Hitta,
jämför,
sök!

Viktiga datum i gemensam
ansökan till högskolor
Våren 2018
•

•
•
•

Sök studieplats:
1) Sök utbildningar med
fritextsökning och avgränsa
resultatet
2) Bekanta dig med beskrivningarna
av utbildningarna
3) Samla intressanta utbildningar
i minneslistan och jämför olika
alternativ
4) Fyll i ansökningsblanketten
Du hittar mera anvisningar för
ansökan i Studieinfo.

9.1.2017 den första ansökningstiden inleds
– utbildningar på främmande språk och

•
•
•
•
•

Konstuniversitetets utbildningar

24.1.2018 kl. 15 - den första ansökningstiden
avslutas
7.2.2018 kl. 15 - bilagorna till ansökan ska vara
framme hos högskolan
14.3.2018 den andra ansökningstiden inleds
28.3.2018 kl. 15 den andra ansökningstiden
avslutas
13.4.2018 kl. 15 - bilagorna till ansökan ska vara
framme hos högskolan
28.6.2018 resultaten publiceras senast
2.7-15.8.2018 eventuella tilläggsansökningar till
obesatta platser
10.7.2018 kl. 15 - sista dagen för att ta emot
studieplatsen
31.7.2018 kl. 15 - godkännande från reservplats
upphör.

Hösten 2018
•
•
•
•

5.9.2018 ansökningstiden inleds
19.9.2018 kl. 15 ansökningstiden avslutas
29.11.2018 resultaten publiceras senast
11.12.2018 kl. 15 sista dagen för att ta emot
studieplatsen.

Sök till
yrkeshögskolor
och universitet
via Studieinfo
i gemensam
ansökan
år 2018

Kvoter för dem som ansöker
om sin första studieplats

Sök till
yrkeshögskolor
och universitet

Högskolorna måste reservera en del av
studieplatserna för förstagångssökande.
Du är förstagångssökande om du inte tidigare
har avlagt en högskoleexamen inom utbildningssystemet i Finland och du inte har tagit emot
en studieplats i en utbildning som leder till
högskoleexamen och som började höstterminen
2014 eller senare.

Du kan söka till de flesta utbildningar vid
universitet och yrkeshögskolor i gemensam
ansökan till högskolor via Studieinfo.fitjänsten. Gemensam ansökan ordnas två
gånger per år; på våren och hösten.

Kvoten för förstagångssökande varierar mellan
olika ansökningsmål. Med kvoten försöker man
försäkra sig om att så många som möjligt får en
studieplats.
Du kan ändå söka och ta emot en studieplats inom
ett intressant område. Du kan också i ett senare
skede hitta och söka till andra områden.

Till vissa utbildningar kan du endast söka
via yrkeshögskolans eller universitetets
separata ansökan. I beskrivningarna av
utbildningarna i Studieinfo ges uppgifter om
hur ansökan görs till respektive utbildningar.

Mera information i Studieinfo
I Studieinfo hittar du förutom beskrivningar av
högskolornas utbildningar, också kompletterande
anvisningar både i text- och videoform.
Vid behov kan du kontakta högskolornas
ansökningstjänster. Du hittar kontaktinformationen
till dem i Studieinfo eller på högskolornas
webbplatser.

Sätt sex utbildningar
i önskad ordning

Du kan bara få
en högskoleplats

Du kan söka till högst sex utbildningar i en och
samma gemensamma ansökan. Sätt utbildningarna
i önskad ordning på ansökningsblanketten.
Prioriseringen av ansökningsönskemålen är
bindande, du kan inte ändra ordningen efter att
ansökningstiden har utgått.

Fastän din framgång i antagningen skulle räcka
till för flera ansökningsmål, kommer du att
erbjudas högst en studieplats – till den, som du har
prioriserat högst.

