Viktiga datum år 2018

Hitta,
jämför,
sök!

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och
gymnasieutbildning
•
•
•

Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning
•
•
•

1) Hitta lämpliga utbildningar:
•

med den handledande sökningen
Vart ska jag söka?

•

med sökfunktionen
Bekanta dig med utbildningarna

•

med fritextsökningen.

2) Läs vad de olika utbildningarna
innehåller
3) Samla intressanta utbildningar i
minneslistan och jämför olika alternativ
4) Fyll i ansökningsblanketten och skicka
in den inom ansökningstiden.

Läs mera om ansökan
i Studieinfo!

Ansökningstiden är 20.2.-13.3.2018
Ansökningstiden utgår 13.3. kl. 15.00.
Du får meddelande om antagningsresultatet i
gemensam ansökan tidigast 14.6.2018. Ta emot
studieplatsen senast 28.6.2018.
Ansökningstiden är 14.3.–4.4.2018
Ansökningstiden utgår 4.4. kl. 15.00.
Du får meddelande om ditt antagningsresultat
tidigast 14.6.2018. Ta emot studieplatsen senast
28.6.2018

Ansökan till förberedande utbildningar efter
grundskolan
•
•

Ansökningstiden är 22.5.–24.7.2018.
Ansökningstiden utgår 24.7. kl. 15.00.
Du får meddelande om ditt antagningsresultat
tidigast 3.8.2018. Ta emot studieplatsen senast
17.8.2018.

Kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning
•
•

Läroanstalterna kan utöver övriga ansökningar
ordna s.k. kontinuerlig ansökan året om
Du får mera info om ansökningstiderna och
antagningsgrunderna i Studieinfo eller av
läroanstalterna.

Vad efter
grundskolan?
I Studieinfo hittar du info om
utbildningar som du kan söka
till efter grundskolan.

Utbildningsalternativ

Handledande utbildningar efter
grundskolan (ca 1 läsår):

Gymnasium/studentexamen
•

Efter examen kan du söka till fortsatta studier vid
högskolor

•

Du får en bred allmänbildning

Tionde klassen

Yrkesinriktad grundexamen
•

Ett flertal utbildningar inom olika områden

•

Du får en bred yrkeskunskap och specialkunskap
för en bransch

Dubbelexamen - Flera examina samtidigt
Yrkesinriktad grundexamen, gymnasiestudier
och studentexamen parallellt

•

du kan förbättra dina möjligheter för
fortsatta studier

•

du kan höja dina grundskolevitsord

•

du får tilläggspoäng i gemensam ansökan till
yrkesutbildning

Handledande utbildning för grundläggande
yrkesutbildning - VALMA

Efter examen kan du söka till fortsatta studier vid
högskolor

•

•

•

hjälper dig att hitta en lämplig utbildning

•

du kan höja dina grundskolevitsord

•

du kan förbättra dina språkkunskaper

•

du får tilläggspoäng i gemensam ansökan till
yrkesutbildning

Du får bättre förutsättningar för fortsatta studier
och arbetsliv

•

Gemensam ansökan till yrkesutbildning
och gymnasieutbildning 20.2.–13.3.2018

Yrkesinriktad examen som läroavtalsutbildning
•
i läroavtalsutbildning genomför du största
delen av studierna för en examen i praktiska
arbetsuppgifter på en arbetsplats
•
du genomför de teoretiska studierna vid en
läroanstalt
•
läroavtalsutbildning förutsätter alltid en lämplig
arbetsplats
•
studierna planeras i samarbete mellan studerande,
arbetsplatsen och läroavtalsanordnaren
•

läs mera på Studieinfo.fi > Läroavtal

Yrkesinriktad specialundervisning
•

Du får särskilt stöd i studierna

•

Du kan genomföra i specialundervisning:
•

yrkesinriktad grundexamen

•

handledande utbildning för
grundläggande yrkesutbildning
(VALMAsp)

•

utbildning som förbereder för arbete
och ett självständigt liv (TELMA)

Ansökan till yrkesinriktad
specialundervisning 14.3.–4.4.2018

Utbildning som förbereder invandrare för
gymnasium - LUVA
•

du kan förbättra dina språkkunskaper

•

du får bättre studiefärdigheter för gymnasiet

•

du kan få tilläggspoäng i gemensam ansökan
till yrkesutbildning

Ansökan till förberedande utbildningar
efter grundskolan 22.5.–24.7.2018

