URVALSPROVGUIDE
2022
Ansökningsmål i arkitektur
Aalto-universitetet
Uleåborgs universitet
Tammerfors universitet

Bästa sökande,
Du har valts vidare i arkitektavdelningarnas förhandsgallring. Urvalsproven fortsätter med
tecknings- och planeringsprov 6.-7.6.2022. Med provet strävar vi efter att bedöma sökandens
olika egenskaper, såsom kreativ problemlösningsförmåga, tecknings- och kompositionsförmåga och tredimensionellt tänkande. I provet finns sex uppgifter som alla tas i beaktande i
antagningen.
Tecknings- och planeringsprovets uppgifter bedöms digitalt sommaren 2022. Alla uppgifter
fotograferas och bedömningen görs via dator. Samma fotograf fotograferar alla uppgifter så
att bedömningen är jämlik för alla sökande.
Om du inte uppfyller tröskelkraven i matematik på basis av vitsord i studentexamen (minst
vitsord C i lång matematik eller minst vitsord E i kort matematik) ska du delta i matematikprovet
som ordnas onsdag d. 8.6.2022 kl. 9.00 – 12.00.
Om du söker till ansökningsalternativet landskapsarkitektur och inte uppfyller tröskelkraven i naturvetenskaper på basis av studentexamensvitsord (minst vitsord M i geografi) ska du delta provet i naturvetenskap som ordnas onsdag d. 8.6.2022 kl. 14.00 – 17.00.
Proven ordnas samtidigt på alla urvalsprovorter: Esbo, Uleåborg och Tammerfors.
I denna urvalsprovsguide hittar du information om sommarens urvalsprov.
Lycka till med urvalet!

Esa Laaksonen, ordförande
Urvalskollegiet i arkitektur

https://dia.fi/hemsida/jag-vill-bli-arkitekt/

URVALSPROV
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.

Munskydd
Universiteten rekommenderar att du använder munskydd vid urvalsproven. Vid behov får du ett kirurgiskt munskydd på provplatsen av urvalsprovets övervakare. Personer som tillhör en riskgrupp för coronavirus och ovaccinerade eller personer med en ofullständig serie coronavirusvaccinationer rekommenderas ett munskydd som också skyddar användaren effektivt (FFP2/FFP3). Du ska ta med dig ett eget
munskydd om du behöver annat än ett kirurgiskt munskydd. Information om mun- och nässkydd och andningsskydd (Arbetshälsoinstitutet).
Observera, att du ska visa ditt ansikte när du uppvisar din identitet till övervakare.

PÅ PROVDAGEN
Ankomst
Du kan delta i urvalsprovet endast på den ort som du har valt som provplats på ansökningsblanketten. Vid
behov kan du kolla urvalsprovort på din ansökningsblankett i Studieinfo.
Salindelningar publiceras på DIA-gemensamma antagningens webbplats en vecka för urvalsprov.
Personer som kommer för sent tas inte med i provet.
Du ska vara beredd på att uppvisa din identitet när du kommer till provet, så kom ihåg att ta med ditt
identitetsbevis.
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.
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Ta med dig till provet:
•

Bildförsett identitetsbevis (se ovan)

•

Provspesifika redskaper (se nedan)

Du kan ta med dig till provet:
•

Munskydd (reservmasker i transparent/genomskinlig påse)

•

En dryckesflaska med kork (flaskan får inte innehålla kaffe eller energidryck)

•

Små matsäckar med transparent omslag om du behöver äta under provet. 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.

PAUSER MELLAN UPPGIFTERNA
Vi rekommenderar att du äter matsäcken under pauser mellan uppgifterna eller prov, så ta med dig matsäck som hålls i rumstemperatur (det är inte möjligt att sätta matsäcken i kylskåpet och det är inte sagt
att det är möjligt att gå till matbutiken under pauserna).

TIDTABELL FÖR PROVEN
Mån 6.6.2022
kl. 9.00 – 11.00
kl. 12.00 – 15.00
kl. 15.30 – 17.00

uppgift 1
uppgift 2
uppgift 3

Tis 7.6.2022
kl. 9.00 – 11.00
kl. 12.00 – 15.00
kl. 15.30 – 17.00

uppgift 4
uppgift 5
uppgift 6
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Ons 8.6.2022
kl. 9.00 – 12.00
kl. 14.00 – 17.00

prov i matematik
prov i naturvetenskaper (ansökningsalternativet landskapsarkitektur)

TECKNINGS- OCH PLANERINGSPROVEN
På den första provdagen ska du anlända till provplatsen enligt de instruktioner som du har fått per e-post
(datum, plats och klockslag). Personer som kommer för sent till första uppgiften tas inte med i provet.
UNDER PROVET
När provet börjar ligger uppgiftspappren färdigt utdelade på borden. Pappret får vändas först då övervakaren meddelar att provet börjar. Uppgifterna delas på finska, svenska. eller svenska beroende på vilket
språk du har valt på ansökningsblanketten. Tilläggsanvisningar för uppgifterna ges inte. Du får inte avlägsna dig från provet utan övervakarens lov innan du lämnat in uppgiften.
Du får lämna in uppgiften och 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 och andra redskaper 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 den sista uppgiften för tecknings- och
planeringsprov (uppgift 6).
Du kan lämna redskapen i salen under pausen och över natten, då salarna är låsta. Universiteten ansvarar
dock inte för redskap och egendom som lämnats kvar över natten.
Alla tecknings- och planeringsuppgifter utförs på samma sittplats.
För varje uppgift måste ett arbete lämnas in på vars baksida det i det nedre högra hörnet antecknats klart
och tydligt:
Uppgiftsnummer
(1, 2, 3, 4, 5, 6)
Efternamn
Alla förnamn
Födelsedatum (utan personsignumets slutdel)
Underskrift
Innan du lämnar in en uppgift ska du klistra fast ett klistermärke längst ner till höger på framsidan av ditt
arbete. Klistermärkena delas ut innan provet börjar. Du behöver klistermärkena för alla uppgifter.
När du har blivit färdig stig upp så att övervakaren vet att du har blivit färdig och vill lämna in ditt arbete.
Visa arbetet till övervakaren så att hen kan kontrollera att du har skrivit all information som krävs på uppgiftens baksida och klistrat klistermärken på framsidan.
Övervakarna visar vart du ska lämna in ditt arbete.
Om du vill avbryta provet bör du skriftligen meddela om detta till provsalens övervakare.
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REDSKAPSLISTA
Följande redskap ska medtas i tecknings- och planeringsprovet
• blyertspennor av olika hårdhetsgrader, ett radergummi, en pennvässare,
• färgpennor i trä och/eller akvarellpennor
• olika tjocka och tunna filtpennor
• vattenlösliga färger, penslar, vattenkopp
• ett ritblock (vit), storlek A3 (297 x 420 mm), rekommenderas minst 160 gr.
• ett målarblock för akvarellfärger (vit), storlek ca. A3 (297 x 420 mm), 160 - 300 gr.
• ett målarblock för akvarellfärger, storlek ca. A4 (vit)
• några svarta ritarkar, storlek A3 (297 x 420 mm) (ca. 10 stk.), rekommenderas minst 160 gr.
snabbt torkande universallim – det är förbjudet att använda ”supersnabblim” (Loctite e.d.) och varmlim
Dessutom kan du ta med
•
•
•

ett ritnings-/målningsunderlag (ca A2-strolek).
målartejp
olika linjal

Det är förbjudet att använda fixativ!

Uppgifterna ska genomföras enligt givna anvisningar. Om du inte följer uppdraget (t.ex. gällande redskap), tas detta i hänsyn i värderingen genom att minska poäng.
Om du inte har med dig redskap eller papper som förutsatts för att kunna genomföra uppgiften, ska du
använda de redskap som du har med dig. Det är förbjudet att låna redskap från andra sökande.
Kom ihåg att övervakare får inte kommentera uppgifter på något sätt eller ge tilläggs anvisningar.
PROV I MATEMATIK
Om du inte uppfyller tröskelkraven i matematik på basis av studentexamens vitsord (minst vitsord C i lång
matematik eller minst vitsord E i kort matematik) ska du delta i matematikprovet för ansökningsmål i arkitektur och få minst 9/24 poäng i provet för att du ska kunna tas i beaktande i antagningen.
Provet i matematik ordnas onsdag d. 8.6.2022 kl. 9.00 – 12.00.
Ta med dig till provet:
•

Bildförsett identitetsbevis (se ovan)

•

Skrivredskap (blyertspenna eller stiftpenna, vässare, radergummi, en vanlig linjal och geotriangel/triangellinjal)

•

Räknare (tillåtna räknare)
Det är inte tillåtet at använda passare eller MAOL-tabellbok i provet.

Övervakarna kontrollerar dina skrivredskap och din kalkylator och du har identitetsbevis med när du kommer in i salen och ger dig anvisningar om vad du ska sitta i provsalen.
Provpappren har delats ut på borden, men du får inte röra pappren förrän övervakaren ger tillstånd. Kom
ihåg att genast i början av provet skriva ditt namn och övriga uppgifter som krävs på provpappren.
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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.
PROV I NATURVETENSKAP
Om du söker till ansökningsmålet i landskapsarkitektur och inte uppfyller tröskelkraven i naturvetenskaper på basis av studentexamens vitsord (minst vitsord M i geografi) ska du delta provet i naturvetenskap och få minst 12/24 poäng i provet för att du ska kunna tas i beaktande i antagningen.
Provet i naturvetenskap ordnas onsdag d. 8.6.2022 kl. 14.00 – 17.00.
Ta med dig till provet:
•

Bildförsett identitetsbevis

•

Skrivredskap: blyertspenna, färgpennor, radergummi och penvässare
o

penaler får inte tas med men du kan sätta dina skrivredskap i en genomsynlig plastpåse.

Annars gäller samma instruktioner som vid provet i matematik (se ovan).

RESULTATEN FÖR GEMENSAMMA ANSÖKAN
Gemensamma antagningens resultat publiceras i Studieinfo-tjänsten senast 8.7.2022. Alla sökande får
också resultatbrev per e-post där resultaten till alla ansökningsalternativ.
Studieplatsen ska tas emot senast 15.7.2022 kl. 15.00.

RÄTTELSEFÖRFARANDE
Sökande som inte är nöjda med urvalsbeslutet kan skriftligt begära rättelse från det universitet som rättelsen berör. I begäran om rättelse ska det framgå vad begäran berör. Tilläggsuppgifter fås från webbsidan https://dia.fi/ → Antagning → Tidtabeller och resultat.
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