som ges i provet.
Skyddsvisir, engångshandskar och handsprit i en liten transparent flaska.

Under provet är det förbjudet att ha med och använda andra tillbehör än de som nämns i listan.
Förbjudna är till exempel följande:
• Egen klocka (oavsett om det är en smartklocka eller ett vanligt armbandsur). Det finns en
klocka i varje provsal.
• Snus och tuggummi.
• Egna näsdukar. Det finns näsdukar i provsalarna.

Mobiltelefonen ska stängas innan provet inleds (flygläge) och lämnas i väskan/jackfickan på en plats
som övervakaren anvisar; övervakarna visar var du kan lämna dina saker under provet.

Under provet
Övervakarna kontrollerar de saker du tar med och ger dig anvisningar om var du ska sitta i provsalen.
Uppgifterna har delats ut på borden, men du får inte röra pappren förrän övervakaren ger tillstånd.
Kom ihåg att skriva ditt namn och alla uppgifter som krävs på alla provpapper när provet börjar.
Lyssna noggrant på anvisningarna i början av provet! Läs även anvisningarna i provpappret noggrant!
Fusk som upptäcks i provet kan leda till att urvalsprovet underkänns.
Om du börjar känna symtom som liknar förkylningssymtom under provtillfället ska du omedelbart
meddela övervakaren om detta. Du kan vid behov hänvisas till ett annat rum där du kan slutföra
provet.
Du kan gå på toaletten mitt under provet. Räck upp handen och vänta på att övervakaren kommer
till dig och följer dig till toaletterna och tillbaka. Toalettbesöken sköts en sökande åt gången.

Provet avslutas
Du får avlägsna dig tidigast en halv timme efter den angivna inledningstiden.
Övervakarna meddelar när det är 30 minuter kvar av provtiden och då provtiden upphör.
Då provtiden upphör ska du omedelbart sluta skriva och placera pennan på bordet. Vänta tills
övervakaren ger dig anvisningar om i vilken ordning provsvaren returneras. Visa ditt identitetsbevis
för övervakaren när du lämnar in provuppgifterna.
Om du behöver ett intyg över deltagande i provet till exempel för armén ska du be om ett intyg när
du lämnar in provuppgifterna.
Ta med dina saker och lämna universitetets lokaler så fort du är klar. Vänta inte inomhus på andra
som har deltagit i provet.

Urvalsresultat
Resultaten från vårens andra gemensamma ansökan publiceras i Studieinfo senast 8.7.2022.
Mer information om hur resultaten publiceras finns på adressen
https://dia.fi/sv/antagning/tidtabeller-och-resultat/

