News and events
Suomeksi | På svenska

Haku on avoinna! FITech Summer Boost: Additive Manufacturing (AM) and 3D printing
Haluaisitko tehdä jotain uutta ensi kesänä? Hae nyt FITech Summer Boostiin! Opit kehittämään ja soveltamaan asiantuntemustasi AM:n ja 3D
–tulostuksen ympärillä. Lisäksi saat uutta osaamista tuotteiden suunnittelusta... an hour ago

Apply now! FITech Summer Boost: Additive Manufacturing (AM) and 3D printing
Looking for something totally new to do next summer? Apply now for FITech Summer Boost 2019 to develop and apply your expertise in AM
and 3D printing, transforming how products are designed, produced and new business created... an hour ago

CHEM kandiopiskelijan uutiset ja tapahtumat, 2018-2019, IV periodi
Periodi IV Uutiset Tapahtumat ja haut Vinkkejä ja ohjeita Kandipääaineen voi valita vapaasti Kemian tekniikan akateeminen komitea päätti
helmikuun kokouksessa, että Kemian tekniikan kandidaattiopiskelijat voivat... 20 hours ago

Aalto ELEC Periodic letters 2018-2019
Periodic letter IV News Student Services at ELEC again at a normal level Resources at student services in the School of Electrical Engineering
are returned back to normal and services are returning to normal level... 21 hours ago

Aalto ELEC Periodikirjeet 2018-2019
Periodikirje IV Uutiset ELECin opiskelijapalvelut jälleen normaalilla palvelutasolla Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelijapalveluiden
resurssitilanne on palautunut normaaliksi ja palvelutaso on nostettu tavalliselle tasolle... 21 hours ago

Beat the Blues! Wellbeing Event for International Students at Aalto on the 6th of March
2019
• Feel lonely sometimes despite having new friends? • Miss friends, family, favourite foods and everything familiar back home? • Confused
about the different academic culture? • Feeling blue for no particular reason? Sounds like culture shock... 22 hours ago

Espanja 2 - työelämän espanjaa kurssilla on vielä tilaa
Espanja 2 – työelämän espanjaa (H7) kurssilla on vielä tilaa periodilla IV. 18.02.2019

Towards graduation - info for doctoral students at the School of Science 9.5.2019
Doctoral Programme in Science is organizing an event Towards graduation - info for doctoral students at the School of Science on 9 May
2019. Event is directed for doctoral students who are planning to start their pre-examination in the near future... 18.02.2019

Töölö: Tenttiviikon aukioloajat / exam week opening hours
Töölön päärakennuksen ulko-ovet ovat tenttiviikolla auki tenttien aikataulujen mukaisesti: Töölö Main building's front doors are open during the
exam week following the exam schedule: Ma/Mon 18.2. klo/at 8 – 19 Ti/Tues 19... 15.02.2019

Stanford Summer Session 2019 participants selected
For the 9th time Aalto students had the opportunity to apply for the Stanford Summer International Honors Program IHP
http://summer.stanford.edu/programs/ihp/. We received 71 applications, and as before, a high... 14.02.2019

Dissertation awards and Get-together for doctoral students at the School of Science
20.3.2019
Welcome to the awarding event of doctoral dissertations and to the annual Get-together for doctoral students at the School of Science! When:
Wednesday 20 March 2019 at 8.00-10.30. Where: Restaurant Fazer Food & Co, A Bloc https://www... 15.02.2019

Welcome event for new doctoral students at the School of Science 2.4.2019
Doctoral Programme in Science is organizing a welcome and information event for new doctoral students at the School of Science on Tuesday
2 April 2019. All the new doctoral students are warmly welcome! Time: Tuesday 2 April at 15... 15.02.2019

Aallon sivuainemessut / Aaltos biämnesmässä/ Aalto minors fair

Aallon sivuainemessut torstaina 7.3.2019 klo 12-15 Kohderyhmä: kandidaattiopiskelijat Paikka: Kandidaattikeskus, Otakaari 1, 2.kerroksen
aula Mietitkö vielä sivuainevalintaasi? Haluaisitko välillä opiskella jotain aivan muuta... 13.02.2019

Tekniikan alan opiskelija: kesäkoulumahdollisuuksia DTU:lla Tanskassa! DL 24.2.
Aallon tekniikan alan opiskelijoilla on mahdollisuus hakea Danmarks Tekniske Universitet:iin (DTU) kesäkouluun ensi kesälle 2019. Kursseja
on tarjolla kesä-, heinä- ja elokuussa ja opiskelija voi osallistua 1-3 kurssille kesän aikana... 11.02.2019

ARTS opintouutiskirje III/2019 | ARTS Study News Letter III/2019
ARTS Opintouutiskirje Tämän uutiskirjeen aiheet: ARTS opintouutiskirje alkaa ilmestyä säännöllisesti
ARTS:n opiskelijasähköpostilistat ovat uudistuneet AllWell? -kysely auki 8.2. alkaen Tutkintotodistus uudistuu ... 11.02.2019

Asianet courses - apply now
Aalto University is a member of Finnish Network University of Asian Studies. The Network University offers Asia related courses for which the
application period is now open. http://www.asianet.fi/courses. http://www... 11.02.2019

Application period for Information Technology Program (ITP) open until April 5th, 2019 –
Hakuaika Information Technology Program (ITP) -kesäohjelmaan on avoinna 5.
huhtikuuta 2019 asti
Are you ready to future-proof yourself? Aalto University Information Technology Program (ITP) brings students together from diverse
backgrounds and all around the world for the summer to solve digital business problems... 11.02.2019

Technical Schools: Summer School opportunities at DTU, Denmark - DL 24 Feb
Students in the technical schools of Aalto have the possibility to apply to Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Summer School 2019. Courses
are offered in June, July and August and students can participate in 1-3 courses during the summer... 11.02.2019

Live-in-Labs internship positions in India
Experiential learning in rural India Live-in-Labs® is a multidisciplinary experiential learning program that breaks classroom and lab barriers by
applying learned theory in real-world settings. This credit-based... 08.02.2019

Research Ethics Course for Doctoral Students 8.3.-8.4.2019
Online course (2 credits) for doctoral candidates at Aalto University including two compulsory workshops. Lecturer is Dr. Henriikka Mustajoki.
Level Doctoral studies, recommended for first or second year of study... 10.01.2019

Opintoja toisessa Aallon koulussa? - Studier vid en annan högskola inom Aalto? Studies at another Aalto School?
Aalto-yliopistossa voi suorittaa opintoja myös oman korkeakoulun ja alan ulkopuolella. Osa opinnoista on avoimia kaikille, osaa varten tulee
erikseen hakea opinto-oikeutta. Ns. Aalto-kurssit https://into.aalto... 22.01.2019

ELECin DI-ohjelmien infotapahtumia maaliskuussa
Mietitkö, mitä ELECin DI-ohjelmissa opiskellaan? Haluatko tietää lisää ohjelmien sisällöistä? DI-ohjelmien infotapahtumia järjestetään
maaliskuussa. Tapahtumissa on tietoiskuja opinnoista, demoja, verkostoitumista... 07.02.2019

A great opportunity to improve your presentation and negotiation skills
A great opportunity to improve your presentation and negotiation skills The ability to give impactful and engaging presentations and negotiate
effectively are essential skills in business life. The Department of Management... 07.02.2019

UWAS-courses on spring semester 2019
Dear Aalto student! University Wide Art Studies (UWAS) will continue as a part of Aalto curriculum also this spring semester. You can find
UWAS course offering from Into: https://into.aalto.fi/display/enopinnot/University+Wide+Art+Studies... 11.02.2019

Wind Power Summer School (5 ECTS) 11 - 23 August 2019 in Denmark
Are you interested in getting an insight into the latest developments in wind power along with other international and Danish students during
your summer vacation? In close cooperation with representatives from the wind turbine industry in Denmark... 07.02.2019

ELECin opiskelijapalvelut jälleen normaalilla palvelutasolla/ Student Services at ELEC
again at a normal level
ELECin opiskelijapalvelut jälleen normaalilla palvelutasolla Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelijapalveluiden resurssitilanne on palautunut
normaaliksi ja palvelutaso nostetaan tavalliselle tasolle Opiskelijoiden palvelupiste (Maarintie 8... 05.02.2019

Visual resources workshop : avoin kuva-aineistokoulutus 20.2.2019, 14-15
Join open visual resources workshops this spring 20.2.2019, 14-15 20.3.2019, 14-15 24.4.2019, 14-15 Language: Finnish or English as
required. Location: Harald Herlin Learning Centre, VRC, 1st floor Walk-in: no advance registration... 05.02.2019

ELECin HOPS-klinikat kandiopiskelijoille III-IV periodeissa
Tarvitsetko apua opintojesi suunnitteluun tai haluatko kuulla kommentteja, ovatko omat suunnitelmasi yhtään järkeviä? Tarvitsetko apua Sisun
tai Oodin suunnittelutyökalun käytössä? ELECin opintoneuvojat pitävät HOPS-klinikkaa alkukevään ajan... 05.02.2019

Access to Taylor & Francis e-journals will end 1.2.2019 - download the important articles
Negotiations between the FinELib consortium and Taylor & Francis ended with no positive results. Read the full press release on the FinELib
website: http://finelib.fi/finelibs-negotiations-with-taylor-trancis-hit-a-wall/ http://finelib... 30.01.2019

Pääsy Taylor & Francisin e-lehtiin katkeaa 1.2.2019 – lataa tärkeät artikkelit talteen
FinELib-konsortion neuvottelut Taylor ja Francisin kanssa päättyivät tuloksettomina. FinELibin tiedote asiasta on luettavissa
kokonaisuudessaan: http://finelib.fi/finelibin-neuvottelut-taylor-francisin-kanssa-paattyneet-tuloksettomina/... 30.01.2019

Come and try Iris, the AI Science Assistant
Finding it hard to discover the right scientific papers for your thesis project? Challenged by the overwhelming volume of published research?
January 31st at 12.00 noon - 4.00 pm, Aalto University Learning Centre Come and try Iris... 30.01.2019

Retriitti opiskelijoille ja oppilaitosten henkilökunnalle
Hiljaisuuden retriitti 12. – 14.4.2019 opiskelijoille ja oppilaitosten henkilökunnalle Nuottakodon toimintakeskus, Vihti 90 €/ henkilökunta 45 €/
opiskelija Hinta sisältää täysihoidon (1hh) sekä yhteiskuljetuksen... 29.01.2019

There’s still time to apply for exchange for the AY 2019-20! Application DL 31.1.
Applying for exchange in a nutshell: Choose 1–3 destinations https://aalto.moveon4.com/publisher/9/eng. Check the travel reports -tab for
stories from previous exchange students. Make a study plan for each destination and get the signatures... 29.01.2019

Vielä ehdit hakea vaihtoon lukuvuodelle 2019-20! Haun DL 31.1.
Vaihtohaku pähkinänkuoressa: Voit hakea 1–3 kohteeseen https://aalto.moveon4.com/publisher/9/eng. Löydät vanhojen vaihtareiden
vaihtokertomuksia travel reports -osioista edellä olevasta linkistä. Tee opintosuunnitelma... 29.01.2019

HAIC Talk: February 6, 2019: Bitcoin, Blockchains and Smart Contracts: Understanding
the Crypto in Cryptocurrencies – with Colin Boyd
The HAIC public outreach initiative aims to make information security more accessible to a broader audience. As part of this initiative, are
organizing HAIC Talks, a series of public lectures on contemporary topics in information security... 29.01.2019

Address sisu.aalto.fi introduced to student information system Sisu
An address sisu.aalto.fi has been introduced at Aalto. The address redirects to the login page. The previous address sis-aalto.funidata.fi
http://sis-aalto.funidata.fi functions also. Sisu - never heard of it... 28.01.2019

Global Online Collaboration and Team Management (71C09000)
Acquire and practice skills needed for the future of work! A 2017 survey by Deloitte on the future of work found that 72% of corporate
executives saw virtual teaming capabilities across cultures as becoming significant... 28.01.2019

Osoite sisu.aalto.fi käytössä Sisu-järjestelmään
Aallossa on otettu käyttöön osoite sisu.aalto.fi. Osoite ohjaa Sisun tuotantoympäristön etusivulle. Myös vanha osoite sis-aalto.funidata.fi toimii.
Mikä Sisu? Sisu on uusi opintotietojärjestelmä, joka otetaan... 28.01.2019

Lecture: Aalto research information systems, good scientific conduct and open science
21.2.2019
Time: Thursday 21 February 2019 at 12.15 - 13.45 Place: Otaniemi, Tuas-building, lecture hall TU3 (Maarintie 8) Lecturer: Antti
Rousi, Research and Innovation Services The lecture provides young researchers and... 30.01.2019

HAIC Talk: February 6, 2019: Bitcoin, Blockchains and Smart Contracts: Understanding
the Crypto in Cryptocurrencies
The first HAIC Talk of 2019 will be given by Prof. Colin Boyd from Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Colin will talk
about cryptocurrencies such as Bitcoin and will explain what kind of cryptographic... 28.01.2019

Writing scientific journal articles - lecture for doctoral students 16.5.2019
Time: Thursday 16 May 2019 at 8.15 - 12.00 Place: Otaniemi, Tuas-building, hall AS1 (Maarintie 8) Lecturer: Dr. Pekka Belt The lecture
provides young researchers and doctoral students with understanding of writing scientific journal articles... 28.01.2019

Writing the compiling part of an article dissertation - lecture for doctoral students
15.5.2019
Time: Wednesday 15 May 2019 at 12.15 - 16.00 Place: Otaniemi, Tuas-building, hall TU1 (Maarintie 8) Lecturer: Dr. Pekka Belt The lecture
provides doctoral students with an understanding of writing an article dissertation... 28.01.2019

Vielä on aikaa hakea vaihtoon! Haku vaihtoon päättyy 31.1.2019
Vaihtohaku pähkinänkuoressa Voit hakea 1–3 kohteeseen https://aalto.moveon4.com/publisher/9/eng (+wild card –vaihtoehto). Löydät
vanhojen vaihtareiden vaihtokertomuksia travel reports -osioista edellä olevasta linkistä... 25.01.2019

Thesis Writing Workshop (Workshop 26 Feb, 19 March & 2 April)
Thesis Writing Workshop for Aalto Business Students (77E23000) (Workshop 26 Feb, 19 March & 2 April) is a 3-credit course that focuses on
the key writing issues of the MSc thesis meets on three Tuesdays (26 Feb, 19 March & 2 April) at 16... 29.01.2019

There’s still time to apply for exchange! Exchange application period ends 31.1.2019
Applying for exchange in a nutshell Step 1: Choose 1–3 destinations https://aalto.moveon4.com/publisher/9/eng (+the wild card option). Check
the travel reports -tab for stories from previous exchange students.... 25.01.2019

Vielä ehdit! Uusi FITech-ohjelma High-Growth Operations - Last call! High-Growth
Operations HGO
Vielä ehdit! Uusi FITech-ohjelma High-Growth Operations – HGO – käynnistyy pian! HGO on suunnattu Aalto-yliopiston eri tekniikan alojen ja
Tuotantotalouden opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa Operations and... 24.01.2019

Tekniikan edistämissäätiön apurahat Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoille
Tekniikan edistämissäätiö jakaa yksittäisille tutkijoille ja opiskelijoille apurahoja kerran vuodessa. Johannes Eichingerin erikoisrahasto myöntää
apurahoja Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kemian... 22.01.2019

Varaudu mahdolliseen pääsyn katkeamiseen Wileyn sekä Taylor & Francisin
kustantamien lehtien osalta - Get ready for possible break in access to journals
published by Wiley and Taylor & Francis
Haastavat neuvottelut kahden suuren lehtikustantajan, Taylor & Francisin sekä Wileyn, kanssa ovat edelleen kesken. Lehdet ovat vielä
tammikuun ajan luettavissa, joten nyt on viimeinen hetki ottaa talteen tarvittavat artikkelit... 24.01.2019

Insinööritieteiden korkeakoulun sisäinen haku syksyllä 2019 alkaviin maisteriopintoihin
on päättymässä - Internal Master’s application round for the Students of Bachelor's
Programme in Engineering is ending
Insinööritieteiden korkeakoulun sisäinen haku syksyllä 2019 alkaviin maisteriopintoihin on päättymässä Haku Insinööritieteiden korkeakoulun
syksyllä 2019 alkaviin maisteriopintoihin järjestetään 2.1. – 31.1.2019... 24.01.2019

ELEC vaihtoklinikat / exchange clinics
(in English below) Oletko hakemassa vaihtoon lukuvuodelle 2019-20? Tule vaihtoklinikalle hakemaan allekirjoitukset opintosuunnitelmiisi!

Vaihtoklinikan aikataulu: keskiviikkona 23.1. klo 13:00-15:00 tiistaina 29... 21.01.2019

Saksan kursseilla vielä tilaa
Saksan kursseilla LC-6035 Landeskunde, LC-6112 Liike-elämän saksaa 1b ja LC-6132 Liike-elämän saksaa 3b on vielä runsaasti tilaa.
Ilmoittautuminen on edelleen auki! 28.01.2019

Runovideokilpailu ”Valo ja vesi” 7.1.-14.4.2019
Runomaraton järjestää kansainvälisen runovideokilpailun ”Valo ja vesi” 7.1.-14.4.2019. Kilpailuun voi osallistua millä tahansa kielellä, mutta
videon runo tulee olla tekstitetty joko suomeksi tai englanniksi.... 15.01.2019

Uskonnot ja katsomukset yhteisöjä rakentamassa 7.2.2019 klo 17-19
Lämpimästi tervetuloa keskustelutilaisuuteen "Uskonnot ja katsomukset yhteisöjä rakentamassa"! to 7.2.2019 klo 17-19 Oppimiskeskus,
Makerspace (Otaniementie 9 , K-kerros) Miten eri uskonnot ja maailmankatsomukset... 15.01.2019

Apply for exchange for AY 2019/20! Application period 10.-31.1.2019
Up-coming exchange events Exchange clinics 16.1 14:00-16:00 and 29.1 12:00-14:00, OK4 r. 101 Come to discuss your exchange plans with
your programme’s planning officer and get signatures for your application documents... 15.01.2019

Haku vaihtoon lukuvuoden 2019/20 aikana on käynnissä. Hakuaika 10. - 31.1.2019
Tulevia vaihtotapahtumia: Vaihtoklinikat 16.1 klo 14:00–16:00 ja 29.1 klo 12:00–14:00, OK4 101 Tule keskustelemaan vaihtosuunnitelmistasi
ohjelmasi suunnittelijan kanssa ja hae allekirjoituksia hakudokumentteihin... 15.01.2019

CCIS-ohjelman Signal, Speech and Language Processing pääaineen lakkauttaminen
1.8.2020 alkaen - Discontinuation of CCIS programme's Signal, Speech and Language
Processing major from 1.8.2020 onwards
Perustieteiden korkeakoulun akateemisen komitean 30.10.2018 kokouksessa on tehty päätös Computer, Communication and Information
Sciences -maisteriohjelman pääaineen Signal, Speech and Language Processing (SSLP) lakkauttamisesta 1... 14.01.2019

Exchange infosession and exchange clinic, CHEM
Now is the time to apply for student exchange! The main application period for student exchange during the academic year 2019-20 is 10–31
January 2019. There are possibilities around the world! More information from INTO https://into... 02.01.2019

Vaihtoinfo ja -klinikat, CHEM
Nyt on aika hakea vuoden 2019-2020 vaihtopaikkoja. Hakuaika 10.–31. tammikuuta 2019. Lisätietoa kohteista ja hakemisesta INTO
https://into.aalto.fi/display/fikandchem/Vaihto-opinnotsta. Voit myös ottaa yhteyttä vaihtoneuvoja Annamaaria Myttyyn... 02.01.2019

Informaatiota vaihtoon hakeutumisesta, urasuunnittelusta ja Aalto ENGin
harjoittelukursseista on tarjolla 17.1. ja 22.1.2019
Insinööritieteiden korkeakoulussa järjestetään informaatiotilaisuuksia ja haluttaessa yksilöllisempää ohjausta opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ja
urasuunnitteluun liittyen. Tilaisuudessa to 17.1. klo 14.15 alkaen (luentosali 216... 11.01.2019

Töölön HelpDesk kiinni 17.1.2019 / Töölö HelpDesk closed on 17th January 2019
Töölön HelpDesk on poikkeuksellisesti kiinni torstaina 17.1.2019. Töölö HelpDesk is closed on Thursday 17th January 2019. 11.01.2019

Det nya programmet FITech High-growth Operations – HGO – Utlysningen öppen!
Suomeksi In English HGO-programmet riktar sig till tillväxtföretag och deras särdrag och utmaningar i ledningen av operationer (Operations
Management). Programmet förenar de studerande vid Aalto-universitetet... 15.01.2019

High-Growth Operations HGO – a new FITECH Program 2019! Apply now!
Suomeksi På svenska HGO Program focuses on companies in high-growth industries and their specific characters and challenges in the area
of Operations Management. The program integrates university students and companies in South-West Finland... 15.01.2019

Uusi FITech High-growth Operations –ohjelma – HGO – Haku avoinna!
På svenska In English HGO-ohjelma suuntautuu kasvuyrityksiin ja niiden erityispiirteisiin ja haasteisiin operaatioiden johtamisessa (Operations

Management). Ohjelma yhdistää Aalto-yliopiston opiskelijat ja Lounais-Suomen... 15.01.2019

POSTECH - Uusi vaihtokohde Etelä-Koreassa
Kiinnostaako Etelä-Korea tai haluatko tutustua korealaiseen kulttuuriin? Hae vaihtoon tekniikan alojen uuteen kohteeseen Pohang University of
Science and Technologyyn! Postech sijaitsee Pohangin https://www.google... 02.01.2019

Uracoaching tohtorikoulutettaville ja post doc tutkijoille keväällä 2019
In English Uracoachingia on Aallossa toteutettu jo useampana vuotena kohdennettuna erityisesti tohtorikoulutettaville. Mukaan voivat hakea
myös post doc –tutkijat. Uracoachingin tavoite Yksilötasolla uravalmennuksen... 15.01.2019

Career coaching for doctoral candidates and post doc researchers in spring 2019
Suomeksi Goals At the individual level, the goal of career coaching is to help participants to reflect deeply and realistically on their wishes for
their career, the investments they are prepared to make and the goals they wish to achieve... 15.01.2019

Apply for student exchange during the academic year 2019-20 by January 31, 2019 /
ELEC
Destinations available in Europe, Asia, North and South America and Australia. You can go for exchange for one or two semesters. In the
schools of technology, the student must have completed at least 60 ECTS (for... 09.01.2019

Etsitkö tietoa vaihtokohteista? Destination Database auttaa
Haku lukuvuoden 2019-2020 vaihtopaikkoihin on nyt. Hakuaika 10.–31. tammikuuta 2019. Kaikille tekniikan kouluille yhteinen Destination
Database https://aalto.moveon4.com/publisher/9/eng sisältää lisätietoja mahdollisista vaihtokohteista... 02.01.2019

Haku vaihtoon lukuvuoden 2019-20 aikana on käynnissä 31.1.2019 saakka / ELEC
Haettavissa on kohteita Euroopassa, Aasiassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Australiassa. Vaihtoon voi lähteä yhdeksi lukukaudeksi tai
koko lukuvuodeksi. Tekniikan alan korkeakouluissa vaihtoon voivat hakea opiskelijat... 09.01.2019

Starting Point of Wellbeing kevät 2019 / våren 2019 / spring 2019
Starting Point of Wellbeing tarjoaa Aallon opiskelijoille neuvontaa ja palveluohjausta hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Syksyllä 2018
toimintansa aloittanut Starting Point of Wellbeing on saanut hyvän vastaanoton... 09.01.2019

POSTECH - New exchange destination in South Korea
Are you interested in South Korea or want to know Korean culture? Apply for exchange in the new exchange destination: Pohang University of
Science and Technology. POSTECH is a private university established in... 03.01.2019

"Power of Imperfection" -työpaja opiskelijoille suomeksi 21.1.2019 alkaen
Huomaatko usein ajattelevasi seuraavalla tavalla: "Minun pitäisi….olla tehokkaampi, paremmassa kunnossa... Minun pitäisi suoriutua
paremmin,…"? Mikäli tunnistat tästä omia ajatuskulkujasi, tämä työpaja voi sopia juuri sinulle... 08.01.2019

AYY valitsi hallinnon opiskelijaedustajat - AUS valde studentrepresentanter - AYY
selected the Student Representatives in Administration
AYY valitsi hallinnon opiskelijaedustajat vuodelle 2019 Aalto yliopiston ylioppilaskunnan hallitus valitsi kokouksessaan 18.12. hallinnon
opiskelijaedustajat vuodelle 2019. Hallinnon opiskelijaedustajat ovat tavallisia opiskelijoita... 08.01.2019

Pääsy T&F:n ja Wileyn elektronisiin aineistoihin vaarassa | Access to T&F and Wiley
electronic publications at risk
FinELibin nykyiset sopimukset Taylor & Francisin ja Wileyn kanssa päättyvät 31.12.2018. Tämän takarajan lähestyessä FinELib-konsortion
jäsenet varautuvat erilaisiin skenaarioihin tarjotakseen tiedeyhteisöilleen... 08.01.2019

Lähde vaihtoon Singaporeen!
Singapore on eläväinen ja moderni viiden miljoonan asukkaan kaupunkivaltio Aasiassa. Singapore on siisti, järjestäytynyt ja turvallinen maa,
josta on helppo matkustaa myös muualle Aasiaan. Singapore onkin Aasian mittakaavassa hyvin länsimaalainen... 02.01.2019

Stanford IHP - Hakuaika päättyy tänään klo 18:00!

Aalto-yliopiston opiskelijoilla on jälleen mahdollisuus hakea Stanfordin yliopiston järjestämään kesäkouluun (Stanford Summer Session
International Honors Program IHP), joka järjestetään Kaliforniassa 22.6.-18... 15.01.2019

Personal Impact spring 2019 course enrollment open now!
Personal Impact is a mindset and a movement, an entity created for all Aalto students. We bring to light already existing courses in Aalto
University on values and meaningfulness, self-leadership, societal impact, human potential and well-being... 03.01.2019

Valmistuneet SCI-kandit ovat tyytyväisiä kanditutkintoonsa
SCIstä valmistuneet kandit ovat tyytyväisiä opintoihinsa ja viihtyvät yliopistossa. Opiskelijat kokevat myös, että he löytävät opintoihin apua, jos
sitä tarvitsevat. Nämä palautteet selviävät kansallisesta kandipalautteesta... 21.12.2018

Uusi pakollinen kurssi ELECin AUT pääaineen 2. vuoden opiskelijoille pilotoidaan
keväällä 2019
ELEC-C8204 Automaation ohjelmistoprojektit pilottikurssi Automaatio- ja systeemitekniikan pääaineeseen tehtiin muutoksia koskien toisen
vuoden opintoja. Kurssi CHEM-A1250 Kemian perusteet poistettiin ohjelmasta... 21.12.2018

Förfrågeresultat: tredjeårsstuderandes motivation är hög och de studerande ämnar
avklara sina studier inom måluppsatt tid
Förfrågan skickades ut den 23.11.2018 till 249 studeranden till tredjeårsstuderanden i Högskolan för ingenjörsvetenskaper.128 studeranden
svarade på enkäten. Svarsprocenten blev 59. Tack igen till alla som svarade... 20.12.2018

Kyselytulos: suurimmalla osalla opiskelijoista motivaatio on korkealla tai melko
korkealla
Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelman kolmannen vuoden 249 opiskelijoille lähetettiin kysely 23.11.2018. Kyselyyn vastasi 128
opiskelijaa. Vastausprosentiksi muodostui 51%. Kiitos vielä kaikille vastanneille... 20.12.2018

Förfrågeresultat: andraårsstuderandes motivation är hög och de studerande ämnar
avklara sina studier inom måluppsatt tid
Förfrågan skickades ut den 23.11.2018 till 227 andraårsstuderanden i Högskolan för ingenjörsvetenskaper. 119 studeranden svarade på
enkäten. Svarsprocenten, 52, blev bra. Tack igen till alla som svarade! Enligt de erhållna svaren på enkäten... 20.12.2018

Kyselytulos: toisen vuoden opiskelijoiden motivaatio on korkealla ja opiskelijat aikovat
suorittaa opintonsa tavoiteajassa
Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelman toisen vuoden 227 opiskelijoille lähetettiin kysely 23.11.2018. Kyselyyn vastasi 119
opiskelijaa. Vastausprosentiksi muodostui 52%. Kiitos vielä kaikille vastanneille... 20.12.2018

CHEM kandiopiskelijan uutiset ja tapahtumat, 2018-2019, III periodi
Periodi III Uutiset Tutkintotodistus uudistuu Tutkintonsa 1.1.2019 jälkeen suorittaneet Aallon opiskelijat saavat uudenlaisen tutkintotodistuksen.
Uudistuksen lähtökohtana on ollut uusi arvokkaampi ulkoasu, todistuksen... 19.12.2018

CHEM News and upcoming events for master students, academic year 2018-2019
Study period III News Upcoming event and application periods Tips Renewal of degree certificate All Aalto students who graduate after 1
January 2019 are given a renewed degree certificate. The certificate is... 18.12.2018

Tutkintotodistus uudistuu / Renewal of degree certificate
Tutkintonsa 1.1.2019 jälkeen suorittaneet Aallon opiskelijat saavat uudenlaisen tutkintotodistuksen. Uudistuksen lähtökohtana on ollut uusi
arvokkaampi ulkoasu, todistuksen tekemisen sujuvoittaminen sekä opiskelijoilta... 17.12.2018

Assistant professor Alex Jung elected Computer Science teacher of the year 2018
Alex Jung has been teaching the course Machine Learning: Basic Principles for three years. During this time, the number of students in the
course has more than tripled, and at the same time, the student satisfaction... 17.12.2018

Insinööritieteiden korkeakoulun sisäinen haku maisteriopintoihin - Interna ansökan till
magisterprogram - Internal Master’s application round for the Students of Bachelor's

Programme
Insinööritieteiden korkeakoulun sisäinen haku syksyllä 2019 alkaviin maisteriopintoihin Interna ansökan till magisterprogram, som inleds hösten
2019, för studeranden i kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskaper... 09.01.2019

21.1. DI-työinfo ELEC opiskelijoille - miten päästä alkuun DI-työn kanssa? - 21 Jan
Master's thesis info for ELEC students - how to get your Master's thesis started?
Englanninkielinen tilaisuus on suunnattu ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoille ja opiskelijoille, jotka ovat suunnittelemassa tai
aloittamassa DI-työprosessia. Tilaisuuden jälkeen tiedät mitä DI-työn tekeminen... 14.12.2018

Send Season's Greetings by mail or e-mail
You can send Aalto University's electronic Season's Greetings free of charge by filling in the form here
http://customers.crop.fi/aalto-university/seasonsgreetings/ http://customers.crop.fi/aalto-university/seasonsgreetings/... 14.12.2018

Lähetä kortti tai sähköinen joulutervehdys
Voit lähettää Aalto-yliopiston sähköisen joulutervehdyksen osoitteesta https://customers.crop.fi/aalto-university/seasonsgreetings/
https://customers.crop.fi/aalto-university/seasonsgreetings/. Kirjoita itse haluamasi... 14.12.2018

Tule tekemään löytöjä vuoden viimeiselle kalustekierrätyspäivälle! - Get your furniture at
the last recycling day of the year!
Järjestämme ylimääräisen kalustekierrätyspäivän Otaniemessä ensi viikon tiistaina 18.12.2018 klo 9.00-17.00 Otakaari 7:ssa, 4. kerroksessa.
Lahjoitamme mm. Aallon pöytiä 50 kpl, Lundian hyllyjä ja tuoleja. Nyt... 14.12.2018

Huippu-urheiluakatemia Urhea ja Aalto-yliopisto tukevat urheilun ja opiskelun
yhdistämistä
Aallon Urhea-työryhmän järjestämän vuosittaisen tapaamisen tarkoituksena on tuoda Urheaan kuuluvat Aallon opiskelijat yhteen, käydä läpi
ajankohtaisia urheilun ja opiskelun yhdistämiseen liittyviä asioita sekä vaihtaa kuulumisia... 12.12.2018

Opiskelija, koetko yksinäisyyttä? Osallistu kyselyyn ja vaikuta – voit voittaa lahjakortin!
Koetko yksinäisyyttä kampuksella, jossa muut näyttävät jo löytäneen porukkansa? Tunnetko, että sinua ei hyväksytä tai arvosteta omana
itsenäsi opiskelupaikassasi? Kaipaamme ideoita yhteisöllisyyden edistämiseen juuri Sinulta... 11.12.2018

Haku vaihto-opintoihin lukuvuodelle 2019-2020 - Application for exchange studies for
the Academic year 2019-2020
Suunnitteletko vaihto-opintoja? Haku lukuvuoden 2019-2020 paikkoihin järjestetään tammikuussa 2019. Haku alkaa to 10.1. ja päättyy to 31.1.
klo 16.15. Linkki hakulomakkeeseen ja lopullinen vaihtopaikkalista julkaistaan Intossa haun alkaessa... 11.12.2018

Opiskelijapalvelut jouluna ja vuodenvaihteessa - Studerandeservice under julen och
årsskiftet - Availability of student services between Christmas and New Year’s
Opiskelijapalvelut jouluna ja vuodenvaihteessa Jouluna ja vuodenvaihteessa moni palvelumme on joko supistetusti auki tai kokonaan
suljettuna. Huomioithan, että asiointi kannattaa hoitaa mahdollisuuksien mukaan jo ennen joulunpyhiä... 11.12.2018

Fulbright Finland Summer Programs for undergraduate students
GET INTERNATIONAL EXPERIENCE AND NETWORKS THROUGH A SHORT-TERM SUMMER EXCHANGE PROGRAM! Study of the U.S.
Institutes for Student Leaders from Europe are intensive 5-week programs with integrated study tour for... 10.12.2018

Fulbright Finland Summer Programs for faculty and scholars
Study of the United States Institutes (SUSI) for Scholars and Professionals are intensive 6-week, post-graduate level academic programs with
integrated study tour with the purpose to provide Finnish university faculty... 10.12.2018

Welcome to Learning@Aalto Gala on Dec 19th 2018!
Warmly welcome to Learning@Aalto Gala 2018! Learning@Aalto Gala is organized to the Aalto community as a joint effort by the strategic
initiatives in the field of learning. Sign up by 12.12.2018 in https://www... 10.12.2018

Uutisia Kielikeskuksesta - Nyheter från Språkcentret - Language Centre news

Kieliopintoja Aallon opiskelijoille muissa korkeakouluissa Seuraavat kielet ja viestintäaineet ovat Aalto-yliopiston, Haaga-Helian, Laurean ja
Metropolian yhteistyötarjonnassa: Espanja, italia, japani, ranska... 07.12.2018

BIZ: Additional graduation date December 31, 2018
Dear student at the end of your studies, Good news! Dean has decided on an additional graduation on December 31, 2018. If you have
completed all courses and you are able to complete and submit your master's thesis and maturity test this year... 05.12.2018

BIZ: Ylimääräinen maisterien valmistumispäivä 31.12.2018
Hei opintojen loppusuoralla oleva opiskelija, Hyviä uutisia! Kauppakorkeakoulun dekaani on päättänyt ylimääräisestä maisterien
valmistumispäivästä 31.12.2018. Mikäli sinulla on kaikki kurssit suoritettuina... 05.12.2018

EURECOM info at CS building on Wednesday 5.12 at 8:30-10.00
A represant from the Graduate School and Research Centre EURECOM, France, will be giving information about exchange studies at
EURECOM at the entrance of CS building on Wednesday 5th of December at 8:30-10:00... 04.12.2018

Master’s thesis digitisation project soon to be complete
In 2017, Aalto University launched a project with the goal of digitising all the master’s theses published at its schools of technology and at the
School of Business and the predecessors of the same since 1960... 03.12.2018

Opinnäytteiden digitointiprojekti loppusuoralla
Aalto-yliopistossa käynnistyi syksyllä 2017 opinnäytteiden digitointiprojekti, jonka tavoitteena on edistää opinnäytteiden saavutettavuutta ja
käytettävyyttä digitoimalla Aalto-yliopiston tekniikan korkeakouluissa... 03.12.2018

You can suggest winners for the Award for Achievements in Teaching 2018
THE AWARD FOR ACHIEVEMENTS IN TEACHING 2018 The Award for Achievements in Teaching (3000 €) is given out for a praiseworthy
teaching activity. The staff and students of the School of Engineering are asked to submit... 30.11.2018

Dekaanin palkinnot vuoden 2018 saavutuksista ovat haettavissa Aalto ENGissä
VUODEN OPETUSTEKO 2018 Vuoden opetusteko –palkinto 2018 (3000 €) annetaan ansiokkaasta opetusteosta. Insinööritieteiden
korkeakoulun henkilökunnalta ja opiskelijoilta pyydetään ehdotuksia vuoden 2018 opetusteoksi... 30.11.2018

Come and chat about exchange over a cup of glögi on Tuesday 4th December 10:00 –
14:00
Thinking of whether to go on exchange or not? Or perhaps not sure about which destination to choose? Come and chat about the options
available to you with students who have already been on exchange and ENG exchange... 30.11.2018

Tule juttelemaan vaihdosta kera glögin ja pipareiden tiistaina 4.12 klo 10:00 – 14:00
Oletko harkinnut vaihtoon lähtöä, mutta et ole vielä varma? Vai onko vaihtokohde kenties vielä päättämättä? Tule juttelemaan jo vaihdossa
olleiden opiskelijoiden ja ENG: in vaihtokoordinaattorin kanssa eri vaihtoehdoista... 30.11.2018

Emman kokemuksia Stanfordin kesäkoulusta
Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelija Emma opiskeli kesällä 2018 Stanfordin kesäkoulussa Aallon stipendiohjelman puitteissa. Lue
Emman kokemuksista täältä. Haku ensi kesän Stanfordin kesäkoulustipendeihin on auki joulu-tammikuussa... 16.11.2018

Kampusravintolat vuodenvaihteessa - Campus restaurangerna vid årsskiftet - Campus
restaurants at the end of the year
Kampusravintolat vuodenvaihteessa Opiskelija- ja henkilöstöravintoloiden aukioloajoissa on muutoksia vuodenvaihteessa joulu-tammikuussa.
Otaniemen ja Töölön ravintoloiden poikkeukselliset aukioloajat on päivitetty... 29.11.2018

SCI opiskelijapalvelut tietotekniikan talossa suljettu 28.-30.11.
Tietotekniikan talon opiskelijapalveluiden käytävällä tehdään remonttitöitä tällä ja ensi viikolla. Remontista johtuen opiskelijapalvelut on kiinni
28.-30.11. Henkilökunta on kuitenkin töissä ja tavoitat heidät... 27.11.2018

SCI Student Services closed 28-30 November
SCI Student services corridor in CS Building is under renovation for a week from Wed 28 Nov. Due to the renovation, the Student Services will

be closed on 28-30 Nov. You can reach the Student Services personnel by email or phone https://into... 27.11.2018

TalTech Pop-Up University 27.11. Dipoli
Tervetuloa! Welcome! Oled oodatud! Tallinn.png 27.11.2018 Aalto-yliopisto klo 10-17, Dipoli, Otakaari 24 Pidätkö kahvista? Haluatko tietää,
miten rakennetaan itseohjauva auto tai sähköllä toimiva formula-auto... 27.11.2018

ELEC exchange glögi Mon 3.12. at 11.30-15
Welcome to talk about exchange studies at Maarintie 8 lobby on Monday December 3 at 11.30-15.00 with the ELEC exchange coordinator.
Christmas glögi and gingerbread served! 26.11.2018

ELEC vaihtoglögit ma 3.12. klo 11.30-15
Tervetuloa juttelemaan vaihto-opinnoista glögin ja piparin äärellä Maarintie 8 ala-aulaan maanantaina 3.12. klo 11.30-15.00. Paikalla ELECin
vaihtokoordinaattori. 26.11.2018

ELEC joutuu edelleen supistamaan opiskelijapalveluita: vaikutuksia erityisesti
diplomitöiden tekijöihin
Hyvät ELECin opiskelijat ja akateeminen henkilökunta! ELECin opiskelijapalveluissa on edelleen resurssivaje, eikä tilanteeseen ole toistaiseksi
löytynyt tyydyttävää ratkaisua ponnisteluista huolimatta. Ikävä kyllä... 26.11.2018

Studies at another Aalto School
Aalto University students may complete studies in another Aalto school. Some courses and minors are open for all while others require an
application. So called Aalto cross-school courses https://into.aalto.fi/display/enopinnot/Elective+courses... 16.11.2018

Opintoja Aallossa oman opintoalan ulkopuolella - Hae nyt!
Aalto-yliopistossa voi suorittaa opintoja myös oman korkeakoulun ja alan ulkopuolella. Osa opinnoista on avoimia kaikille, osaa varten tulee
erikseen hakea opinto-oikeutta. Ns. Aalto-kurssit https://into.aalto... 16.11.2018

ELEC still forced to cut student services: affects especially students working with their
thesis
Dear ELEC students & academic staff! There is still lack of resources in student services at ELEC. Our efforts to find a satisfactory resolution
have so far been unsuccessful. Unfortunately, we are forced to continue... 26.11.2018

Muutoksia Maarintalon toisen kerroksen opiskelijatiloihin / Changes in Maarintalo top
floor student spaces
Muutoksia Maarintalon toisen kerroksen opiskelijatiloihin Maarintalon toisen kerroksen opiskelijatilat ovat osittain tai kokonaan pois käytöstä
29.11.-14.12.2018 ENG-koulun henkilökunnan muuttaessa osaan Maarintalon yläkerrosta... 04.12.2018

All Well? työkaluja ohjauksen tueksi - ja itseopiskeluun opiskelijoille on nyt saatavilla.
Aalto-yliopiston psykologitiimi on kehittänyt my courses –itseopiskeluaineistoja sekä ryhmiä Allwell? –kyselyn pohjalta nousseisiin teemoihin.
Opiskelijat voivat käydä uudessa Starting Point of Wellbeing –pisteessä Otakaarella... 26.11.2018

Språk- och kommunikationsstudier i samarbete med andra högskolor
Aalto-studerande kan studera språk och kommunikation inom ramen för samarbete mellan Aalto-universitetet, Haaga-Helia, Laurea, Metropolia
och Asien-nätverket. Kurser ges i franska, italienska, japanska, koreanska... 23.11.2018

Course registration of III period Marketing courses ends 20th of December 2018.
Course registration of III period Marketing courses and Spring BSc and MSc seminars will end on 20th of December 2018. Take care about
your enrollments before your Christmas holidays! 21.11.2018

Kurssi-ilmoittautuminen III periodin Markkinoinnin kursseille päätyy 20.12.2018.
Kurssi-ilmoittautuminen III periodin Markkinoinnin kursseille sekä kevään kandi- ja maisteriseminaarille päätyy 20.12.2018. Huolehti
ilmoittautumisesta ennen siirtymistä Joululomalle! 21.11.2018

Language and communication studies for Aalto students in other universities

Aalto students can take language and communication courses offered through collaboration between Aalto University, Haaga-Helia, Laurea,
Metropolia, in the following subjects: Communication (for native Finnish speakers)... 20.11.2018

Kieliopintoja Aallon opiskelijoille muissa korkeakouluissa
Seuraavat kielet ja viestintäaineet ovat Aalto-yliopiston, Haaga-Helian, Laurean, Metropolian ja Aasia-verkoston yhteistyötarjonnassa: Espanja,
italia, japani, ranska, ruotsi, saksa, venäjä sekä suomi vieraana kielenä ja suomenkielinen viestintä... 20.11.2018

Yliopiston oppimisympäristökysely auki 23.11. saakka - Inlärningsmiljön på universitetet
-enkäten öppen ända till den 23.11 - University learning environment survey open until
23 November
Yliopiston oppimisympäristökyselyn vastausaikaa on jatkettu – kysely auki 23.11. saakka Kattavien tulosten saamiseksi jokainen vastaus on
erittäin tärkeä. Pidensimme kyselyn vastausaikaa, eli täytäthän kyselyn viimeistään perjantaina 23... 19.11.2018

Paradox City-utställning
Paradox City presenterar hur kombinationen av kulturella, byggda och växande skikt bildar ett mångsidigt hem för en gemenskap –
Aalto-universitetets campus. Paradox City-utställningen tar besökaren från tiden... 13.12.2018

Paradox City -näyttely
Paradox City esittelee, miten kulttuuristen, rakennettujen ja kasvaneiden kerrosten yhdistelmästä rakentuu monimuotoisen yhteisön koti –
Aalto-yliopiston kampus. Paradox City -näyttely kuljettaa kävijän Otnäsin... 13.12.2018

Paradox City exhibition in Dipoli
The exhibition showcases the diversity of cultural, built and grown layers that co-create the home of a multidisciplinary community on Aalto
University's campus. Paradox City exhibition presents complementing... 13.12.2018

AYY hakee opiskelijaedustajia - AUS söker studentrepresentanter - AYY is looking for
Student Representatives
AYY hakee opiskelijaedustajia vuodelle 2019 Aalto yliopiston ylioppilaskunta hakee hallinnon opiskelijaedustajia vuodelle 2019. Haku on auki
aina 3.12.2018 klo 23:59 asti. Hallinnon opiskelijaedustajaksi eli... 16.11.2018

Take part in Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey by 21 Dec
Your future career paths and professional activities are of high importance. The research project GUESSS (Global University Entrepreneurial
Spirit Students' Survey) investigates students' career choice intentions... 16.11.2018

Studies at another Aalto School?
Aalto University students may complete studies in another Aalto school. Some courses and minors are open for all while others require an
application. So called Aalto cross-school courses https://into.aalto.fi/display/enopinnot/Elective+courses... 15.11.2018

Hae opintoihin oman alasi ulkopuolelle - haku käynnissä!
Aalto-yliopistossa voi suorittaa opintoja myös oman korkeakoulun ja alan ulkopuolella. Osa opinnoista on avoimia kaikille, osaa varten tulee
erikseen hakea opinto-oikeutta. Ns. Aalto-kurssit https://into.aalto... 15.11.2018

New Marketing MSc-course will be lectured at period IV_Retail Futures: New business
models, service systems, and customer experiences
Are we all retailers now? Consumers today sell directly to other consumers, as well as developing new preferences over the ownership of
goods, such as renting or sharing. Meanwhile, technology firms are developing... 14.11.2018

20.11. Experience exchange - mennään vaihtoon! - exchange fair by ESN
(in English below) The event in Facebook. https://www.facebook.com/events/796168174056911/ Kaipaatko valoa kalsean talven hiipiessä
Suomeen? Onko mielesi tavoitellut uutta ulottuvuutta, futuristista unelmien... 13.11.2018

CCIS get-together for 1st year students 27.11.2018 – REGISTER NOW!
CCIS get-together for first-year students will be on Tuesday 27th November, 2018 at 16.30-19 in the OIH building, Maarintie 6. The programme
will include a short session by Allwell team on how to maintain student... 13.11.2018

Crystal Flowers in Halls of Mirrors course - apply now
The course is a unique opportunity to work with your hands and to build an exhibition in a group with many talents including science. The
course MS-E1000 Crystal Flowers in Halls of Mirrors: Mathematics meets... 12.11.2018

Kaikille avoin, poikkitieteellinen Kristallikukkia peilisalissa -kurssi huipentuu näyttelyyn
Espoon kulttuurikeskuksessa – hae nyt!
Kurssi on ainutlaatuinen mahdollisuus käsillä tekemiseen ja näyttelyn rakentamiseen moniosaavissa ryhmissä – tieteitä unohtamatta.
Kristallikukkia peilisaleissa -kurssi – MS-E1000 Crystal Flowers in Halls of Mirrors:... 12.11.2018

Vinkkejä maisterivaiheen urasuunnitteluun ja jatko-opintoihin on nyt verkkosivuilla
Maisterivaiheen opintoihin voi saada opintopisteitä työharjoittelusta suorittamalla ohjeiden mukaan kurssin ENG-E1010 Practical training. Aalto
ENGin harjoittelukurssin informaatiossa 7.11.2018 kuultiin mm. professorin... 09.11.2018

Stanford IHP Webinar on November 15
Aalto University students have an excellent opportunity to apply for the Stanford Summer Session International Honors Program (IHP) also in
2019. The call for applications will be published in Into at the beginning of December... 09.11.2018

Apply to Asianet online courses - spring 2019!
Apply now to basic and advanced level online courses on Asia. You can choose between Bachelor and Master’s level courses and a variety of
topics. Either take individual courses or a combination of courses to get a minor in Asian Studies... 08.11.2018

HeiaHea digital wellbeing service available for students!
Aalto Wellbeing Week 2018 offers Aalto University’s personnel and students HeiaHeia digital wellbeing service for 6 months! HeiaHeia is
engaging and social wellbeing service created by leading wellbeing experts... 14.10.2018

Towards graduation –info for doctoral students at the School of Science 15.11.2018
For whom: An information session for doctoral students at the Doctoral Programme in Science who will start the pre-examination in the near
future. Open for anyone interested. Content: Pre-examination, publishing of a dissertation... 14.12.2018

Kerro mielipiteesi yliopistoympäristöstä - Ge din åsikt om universitetsmiljön - Give us
feedback about the university learning environment
Vastaa yliopiston oppimisympäristökyselyyn 16.11. mennessä – voit voittaa leffalippuja Kerro mielipiteesi yliopistoympäristöstä! Mikä toimii,
mitä pitäisi kehittää? Tavoitteenamme on kartoittaa, kuinka hyvin... 06.11.2018

Welcome to Art and Value Seminar on Nov 8, 2018 at 10-15 at Maarintie 8
The 2018 U-Create Seminar will present four different perspectives on the question of art’s relation to value and value creation. These
perspectives come from various backgrounds and access different registers... 06.11.2018

Höstens phuxenkät: 90 % planerar bli färdiga inom den målsatta tiden
Kandidatprogrammets phuxenkät hösten 2018 i Högskolan för ingenjörsvetenskaper Phuxenkäten i Högskolan för ingenjörsvetenskaper
skickades åt 301 studeranden 15.10.2018. 177 studeranden svarade på enkäten. Svarsprocenten, 59, blev riktigt bra... 06.11.2018

Syksyn 2018 fuksikysely: 90 % aikoo valmistua tavoiteajassa
Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelman syksyn 2018 fuksikysely Insinööritieteiden korkeakoulun fuksikysely lähettiin 301
opiskelijalle 15.10.2018, kyselyyn vastasi 177 opiskelijaa. Vastausprosentiksi muodostui oikein hyvä 59... 06.11.2018

Nominate the teacher of the year 2018 in Computer Science
Which teacher made you become interested in a subject you never knew you would? Who helped you learn things you thought were out of
your reach? Who was the most motivated teacher? Whose teaching methods made you eager to learn more... 05.11.2018

Ehdota tietotekniikan vuoden opettajaa 2018
Kuka opettaja on saanut sinut kiinnostumaan aiheesta, josta et aiemmin tiennyt mitään? Kenen avulla opit ymmärtämään asioita, joita et
koskaan uskonut oppivasi? Kenet haluaisit palkita erityisestä motivoituneisuudesta opetusta kohtaan... 05.11.2018

Vinkkejä maisterivaiheen urasuunnitteluun ja jatko-opintoihin on tarjolla 7.11.2018
Maisterivaiheen opintoihin voi saada opintopisteitä työharjoittelusta suorittamalla ohjeiden mukaan kurssin ENG-E1010 Practical training. Aalto
ENGin harjoittelukurssin informaatiossa 7.11.2018 (klo. 14.15 alkaen salissa U6... 07.11.2018

Hae opintoneuvojaksi Insinööritieteiden korkeakoulun oppimispalveluihin!
Koetko muiden auttamisen ja ohjauksen olevan sinun juttusi? Haluatko olla mukana kehittämässä korkeakoulusi ohjaus- ja
neuvontapalveluita? Haluatko saada arvokasta työkokemusta? Haemme opintoneuvojien tiimiin... 16.11.2018

Uusi HSL-kortti ei toimi kulkukorttina Aallossa - New HSL travel card doesn´t work in
student hubs
Päivitys 7.1.2019 Uusi HSL-kortti toimii jo Väreessä. Uusi HSL-kortti ei toimi vielä kulkukorttina Aallossa - säilytä vanha korttisi (Päivitetty
20.11.2018) Uusi HSL-matkakortti ei toimi vielä kulkukorttina Aalto-yliopiston student hubeihin... 07.01.2019

Beat autumn fatigue and get into exercise through the UniSport #Mynewfavclass
campaign
In the midst of the darkening autumn, UniSport encourages university members to come together and get into some uplifting exercise! To give
a special boost during this increasingly gloomy time of year, UniSport... 29.10.2018

Selätä syysväsymys ja innostu liikkumaan UniSportin #Lempitunninjäljillä
-tempauksessa
UniSport kannustaa yliopistolaisia rohkeasti innostumaan iloisesta liikkumisesta yhdessä! Erityistsempiksi synkkenevään vuodenaikaan
UniSport päräyttää käyntiin 1.11. alkaen ryhmäliikuntatempaus #Lempitunninjäljillä -metsästyksen... 29.10.2018

CHEM kandiopiskelijan uutiset ja tapahtumat, 2018-2019, II periodi
Periodi II Uutiset Tapahtumat ja haut Vinkejä ja ohjeita Kahvia ja kakkua hyvästä opintomenestyksestä Opiskelijoita kannustetaan
valmistautumaan tavoiteajassa mm. ottamalla osaa akateemiseen ohjaukseen. Kemian... 26.10.2018

Dekaanin pop up-kahvit Töölössä 30.10.
Kauppiksen opiskelija tule juttelemaan dekaaniemme kanssa ajankohtaisista asioista! Tiistai 30.10.2018 klo 12.30 14.30 Töölön pääaula
Tervetuloa! 25.10.2018

Dean's pop up coffee in Töölö on 30th October
Dear BIZ student come chat with our deans over a cup of coffee. Tuesday 30th of October at 12.30 14.30 Töölö, main lobby Welcome! 25.10.
2018

Opinnäytteiden digitointiprojektin on käynnissä
Aalto-yliopistossa on käynnissä opinnäytteiden digitointiprojekti, jonka tavoitteena on digitoida Aalto-yliopiston tekniikan korkeakouluissa ja
Kauppakorkeakoulussa sekä niiden edeltäjissä tehdyt opinnäytteet vuodesta 1960 lähtien... 19.10.2018

Seitsemän FITech-yliopistoa tarjoaa parastaan – sinä valitset!
Haku 2. periodin opintoihin on avoinna FITech –verkostoyliopistossa! https://fitech.io/courses-for-the-2-period-fall-2018/ Aalto-yliopiston
opiskelijana voit esimerkiksi valita uuden sivuaineen tai yksittäisen... 17.10.2018

Seven universities in FITech offer the most wanted – you choose!
FITech network university offers selected study modules taught at Finland's technical universities in one handy place. As an Aalto University
student, you might want to choose a new minor subject or a single course... 17.10.2018

Sju FITech-universitet erbjuder det bästa - du väljer!
FITech -universitetsnätverket erbjuder studier vid alla Finlands tekniska universitet nu på ett ställe. Som studerande kan du exempelvis välja
ett nytt biämne eller någon enskild kurs från de tekniska universitetens nya utbud... 17.10.2018

Compete in the Venture Cup NORDTEK – a Nordic/Baltic Tech Battle 2018!
The Venture Cup NORDTEK 2018 is a joint collaboration between NORDTEK http://nordtek.net/ and Venture Cup Denmark
https://venturecup.dk/, supported by Venture Cup Väst and Chalmers University. The competition... 16.10.2018

Aalto research information systems, good scientific conduct and open science
23.10.2018
A 1,5-hour lecture for doctoral candidates. The lecturer is Antti Rousi The lecture provides young researchers and doctoral candidates with
understanding of the research information systems at Aalto, recommendations... 03.09.2018

Kutsu innovaatiokilpailuun
Business Finland ja Helsingin kaupunki järjestävät kaikille avoimen innovaatiokilpailun Helsingin tukkutorin ja Teurastamon alueesta.
Kilpailussa etsitään uusia elintarvikkeisiin ja niiden tuotantoon, pakkauksiin... 15.10.2018

SCI Awards 2018 - Call for nominations open until Nov 16th
SCI Awards celebrates the great work and achievements of our faculty, staff and students annually. As of 2018 the proposal form will be open
continuously, so you can propose nominees throughout the year and the... 15.10.2018

Språkstudier från grunderna i period II
Vid Aalto-universitetets språkcenter kan du inleda studier i flera olika språk även mitt i läsåret. I period II (anmälan 1.10-22.10.2018) erbjuds
grundkurser (nivå 0, d.v.s. inga tidigare studier krävs) i spanska, franska och tyska... 11.10.2018

Beginning language studies in period II
You can take up a language in the middle of the academic year at Aalto, as the Language Centre offers several basic-level language courses
during period II. These include Spanish, French and German, which are offered at the ‘0 level’... 10.10.2018

Intossa käyttökatko - Serviceavbrott i Into - Maintenance break on Into 11.10.
Intossa käyttökatko torstaina 11.10 klo 17 Käyttökatko kestää 10-15 minuuttia. Katkon aikana Into ei ole käytettävissä. Serviceavbrott i Into
torsdag 11.10. kl. 17 Avbrottet beräknas pågå i 10-15 minuter. Into kan inte användas under denna tid... 10.10.2018

Dean's List 2017-2018: Aalto ENG students have been notified
Students have now been selected to the Dean's List 2017-2018 based on their academic performance in last academic year. Students have
been informed on getting to the Dean’s List. Congratulations to all who managed to get to the list... 10.10.2018

Dean's List 2017-2018: Aalto ENGin opiskelijoita on informoitu
Edellisen lukuvuoden opintomenestyksen perusteella on valittu opiskelijat uudelle Dean's List:lle. Opiskelijoita on informoitu listalle
pääsemisestä. Paljon onnea kaikille listalle päässeille sekä kaikille omat... 10.10.2018

llmastonmuutoksen erikoiskurssi II-periodissa - Course on Climate Change in period II
llmastonmuutoksen erikoiskurssi II-periodissa Mitkä ovat ilmastonmuutoksen tieteelliset taustat? Miten ilmastonmuutos vaikuttaa
yhteiskuntaamme ja elämäämme tulevaisuudessa? Voimmeko vielä tehdä jotain? Kenen on vastuu toimia? ILMASTO... 10.10.2018

The learning services personnel will move during week 41
The renewing of the LES ENG spaces in Otakaari 4 will soon be finished and the majority of the personnel will move to the new spaces on the
1st floor on Wednesday 10th of October 2018 (week 41). During the moving... 10.10.2018

Lärandetjänsternas personal flyttar under vecka 41
Renovering av LES ENG:s utrymmen på Otsvängen 4 är snart färdigt och största delen av LES-personalen flyttar till de förnyade utrymmena
på första våningen under onsdagen den 10 oktober 2018 (vecka 41). Under flyttdagen... 10.10.2018

New learning tool testing among Aalto University students in October
In School of Engineering we are currently developing new tool to support learning. In Dynamic Feedback System a student can see all his or
her studies, including courses and topics on the courses. The student... 10.10.2018

Alkeista alkavia kielten ryhmiä II periodissa
Aalto-yliopiston kielikeskuksessa voit aloittaa kieliopinnot useassa kielessä myös lukuvuoden aikana. II periodissa (ilmoittautuminen
1.10-22.10.2018) voit aloittaa opiskelun alkeista (ns. 0-taso, ei edeltäviä opintoja) espanjassa... 09.10.2018

Hae vaihtoon Japaniin lukuvuodeksi 2019-2020 1.11.-1.12.18! Infotilaisuus Japanin

vaihdoista 29.10.
Teknisten koulujen opiskelijat voivat hakea vaihtoon japanilaisiin vaihtokohteisiin marraskuussa (1.11.-1.12.2018) akateemiseksi vuodeksi
2019-2020. Japanin vaihtokohteet ovat Japanin huippuyliopistoja tekniikan ja insinööritieteiden alalla... 10.10.2018

Apply for exchange to Japan 1.11.-1.12.18 for academic year 2019-2020! Information
event on exchange in Japan 29th Oct.
Students at CHEM, ELEC, ENG and SCI can apply for student exchange to Japanese partner universities in November (1.11.-1.12.2018) for
academic year 2019-2020. Destinations in Japan are Japanese top universities in technology and engineering... 10.10.2018

Oppimispalvelujen henkilöstöä muuttaa viikolla 41.
Otakaari 4:n (K1-talo) ENG-koulun LESin tilojen uudistus on loppusuoralla ja suurin osa LESin henkilöistä muuttaa uudistettuihin tiloihin
rakennuksen 1. kerrokseen keskiviikkona 10.10.2018. Muutosta johtuen suurin... 09.10.2018

Call for applications, Aalto ELEC doctoral school: 12+6 funded positions
The Aalto ELEC Doctoral School announces 12 6 doctoral candidate positions for doctoral students who have a study right leading to the
Doctor of Science degree in Aalto University School of Electrical Engineering... 09.10.2018

Uutta oppimista tukevaa työkalua testataan Aalto-yliopiston opiskelijoilla lokakuussa
Insinööritieteiden korkeakoulussa kehitetään uutta oppimista tukevaa työkalua. Dynamic Feedback System -työkalussa opiskelija näkee kaikki
opintonsa eli kurssit ja kursseilla käsiteltävät aiheet. Opiskelija voi... 09.10.2018

Vinkkejä raporttien kirjoittamiseen ja urasuunnitteluun on nyt saatavilla.
Insinööritieteiden korkeakoulussa 27.9. järjestetyn informaatiotilaisuuden ”Vinkkejä raporttien kirjoittamiseen ja urasuunnitteluun"
esitysmateriaalit ovat nyt opiskelijoiden saatavilla Kurssien ENG_A2020 Työympäristöharjoittelu... 09.10.2018

Opiskelijoiden hyvinvointi sekä opintojen ja elämän tarkoitus aiheena Veritas Forumissa
9.10.
Veritas Forum tiistaina 9.10. klo 16.15. Otakaari 1, B-sali Veritas Forum Finland on verkosto, joka järjestää akateemisia tilaisuuksia suurista
elämänkysymyksistä yliopistokampuksilla ja oppilaitoksissa ympäri Suomen... 08.10.2018

New mentoring programme for Doctoral candidates at Aalto University 2018-2019 Would
you participate as an actor for the group mentoring pilot? Apply for the programme by 5
October.
Here’s a possibility to get into contact with experienced business professionals who want to share their knowledge with you and support you to
a successful start in your career. The mentoring programme is organized by Aalto... 05.10.2018

Tohtorikoulutettavien mentorointiohjelma syksyllä 2018 – hae aktoriksi
ryhmämentorointipilottiin 5.10. mennessä
Muutamia paikkoja vielä vapaana -tutustu ja hae mukaan! Aallon tohtorikoulutettavien mentorointiohjelma tarjoaa kokeneen työelämässä
toimivan antamaa ohjausta ja tukea opiskelijalle, joka pohtii uraansa ja suunnittelee hakeutumista työelämään... 05.10.2018

S041Z-LZ - Data economics, Oct 29 - Nov 2 at 9-12, TUAS building, TU7
Today, data and information are two major factors of production. From the structural point of view, data is completely different from the
traditional factors of production, since data can be efficiently used by multiple actors at the same time... 04.10.2018

Töölö HelpDesk: uudet aukioloajat / new opening hours
Kauppakorkeakoulun Töölön HelpDeskin (A-siipi, huoneet A112-A113) aukioloajat ovat muuttuneet. HelpDesk on avoinna maanantaisin ja
torstaisin klo 11-12.30 ja keskiviikkoisin 15-16.30. HelpDesk on poikkeuksellisesti suljettu maanantaina 8... 04.10.2018

Opetusfoorumi 15.10.; Opetuksen ja oppimisen laatu korkeammalle hyödyntämällä
opetusteknologiaa?
Seuraavassa Insinööritieteiden korkeakoulun Opetusfoorumissa keskustellaan ja jaetaan ENGin opettajien kokemuksia opetusteknologian
hyödyntämisestä opetuksessa ja oppimisessa. Aika: Ma 15.10.2018, klo 14.00–16... 04.10.2018

HAIC Talks: Hard Problems for Cryptography: From Factoring to Sudoku 9.10.
Helsinki-Aalto Center for Information Security (HAIC) public outreach initiative aims to make information security more accessible to a broader
audience. As part of this initiative, are organizing HAIC Talks,... 04.10.2018

Hakuilmoitus/ Kurssiapulainen Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu /
University-Wide Art Studies (UWAS)
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu hakee Kurssiapulaista ajalle 10.12.2018- 31.12.2019 Tehtävänkuvaus: Kurssiapulaisena
työskentelet osana Aalto-yliopiston Art and Creative Practices -strategista aloitetta... 03.10.2018

Vaikuta kielikysymyksiin, vastaa kyselyyn viim. 5.10. - Påverka språksituationen vid
Aalto, besvara en enkät t.o.m. 5.10 - Share your views on language challenges at Aalto
by 5 October
Miten käytät kieliä? Vastaa kyselyyn ja vaikuta kielikysymyksiin Aallossa Olemme päivittämässä Aallon kielellisten linjausten
toimintasuunnitelmaa vuosille 2018–2022. Tervetuloa vastaamaan lyhyeen kyselyyn, jolla... 02.10.2018

Aalto University Wellbeing Challenge starts 1.10. - Aalto-yliopiston
HeiaHeia-hyvinvointihaaste alkaa 1.10.
Aalto Wellbeing Week 2018 offers Aalto University’s personnel and students HeiaHeia digital wellbeing service for 6 months! HeiaHeia
is engaging and social wellbeing service created by leading wellbeing... 03.10.2018

Aalto Wellbeing Week 1.-5.10.2018
SPONSOR STANDS this year at Otaniemi Campus in the new VÄRE building (address: Otaniementie 14) and 1st floor lobbies Time Activity
Place Registrations 9.00 - 10.00 Study Psychologists: Mindfulness... 01.10.2018

Otaniemi Night of Arts 6 October 2018
Otaniemi Night of Arts invites you to enjoy art on campus on 6th Oct 2018. Otaniemi Night of Arts is a new kind of art festival organised for the
first time on the Otaniemi campus of Aalto University. The event... 26.09.2018

Otaniemen yö 6.10.2018
Otaniemen yö on Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella ensimmäistä kertaa järjestettävä, uudenlainen taidefestivaali. Lokakuun
ensimmäisenä lauantaina 6.10. iltapäivästä yöhön vietettävää tapahtumaa värittävät... 26.09.2018

Kristiina Kruus appointed Dean of the School of Chemical Engineering
The Board of Aalto University has appointed Research Professor Kristiina Kruus, currently of VTT Technical Research Centre of Finland Ltd,
as the new Dean for the School of Chemical Engineering. Her five-year period as dean starts 1 December 2018... 25.09.2018

Kristiina Kruus Kemian tekniikan korkeakoulun dekaaniksi
Aalto-yliopiston hallitus on nimittänyt Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusprofessorin Kristiina Kruusin Aalto-yliopiston kemian
tekniikan korkeakoulun dekaaniksi. Hän aloittaa viisivuotisen kautensa 1... 25.09.2018

Vastaa ja vaikuta kielikysymyksiin Aallossa - Besvara en enkät och påverka
språksituationen vid Aalto - Share your views on the language challenges at Aalto
Miten käytät kieliä? Vastaa kyselyyn ja vaikuta kielikysymyksiin Aallossa Olemme päivittämässä Aallon kielellisten linjausten
toimintasuunnitelmaa vuosille 2018–2022. Tervetuloa vastaamaan lyhyeen kyselyyn, jolla... 24.09.2018

Invitation to business case competition
Students’ Association of ISM University of Management and Economics from Lithuania invites you to participate in a social business case
competition Creative Shock, where you could win 2000 euros and a round-trip... 24.09.2018

Personal Impact: Courses published - Kurssit julkaistu - Kurser publicerats
Are you interested in your personal growth? Personal Impact is a mindset and a movement, an entity created for all Aalto students. We bring to
light already existing courses in Aalto University on values and meaningfulness... 25.09.2018

Nytt verktyg för planering av studier har tagits i bruk vid Aalto

Aalto-universitetet har tagit i bruk ett nytt verktyg för planering av studier för första årets studerande inom nästintill alla kandidat- och
magisterprogram. Verktyget ingår i ett datasystem vid namn Sisu som... 20.09.2018

Junction 2018, hae mukaan! - Junction 2018, ansök nu! - Junction 2018 is coming, apply
now!
Junction 2018 - hae mukaan 7.10. mennessä Euroopan suurin hackathon, Junction, järjestetään 23.-25.11.2018. Se kokoaa Dipoliin
viikonlopun ajaksi innokkaimmat koodarit ja designerit ympäri maailmaa. Oletko kiinnostunut haastamaan itsesi... 26.09.2018

Oodissa käyttökatko - Avbrott i Oodi - Maintenance break in Oodi 20.9.
Oodissa käyttökatko to 20.9. klo 17.00-17.15 Oodissa on käyttökatko torstaina 20.9.2018 klo 17.00 – 17.15. Katkon aikana Oodi ei ole
toiminnassa, eikä sinne voi kirjautua. Katko koskee sekä WebOodia että WinOodia... 19.09.2018

Gör ansökningen nu - Studier vid en annan högskola inom Aalto
Studerande vid Aalto-universitetet kan söka studierätt vid en annan högskola inom universitetet än den egna. En studerande kan söka
studierätt för enskilda kurser eller till en biämneshelhet. Till vissa biämnen... 17.09.2018

Apply for studies at Aalto, outside your own field of study
Aalto University students may apply for a study right at another Aalto school. Some minors and individual courses require an application, while
others are open for all. The application period for studies to be... 17.09.2018

Hae nyt opintoihin Aallossa oman koulusi ulkopuolella
Aalto-yliopistossa voi suorittaa opintoja myös oman korkeakoulun ja alan ulkopuolella. Tekniikan alan koulujen opintotarjonta on
pääsääntöisesti avointa kaikille. Kauppakorkeakoulun (BIZ) ja Taiteiden ja suunnittelun... 17.09.2018

Dekanus uppmuntringsstipendium utdelades till 265 studerande vid Högskolan för
elektroteknik - Stipendiet kommer att utdelas även i fortsättningen
Till studerande på kandidatprogrammet för elektronik har utdelats stipendier värda 500 euro på basis av studieframgång under läsåret
2017-2018. Sammanlagt 273 studerande ansökte om stipendiet och 265 studerande fick det... 14.09.2018

Dekaanin kannustusstipendi myönnettiin 265 Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelijalle
- Stipendejä tullaan myöntämään myös ensi vuonna
Sähkötekniikan kandidaattiohjelman opiskelijoille on myönnetty 500 € arvoisia kannustusstipendejä lukuvuoden 2017-2018 opintomenestyksen
perusteella. Stipendejä haki yhteensä 273 opiskelijaa ja niitä myönnettiin 265 opiskelijalle... 14.09.2018

Ilmastonmuutos ja minä – Ahdistaako?
Keskusteluryhmä Aallon opiskelijoille ilmastonmuutokseen liittyvistä ajatuksista ja tunteista. Ryhmä kokoontuu syksyn aikana viisi kertaa
Otaniemen kampuksella. Luottamuksellisessa ilmapiirissä keskustellaan tulevaisuudesta... 13.09.2018

New tool for study planning implemented at Aalto University
A new tool for study planning has been implemented at Aalto University this autumn. The tool is used by neraly all new bachelor’s and master’s
degree students. The tool is an integral part of the new student information system Sisu... 13.09.2018

Uusi työkalu opintojen suunnittelua varten otettu käyttöön Aallossa
Aalto-yliopistossa on lähes kaikkien kandidaatti- ja maisteriohjelmien ensimmäisen vuoden opiskelijoilla otettu käyttöön uusi opintojen
suunnittelemista varten tarkoitettu työkalu. Työkalu toimii Sisu-nimisessä... 13.09.2018

BIZ-Opiskelija! Oletko pihalla? Tule sisään LASKUTUPAAN!
BIZ-Opiskelija! Oletko pihalla? Tule sisään LASKUTUPAAN! Kandidaattikeskuksen huone Y190c Mikä? BIZ-laskutupa tarjoaa
Kauppakorkeakoulun matematiikan ja tilastotieteen peruskurssien opiskelijoille tilan, jossa... 12.09.2018

Pian valmistuvat ja vastavalmistuneet – hae Suomen mentoreiden mentorointiin viim.
23.9.!
Aktorihaku FB.png Suomen Mentoreiden loppusyksystä alkavaan mentoriohjelmaan haetaan uusia aktoreita! Hakuaika on 10.-23.9.2018!
Mentoriohjelmamme on suunnattu vastavalmistuneille tai pian valmistuville korkeakoulutetuille nuorille... 12.09.2018

Uusia alkuja - New Beginnings
Wed 12.9. 10-16, Otaniemen Campus, Kandidaattikeskus (Otakaari 1, Espoo). Event for students and other young people who have recently
moved to live on their own. The beginning of new studies and moving on your own might be exiting... 28.08.2018

Uusia alkuja –tapahtuma opintojaan aloitteleville
ke 12.9. klo 10-16, Otaniemen kampuksen Kandidaattikeskuksessa (Otakaari 1, Espoo) Opintojen aloittaminen ja omaan kotiin muuttaminen
on jännittävää, ihanaa ja parasta mutta myös melko kallista. Esimerkiksi keittiön... 28.08.2018

Aalto 10km/5km on 16.9. - Vielä ehdit mukaan!
In English Aalto 10km/5km on joka vuosi syyskuussa toteutettava hyvän fiiliksen liikuntatapahtuma kaikille aaltolaisille - opiskelijoille,
henkilökunnalle ja alumneille. Aalto 10km/5km tapahtuma järjestetään osana Espoon Rantamaraton https://www... 10.09.2018

Aalto 10km/5km sports event 16 September, come along!
Suomeksi Aalto 10km/5km event is traditional sports event for Aalto's staff, students and alumni. The event is arranged in mid-September as
part of the Espoo Rantamaraton https://www.rantamaraton.fi/- weekend. Approx... 10.09.2018

Interested in Korean language?
Interested in Korean language? Students from Aalto University are able to take Korean Online Course for beginners (3 ECTS) organized by
Finnish University Network for Asian Studies. There is a quota of 10 students from Aalto to this online course... 10.09.2018

Oletko kiinnostunut korean kielen opinnoista?
Oletko kiinnostunut korean kielen opinnoista? Aalto-yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Suomen yliopistojen Aasia-verkoston
järjestämälle korean kielen perusteiden verkkokurssille (3 op). Aalto-yliopistolle... 10.09.2018

Dekaanin pop-up kahvit Otaniemessä ke 12.9.
Dekaanin Popup -kahvit Otaniemessä ke 12.9. Kauppiksen opiskelija tule juttelemaan dekaaniemme kanssa ajankohtaisista asioista!
Keskiviikkona 12.9.2018 klo 12.00 13.30 Otakaari 1 M, BIZ U-aula Tervetuloa!... 10.09.2018

Palkintomahdollisuus Ratkaisupajaan 6.-7.10. osallistuville
Millä pääkaupunkiseutu lämpenee 2050-luvulla? Ratkaisupajan tavoitteena on löytää kestäviä, päästöttömiä ja liiketoiminnallisesti fiksuja
ratkaisuja tulevaisuuden lämmöntuotantoon pääkaupunkiseudulla. Ratkaisupaja... 10.09.2018

The application period for the Dean's incentive-based scholarship is now open (SCI)
An email including a Webropol link through which Dean’s incentive based scholarship can be applied for is now sent to the degree students
who, according to the study register, have reached 60 credits annual target... 06.09.2018

Linkit dekaanin stipendihakemukseen lähetetty
Niille opiskelijoille, jotka opintorekisteritietojen valossa ovat saavuttaneet 60 opintopisteen tavoitteen lukuvuoden 2017-2018 aikana, on nyt
lähetetty henkilökohtainen linkki dekaanin stipendin hakulomakkeeseen... 18.09.2018

Liiketoimintaosaamisen verkkokurssit
Haluatko opiskella liiketoimintaosaamisen perusteita? Kiinnostaako sinua sivuaine, mutta et ehdi luennoille? Tutustu Liiketoimintaosaamisen
verkkokursseihin! Muiden opintojen sisällyttäminen opintokokonaisuuteen... 06.09.2018

Community Award granted to AYY for the Independence Day event
President Ilkka Niemelä recognised five teams from the Aalto community for their achievements at the Opening Ceremony of the Academic
Year.
https://inside.aalto.fi/download/attachments/54532665/Aalto_Day_One_Community_Award_5-9-2018_photo_Mikko_Raskinen_006_700x400.j
pg?version=1&modificationDate=1536156514824&api=v2... 06.09.2018

Yhteisöpalkinto itsenäisyyspäivän vastaanotolle
Rehtori Ilkka Niemelä jakoi lukuvuoden avajaisissa viisi tunnustuspalkintoa. Yhteisöpalkinnon sai Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY Dipolissa
7.12.2017 järjestetystä itsenäisyyspäivän vastaanotosta. https://inside... 06.09.2018

President Ilkka Niemelä: ‘We are ready to take on the challenge of lifelong learning’

Speakers at the Aalto Day One Opening Ceremony included Permanent Secretary of the Ministry of Education and Culture Anita Lehikoinen
and Chair of the Student Union Noora Vänttinen. In connection with the opening ceremony... 06.09.2018

Rehtori Ilkka Niemelä korosti avajaispuheessaan yliopiston vastuuta elinikäisestä
oppimisesta
Lukuvuoden 2018-2018 avajaisissa puhuivat myös opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen ja Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnan puheenjohtaja Noora Vänttinen. Avajaisten yhteydessä avattiin... 06.09.2018

Starting Point of Wellbeing opening on September 10th!
Starting Point of Wellbeing offers students advice and guidance on services related to wellbeing. Drop in to find out more about the services of
the Finnish Student Health Service (YTHS), Aalto study psychologists... 05.09.2018

Aalto Day One 2018–2019: Lukuvuoden avajaispäivä || Inskriptionsdagen || Opening of
the academic year 5.9.2018
Aalto Day One 2018–2019 Lukuvuoden avajaispäivä 5. syyskuuta Päiväohjelma 13.15–14.30 Avajaisseremonia, Otakaari 1 M 14.30–15.00
Aalto Avenue, Otakaari 1 M–Otaniementie 14 15.00–16.00 Vastaanotto ja avoimet ovet, Väre, Otaniementie 14 16... 05.09.2018

Erasmus in Schools offers you a chance to visit Finnish schools during your stay in
Finland!
Would you like to meet local people? Travel to new destinations? Teach Finnish pupils about your home country? The programme is designed
to help incoming exchange students and international degree students get... 05.09.2018

The LC-7105 Thesis Incubator course is new for this year
LC-7105 Thesis Incubator (w) (2 cr) The Thesis Incubator is intended for students whose master’s thesis process has stalled and who find it
difficult to produce scientific text. The course focuses on the mental... 05.09.2018

Vihta appointment scheduling system to be introduced at Aalto
The Vihta appointment scheduling system will be introduced at Aalto University in the orientation week. The new system allows Aalto students
to book appointments with the Learning Services staff in most of the... 04.09.2018

Tidsbokningssystemet Vihta tas i bruk vid Aalto
Tidsbokningssystemet Vihta tas i bruk vid Aalto-universitetet under introduktionsveckan. I systemet kan studerande boka tid till personalen vid
lärandetjänsterna. Tidsbokning är möjlig vid de flesta utbildningsprogram... 04.09.2018

Vihta-ajanvarausjärjestelmä käyttöön Aallossa
Vihta-ajanvarausjärjestelmä otetaan käyttöön Aalto-yliopistossa orientaatioviikolla. Opiskelijat voivat varata aikoja järjestelmässä
Oppimispalveluiden henkilökunnalle. Aikoja voi varata suurimpaan osaan Aallon... 04.09.2018

TU-EV Fintech Seminar, 1-3 cr
Financial industry is facing new challenges and new opportunities stemming from digitalisation and new technologies such as blockchain,
platforms, big data and data analytics, machine learning and artificial intelligence... 04.09.2018

Apply for exchange for the spring term 2019! Application period 1st – 20th September
This is the best time in your life to go abroad! In the working life of today and tomorrow, everyone needs global competence and language
skills. It is best to acquire strong international experience while studying... 03.09.2018

Hae vaihtoon kevätlukukaudelle 2019! Täydennyshaku käynnissä 1.-20.9.2018
Tämä on elämäsi parasta aikaa kansainvälistyä! Työelämässä tarvitset globaalia osaamista ja kielitaitoa, alalla kuin alalla. Opiskeluaikana
kannattaa hankkia vankkaa kansainvälistä kokemusta. Yksi parhaista tavoista... 03.09.2018

Opintojen hyväksiluku 1.8. alkaen - Tillgodoräknande av studier fr.o.m. 1.8. - Credit
transfer as of 1 August
Opintojen hyväksiluku 1.8.2018 alkaen Opintojen hyväksilukua koskevat säännöt ovat uudistuneet 1.8.2018. Uusien ohjeiden tavoitteena on
helpottaa opiskelijoiden muualla hankitun osaamisen tunnustamista ja tunnistamista... 31.08.2018

Täydennyshaku vaihtoon kevääksi 2019 käynnissä 1-20.9.2018
Miltä kuulostaisi opiskelu ulkomailla esimerkiksi Saksassa tai Portugalissa ensi keväänä? Täydennyshaku vaihtoon kevääksi 2019 on
käynnissä 1-20.9 ja vapaita paikkoja löytyy niin Euroopasta kuin muutamia Euroopan ulkopuolelta... 31.08.2018

Apply for exchange for the spring term 2019! Application open on September 1-20.
Interested in studying abroad and spending next spring term outside of Finland? Application for exchange for the spring term 2019 is open
September 1-20 and there are many places that were left free after the main application round in February... 31.08.2018

Writing scientific journal articles 12.12.2018
4-hour lecture for doctoral candidates at Aalto University. Lecturer is Dr. Pekka Belt. The lecture provides young researchers and doctoral
students with understanding of writing scientific journal articles. The... 30.08.2018

Aalto ENG supports the start of studies with informational events
School of Engineering holds several information events for students during orientation week and later in September. The aim of these events is
to support studies as they begin or continue. Orientation week for... 29.08.2018

Aalto ENGissä tuetaan opintojen käynnistymistä informaatiotilaisuuksin
Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijoille järjestetään syyslukukauden orientaatioviikolla ja myöhemmin syyskuussa useita
tiedotustilaisuuksia, joiden tavoitteena on tukea opintojen käynnistymistä ja/tai jatkamista... 29.08.2018

Visual resources workshop 5.9.2018, 14-15
Are you used to googling images or spending a lot of time looking for images from books and journals? Image databases allow access to
millions of digitized photographs, artworks, objects, drawings, maps and science illustrations... 04.09.2018

School of Business moves to Otaniemi on 15 February, 2019
The School of Business will move from the Töölö premises to the new building on Otaniemi Campus on Friday February 15th, 2019. Teaching
in the new premises will start at the beginning of period 4, on Monday February 25th... 27.08.2018

Kauppakorkeakoulu muuttaa Otaniemeen perjantaina 15.2.2019
Kauppakorkeakoulu muuttaa Töölön tiloista Otaniemen kampukselle uuteen rakennukseen perjantaina 15.2.2019. Opetus uusissa tiloissa
alkaa 4. periodin alussa, maanantaina 25.2.2019. Lisätietoja: http://business3... 27.08.2018

AMIS Summer School – a week of innovation, concept creation and entrepreneurship
The summer school of the Master’s Programme in Advanced Materials for Innovation and Sustainability (AMIS) introduced the students the
best of Finnish summer and user-centric product development – the Aalto style... 22.08.2018

Hiljaisuuden retriitti lokakuussa
Hiljaisuuden retriitti opiskelijoille ja oppilaitosten henkilökunnalle 12. - 14.10.2018, Nuottakodon toimintakeskus, Vihti. Retriitti on hyvä tapa
ladata akkuja, rentoutua, ja ottaa aikaa omille ajatuksille. Hyvä ruoka... 21.08.2018

ARTS student access to buildings and workshop information
ARTS student access to campus buildings All students of Aalto can use the buildings according their opening hours. You can find the opening
hours here:http://www.aalto.fi/fi/about/campus/around_campus/buildings_openinghours/ http://www... 21.08.2018

Want to be successful? If the answer is yes - join us to become a M.Sc. in Technology in
a new way!
Suomeksi På svenska FITech network university offers selected study modules taught at Finland's technical universities in one handy place.
As an Aalto University student you might want to choose a new minor subject... 04.09.2018

Vem vill bli framgångsrik? Vill du? Studera till diplomingenjör på ett nytt sätt!
Suomeksi In English FITech -universitetsnätverket erbjuder vald studierna vid alla Finlands tekniska universitet nu på ett ställe. Som
studerande kan du till exempel välja ett nytt biämne eller någon enskild... 04.09.2018

Haluatko menestyjäksi? Jos vastauksesi on kyllä – opiskele uudella tavalla

diplomi-insinööriksi!
På svenska In English FITech-verkostoyliopisto tarjoaa kaikkien Suomen teknillisten yliopistojen opintoja yhdeltä luukulta. Aalto-yliopiston
opiskelijana voit esimerkiksi valita uuden sivuaineen tai yksittäisen... 04.09.2018

Applying for the Dean’s incentive-based scholarship of 500 euros
The Dean of the School of Science has made a decision on an incentive-based scholarship of 500 euros for students of the school. The
scholarship can be awarded to Bachelor and Master Students who have completed... 17.08.2018

Dekaanin kannustusstipendin hakeminen
Perustieteiden korkeakoulun dekaani on tehnyt päätöksen 500 euron kannustusstipendin myöntämisestä opiskelijoille, jotka ovat saavuttaneet
60 opintopisteen vuositavoitteen lukuvuonna 2017-2018. Katso lisätiedot... 17.08.2018

Aalto University Office 365 services boosts individual and teams productivity in work
and study
Aalto University’s Office 365 services (like OneDrive, Teams, Office programs Word, Excel, PowerPoint, etc.) are available for all Aalto users.
Office 365 is accessible any time, any device whether one is working from home or office... 16.08.2018

Uracoaching tohtorikoulutettaville ja post doc tutkijoille syksyllä 2018 - ilmoittaudu 8.10.
mennessä
in English https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=7162513 Uracoachingia on Aallossa toteutettu jo useampana vuotena
kohdennettuna erityisesti tohtorikoulutettaville. Mukaan voivat hakea myös post doc –tutkijat... 14.08.2018

Career coaching for doctoral candidates and post doc researchers in autumn 2018 –
apply by 8 November
suomeksi https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=7162515 Career coaching has been implemented for several years for the
doctoral students. In autumn 2018 also the post doctoral researchers are welcome to apply... 14.08.2018

World Development Report 2019 Competition (entry by 31 Aug)
Accepting Entries Now Through 31 August 2018 for the World Bank’s Competition on the Changing Nature of Work. The next World Bank
World Development Report (WDR) 2019 will address The Changing Nature of Work. For... 10.08.2018

Talk the Talk speaking program (apply by Aug 21st)
Talk the Talk 2018 finds and coaches the next generation of public speakers and presents them to the world. To apply, all you'll need is your
enthusiasm and a topic you're passionate about. Ten fresh talents will... 10.08.2018

FallUp 2018 - 2.10. Messukeskus, Helsinki
In the past three years, FallUp has been an inspiring event for future entrepreneurs and students aspiring to become part of the startup
ecosystem in Finland. https://www.fallup.fi/ https://www.fallup.fi/ 10.08.2018

ARTS gives 171 minor study rights
Minors of School of Arts, Design and Architecture were again very popular in the spring apply period. We received 198 applications, from which
148 were from ARTS students. 50 applications were from other schools... 10.09.2018

School of Electrical Engineering's 5000 euro graduation reward for financially
unsupported ELEC Master students graduating in the fall 2018
A Master student matching both conditions listed below who graduates as Master of Science from School of Electrical Engineering during the
period of 1st August - 31st December 2018; whose thesis work has been... 18.09.2018

Examinationsspråk i studieprestationsutdraget från och med 1.8.2018
Från och med 1.8.2018 anges examinationsspråket för enskilda kurser i studieprestationsutdraget. När du har slutfört en kurs kan du
kontrollera examinationsspråket i studieprestationsutdraget. Examinationsspråket anges för kurser som har slutförts 1... 30.07.2018

Language of study attainments to be shown on transcript of records as of 1 August
2018

The language of study attainments of the course, i.e. the language the student used for the individually evaluated items on the course, will be
printed on the transcript of records on 1 August 2018. Once you have completed a course... 30.07.2018

Kurssin suorituskieli opintosuoritusotteelle 1.8.2018 alkaen
Kurssin suorituskielen tulostuminen opintosuoritusotteelle alkaa 1.8.2018. Kurssin suoritettuasi tarkista opintosuoritusotteesta muiden tietojen
lisäksi myös kurssin suorituskieli. Suorituskieli näkyy opinnoista, joiden suorituspäivä on 1... 30.07.2018

Att verka i universitetssamfundet -kursens pilot i I-period
Hej alla aktiva studenter, har du varit aktivt med i Aalto-universitetets studentkårsverksamhet år 2017 (t.ex. i ett utskott), deltagit i en av
studentkårens föreningar (som styrelsemedlem eller funktionär) eller... 29.06.2018

Yhteisössä vaikuttaminen -kurssin pilotti I-periodissa
Hei opiskelija-aktiivi, oletko toiminut aktiivisesti vuonna 2017 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa (esimerkiksi jaostossa), sen piiriin kuuluvassa
yhdistyksessä (hallituksessa tai toimihenkilönä) tai yliopistossa hallinnon opiskelijaedustajana... 29.06.2018

Introduktionsveckas program 2018 (kandidatskedet)
Introduktionsveckas program i högskolan för ingenjörsvetenskapen har publicerat! Välkommen nya studerande, vi ses i september! 29.06.2018

Orientaatioviikon ohjelma 2018 (kandidaattivaihe)
Insinööritieteiden kandidaattivaiheen orientaatioviikon ohjelma on julkaistu! Tervetuloa uudet opiskelijat, nähdään syyskuussa! 29.06.2018

Research Ethics Course for Doctoral Students 12.10.-12.11.2018
Online course (2 credits) for doctoral candidates at Aalto University including two compulsory workshops. Lecturer is Dr. Henriikka Mustajoki.
Level Doctoral studies, recommended for first or second year of study... 28.06.2018

Office 365 saatavilla kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille
Office 365 -palvelu on saatavilla kaikille Aallon opiskelijoille automaattisesti heinäkuusta alkaen. Opiskelijoiden ei tarvitse jatkossa enää
rekisteröityä erikseen Aallon Office 365 -palvelun käyttäjiksi. Palvelua... 29.06.2018

Petri Suomala Aalto-yliopiston opetuksesta vastaavaksi vararehtoriksi
Professori Suomala siirtyy Aaltoon Tampereen teknillisestä yliopistosta. Aalto-yliopiston hallitus on nimittänyt Tampereen teknillisen yliopiston
koulutuksesta vastaavan vararehtorin Petri Suomalan Aalto-yliopiston... 29.06.2018

Uudet opintojen hyväksilukuohjeet 1.8.2018 - Nya anvisningar för tillgodoräknande av
studier - New instructions for credit transfer
Uudet opintojen hyväksilukua koskevat ohjeet 1.8.2018 alkaen Vararehtori on 29.5.2018 antamallaan päätöksellä hyväksynyt uudet opintojen
hyväksilukua koskevat säännöt. Vararehtorin ohje astuu voimaan 1.8.2018... 28.06.2018

Welcome Evening for new Master’s students at Aalto University School of Business
3.9.2018
39700648_1740355522679943_7940622273709342720_n.jpg Time: Monday 3rd September, at 16:15–appr. 18:30 Venue: Nokia-hall, Töölö
main building, Runeberginkatu 14-16, Helsinki Aalto University School of Business... 30.08.2018

Do you want to become a member of the new Aalto Squad?
Aalto Squad combines all the student ambassador activities in bachelor’s and master’s level in all languages (Finnish, Swedish, English). This
is a new way to promote Aalto and as a Squad member you’ll get to work with fellow Squad members... 07.06.2018

MyCourses maintenance break Mon 18 June at 9-16.30
MyCourses is updated to a new version (Moodle 3.4.) on Monday 18th June. The service is out of use at 9.00-16.30. New features: My
Feedback report, allowing students to see an overview of all their grades and feedback for assessment activities... 07.06.2018

Töölön HelpDesk on kiinni keskiviikkona 6.6.2018
Töölön HelpDesk on kiinni keskiviikkona 6.6. Töölö HelpDesk is closed on Wednesday 6 June. 05.06.2018

CHEM-kandiopiskelijan kesän uutiset ja tapahtumat
Uutiset 25 opiskelijaa sai kesätyöpaikan tutkimusryhmissä Kesätyöpaikkahakemuksia tuli paljon ja korkeakoulun tarjoaman kesätyöpaikan
laitosten tutkimusryhmissä sai 25 kandi- ja maisteriopiskelijaa, joiden... 04.06.2018

Aalto SCI graduates are employed very well
Academic Engineers and Architects in Finland TEK and Finnish universities of technology together conduct a yearly feedback survey for
graduated academic engineers and architects. Response rate 2017 at School of Science was very high, 88%... 30.05.2018

Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät erittäin hyvin
Tekniikan akateemiset TEK ja tekniikan alan yliopistot toteuttavat yhdessä vuosittain palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja
arkkitehdeille. Vastausprosentti Perustieteiden korkeakoulusta... 30.05.2018

Call for Applications for ClimateLaunchpad 2018
Climate LaunchPad 2018, the world’s largest green business ideas competition, creates a stage for unlocking the world’s cleantech potential
that addresses climate change ideas. ClimateLaunchpad is part of the... 29.05.2018

CHEM News and upcoming events for master students, academic year 2017-2018
Study period Summer News Upcoming events and application periods Tips Graduation in July Please note an extra graduation date in July
2018. Application DL 9 July 2018: study administration schedule https://into... 04.06.2018

Aalto ELEC Periodic letters 2017-2018
Periodic letter VI News Including practical training in Master's degree Students have been able to include practical training in their degrees by
submitting a report. Maximun of practical training credits have... 28.05.2018

Ota haaste vastaan! – World Challenge Finland etsii maailmaa parantavia sovelluksia
Aalto-yliopisto on mukana NASAn, ESAn ja YK:n järjestämässä World Challenge Finland -kilpailussa. Kilpailun tarkoituksena on kehittää
sovelluksia, jotka parantavat elämänlaatua maapallolla NASAn WorldWind-alustaa... 17.05.2018

Aalto ELEC Periodikirjeet 2017-2018
Periodikirje VI Uutiset Harjoittelun sisällyttäminen tutkintoon Tähän mennessä opiskelijat ovat voineet hyväksyttää harjoittelun osaksi
tutkintoaan kirjoittamalla harjoitteluraportin. Harjoittelun opintopisteitä... 28.05.2018

Tietosuojailmoitus julkaistu - Dataskyddsmeddelandet har publicerats - Privacy notice
published
Tietosuojailmoitus Olemme julkaisseet opiskelijoille tietosuojailmoituksen, jossa kerrotaan tiiviissä muodossa opiskelijoiden henkilötietojen
käsittelystä. Dataskyddsmeddelande Vi har publicerat ett dataskyddsmeddelande... 25.05.2018

Studentkårens hjältetecken till AllWell?-projektet
Aalto-universitetets studentkår (AUS) beviljade Hjältetecknet till AllWell?-projektet. AllWell?-projektet belönades för de konkreta satsningar som
gjorts för de studerandes välbefinnande och studieförmåga samt för att de studerande genom AllWell... 24.05.2018

AYY Hero badge to AllWell? project
The Aalto University Student Union (AYY) has given special recognition to the AllWell? student wellbeing project. AllWell? was honoured for its
concrete contribution to the welfare of students and for involving... 24.05.2018

AYY:n Sankaritunnus AllWell?-opiskeluhyvinvointiprojektille
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) palkitsi vuosijuhlassaan 19.5.2018 Sankaritunnuksella Aallon AllWell?-opiskeluhyvinvointiprojektin.
Vuosijuhlassa jaettiin myös muita huomionosoituksia. AllWell? -opiskeluhyvinvointiprojekti... 24.05.2018

Summer break of the SCI Doctoral Programme Committee
The summer break of Doctoral Programme Committee of School of Science is from 30 June to 12 August 2018. This will affect the evaluations
and e-mail meetings of the pre-examination statements. The deadline for... 23.05.2018

Töölön HelpDesk on kiinni maanantaina 28.5.
Töölön HelpDesk on kiinni maanantaina 28.5. Töölö's HelpDesk is closed on Monday 28 May. 23.05.2018

Haetaan opintoneuvojia Perustieteiden korkeakouluun
Haemme Perustieteiden korkeakouluun KAHTA opintoneuvojaa ajalle 15.8.2018–31.5.2019 tai sopimuksen mukaan. Työsopimus tehdään
lukuvuodeksi kerrallaan. Työaika on keskimäärin 10 t/vko. Edellytämme opintoneuvojilta joustavuutta työajoissa... 21.05.2018

Intossa käyttökatko - Serviceavbrott i Into - Maintenance break on Into 21.5.
Intossa käyttökatko maanantaina 21.5. klo 17 Käyttökatko kestää arviolta 10 minuuttia. Katkon aikana Into ei ole käytettävissä. Serviceavbrott i
Into måndag 21.5. kl. 17 Avbrottet beräknas pågå i ca 10 minuter... 21.05.2018

Ravintola Meccala Arabian kampuksella kiinni 28.5.2018 lukien/Restaurant Meccala will
be closed as from May 28, 2018
ARTSin muuton vuoksi ravintola Meccala Arabian kampuksella sulkee ovensa ja on viimeistä päivää avoinna perjantaina 25.5.2018. Fazer
kiittää aaltolaisia hyvästä yhteistyöstä vuosien mittaan. Due to the removal... 18.05.2018

Valmistuvat opiskelijat saavat muistoksi modernin pinssin rintapieleensä - Graduating
students to receive a modern graduation pin as a mark of their achievement
Taiteilija Inni Pärnäsen monikäyttöinen pinssi-idea voitti Aalto-yliopistosta valmistuville annettavan pinssin suunnittelukilpailun. Valintaraati
kuvaa korutaiteilija ja -muotoilija Inni Pärnäsen toteutusta sekä... 17.05.2018

Take on the challenge! – World Challenge Finland seeks out world changing
applications
Aalto University is participating in the World Challenge Finland competition organised by NASA, ESA and the UN. The purpose of the
competition is to develop applications that will improve quality of life on our... 17.05.2018

Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelman kevään 2018 fuksikysely: 80 %
aikoo valmistua tavoiteajassa
Insinööritieteiden korkeakoulun fuksikysely lähettiin huhtikuun alussa 262 opiskelijalle. Kyselyyn vastasi 150 opiskelijaa. Vastausprosentiksi
muodostui oikein hyvä 57. Kiitos vielä kaikille vastanneille! Fuksikyselyyn... 16.05.2018

Hae nyt! Opintoja Aallossa oman koulusi ulkopuolella
Aalto-yliopistossa voi suorittaa opintoja myös oman korkeakoulun ja alan ulkopuolella. Tekniikan alan koulujen opintotarjonta on
pääsääntöisesti avointa kaikille. Kauppakorkeakoulun (BIZ) ja Taiteiden ja suunnittelun... 15.05.2018

Submit your application now! Studies at Aalto, outside your own field of study
Aalto University students may apply for a study right at another Aalto school. Some minors and individual courses require an application, while
others are open for all. The application period for studies to be... 15.05.2018

Gör ansökningen nu! Studier vid en annan högskola inom Aalto
Studerande vid Aalto-universitetet kan söka studierätt vid en annan högskola inom universitetet än den egna. En studerande kan söka
studierätt för enskilda kurser eller till en biämneshelhet. Till vissa biämnen... 15.05.2018

ARTS Amnesty Day 31.5. / ARTS Rästipäivä 31.5.
Teksti suomeksi alla. Dear students, The academic year is drawing to a close, and I wish you have had a successful semester. To help you
finish your uncompleted courses and leave for a summer job or well-deserved holiday with light shoulders... 15.05.2018

Wiki.aalto.fi:ssä käyttökatko - Serviceavbrott i wiki.aalto.fi - Maintenance break in
wiki.aalto.fi 14.5.2018 klo 17:00
wiki.aalto.fi:ssä käyttökatko maanantaina 14.5 klo 17 Käyttökatko kestää n. 30 min. Serviceavbrott I wiki.aalto.fi måndag 14.5. klo 17 Avbrottet
beräknas pågå i ca 30 minuter. Maintenance break in wiki.aalto... 14.05.2018

Teknos-Winter -foundation
Aalto University School of Chemical Engineering announces the scholarships of the Teknos-Winter foundation open for applications. The
foundation opens the applications annually to the students in the Sustainable... 09.05.2018

Oiva Allan Pölkkynen -foundation
Aalto University School of Chemical Engineering announces the scholarships of the Oiva Allan Pölkkynen foundation open for applications.
The foundation opens the applications annually to the talented students... 11.05.2018

Oiva Allan Pölkkysen rahaston stipendit
Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu julistaa haettavaksi Oiva Allan Pölkkysen rahaston stipendit. Rahastosta jaetaan vuosittain
stipendi lahjakkaalle Kemian tekniikan kandidaattiohjelman tai Kemian-... 09.05.2018

Aleksander ja Lucie Lampénin rahaston stipendit haettavana 2018
Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu julistaa haettavaksi Aleksander ja Lucie Lampénin rahaston stipendit. Rahastosta jaetaan
vuosittain opiskelustipendejä Kemian tekniikan kandidaattiohjelman, Kemian-... 09.05.2018

Ennakkotietoa syksyn 2018 Business Communication Skills –kurssille (61A00200)
ilmoittautumisesta
Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavien opiskelijoiden pakollisiin opintoihin toisena opiskeluvuotena lukeutuu englanninkielisen
yritysviestinnän kurssi "Business Communication Skills", 3 op (61A00200)... 09.05.2018

HY/Oikeustieteen opinnot tutalaisille 2018-2020
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tuotantotalouden laitos ovat solmineet
aiemmin yhteistyösopimuksen, jonka ansiosta vuosittain 10 tuotantotalouden... 09.05.2018

AAC decides on the regulations on credit transfer
The University Academic Affairs Committee (AAC) decided on amending the rules on credit transfer at its meeting on 10 April. The aim is to
enhance the equal treatment of students and to simplify the process whereby... 08.05.2018

AAK beslöt om ändringar i reglerna gällande tillgodoräknande av studier
Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden (AAK) beslöt på sitt möte 10.4. om ändringar i reglerna gällande tillgodoräknandet av
studier. Syftet är att underlätta identifiering och erkännande av kunskaper... 08.05.2018

AAK päätti opintojen hyväksilukua koskevasta sääntömuutoksesta
Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea (AAK) päätti 10.4. kokouksessaan opintojen hyväksilukua koskevasta sääntömuutoksesta.
Tavoitteena on helpottaa opiskelijoiden muualla hankitun osaamisen tunnustamista... 08.05.2018

18.5. Product Design Gala 2018
Tervetuloa Product Design Gala -tapahtumaan! Product Design Project -kurssi (PdP) tuo yhteen tekniikan, muotoilun ja kauppatieteiden
opiskelijat ratkomaan teollisuuden haasteita ja kehittämään niihin huippuluokan ratkaisuja... 08.05.2018

Käyttäjät löytäneet Aalto IT Help –sivuston - Users found Aalto IT Help site
Käyttäjät löytäneet Aalto IT Help –sivuston Aalto IT Help (https://it.aalto.fi https://it.aalto.fi ) on kaikille avoin julkinen ohjesivusto, joka pyrkii
vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeisiin mm. kiinnittämällä... 08.05.2018

Det är åter dags för Aalto Festival – nu med Friday Night Live
Aaltoiternas kunskap och talang lyfts fram i över 60 evenemang i maj. Varje år då sommaren står för dörren firar hela Aalto-universitetet
tillsammans resultatet av det gångna läsårets arbete. ”Det här är den bästa tiden på året... 07.05.2018

Aalto Festival explores science, technology, art and business
Aalto talents on display in numerous seminars, exhibitions and other events in May. Welcome! Each year as the weather starts to turn and the
sun returns to Finland, the students, faculty and researchers of Aalto... 07.05.2018

Aalto Festival alkaa jälleen – mukana uusi Friday Night Live
Aaltolaisten osaaminen esillä yli 60 tapahtumassa toukokuussa. Joka vuosi kesän kynnyksellä Aalto-yliopisto juhlistaa kuluneen lukuvuoden
työn tuloksia koko yhteisön voimin. ”Tämä on suosikkiaikani vuodesta, kun... 07.05.2018

Ilmoittaudu nyt ruotsin kielen kesäkurssille LCA-5703 Kirjoitetaan ja puhutaan taiteesta

ruotsiksi
Ruotsin kielen kesäkurssi LCA-5703
https://oodi.aalto.fi/a/opasopintjakstied.jsp?MD5avain=45fe2606-2fe6-4bc8-961a-3ab5ea6d5d85&Kieli=1&OpinKohd=1117685640&KaytOpas
Pvm=10817&sortJarj=6&palaaOpinKohtHak=0 on tarkoitettu kaikille ARTS:n opiskelijoille... 07.05.2018

Ilmoittaudu nyt ruotsin kielen kesäkurssille LC-5410 Tekniikan alan ruotsia
Ruotsin kielen kesäkurssi LC-5410
https://oodi.aalto.fi/a/opasopintjakstied.jsp?MD5avain=45fe2606-2fe6-4bc8-961a-3ab5ea6d5d85&Kieli=1&OpinKohd=1129739010&KaytOpas
Pvm=10817&sortJarj=6&palaaOpinKohtHak=0 on tarkoitettu... 07.05.2018

Campus restaurants’ opening hours during summer 2018
Campus restaurants have reduced opening hours during the summer holiday season. The exceptional opening hours of Arabia, Otaniemi and
Töölö campus restaurants have been updated on the file attached (pdf). Due to the removal of School of Arts... 04.05.2018

Kampusravintoloiden kesän 2018 poikkeukselliset aukioloajat
Opiskelija- ja henkilöstöravintoloiden aukioloajoissa on muutoksia kesällä. Arabian, Otaniemen ja Töölön ravintoloiden poikkeukselliset
aukioloajat on päivitetty ja koottu oheiseen liitteeseen (pdf). Taiteiden... 04.05.2018

Application period about to begin: studies at Aalto, outside your own field of study
Aalto University students may complete studies in another Aalto school. Some minors and individual courses require an application, while
others are open for all. The application period for studies to be completed... 03.05.2018

Ansökningstiden börjar snart: studier vid en annan högskola inom Aalto
Studerande vid Aalto-universitetet kan söka studierätt vid en annan högskola inom universitetet än den egna. En studerande kan söka
studierätt för enskilda kurser eller till en biämneshelhet. Till vissa biämnen... 03.05.2018

Haku alkaa pian: opinnot Aallossa oman koulusi ulkopuolella
Aalto-yliopistossa voi suorittaa opintoja myös oman korkeakoulun ja alan ulkopuolella. Oman korkeakoulun ulkopuolella voi suorittaa yksittäisiä
kursseja tai kokonaisen sivuaineen. Hakuaika niihin ensi lukuvuonna suoritettaviin opintoihin... 03.05.2018

Academic catalogue 2018-2020 now available
Academic catalogue, which includes all the programmes and minors available for the academic years of 2018-2019 & 2019-2020, is now
published. 02.05.2018

Note: Aalto Bachelor's Programme in S & T, Advanced Energy Solutions, CCIS, Creative
Sustainability, IDBM, Life newsfeeds
It isi now possible to create news items targeted to the programmes listed above. 30.04.2018

Kulku kemian tekniikan talon pääaulan ovista 23.4. lähtien - Access into Chemistry
building from the main lobby starting 23.4.
Kemian tekniikan talon pääaulan ovista kulku vain sähköisillä kulkukorteilla tai HSL:n matkakortilla 23.4. alkaen Kulku Kemian tekniikan
korkeakoulun pääaulan tiloista rakennuksen muihin osiin siirtyy sähköisen... 27.04.2018

Ilkka Kontulan säätiön stipendien jakotilaisuus maanantaina 14.5.2018 / Ilkka Kontula
Foundation award on Monday, 14 May 2018
Dekaanin järjestämä Ilkka Kontulan säätiön stipendien juhlallinen jakotilaisuus apurahan saajille pidetään maanantaina 14.5.2018 klo 14.00
alkaen Otaniemen kampuksen päärakennuksen U-siiven Top Lounge -tilassa (5... 27.04.2018

Pysäköinnin kehittäminen Otaniemen kampuksella etenee
Vararehtori Antti Ahlava kutsui Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunnan keskustelemaan pysäköintiin tulevista muutoksista. Tilaisuus oli
toinen yleinen keskustelutilaisuus ja asiaa on käsitelty aikaisemmin... 27.04.2018

Developing parking at Otaniemi campus
Vice Rector Antti Ahlava invited Aalto University students and staff to discuss changes in car parking in Otaniemi. The event was the second
open discussion event. The topic has been reviewed by the Cooperation... 27.04.2018

Learning Hub Arabia closes Fri 25.5.2018
Borrowing and reserving of books Making requests from Learning Centre collections in Otaniemi, and picking-up reserved books from Learning
Hub Arabia: Please make your request no later than Wed 16.5.2018: aalto... 27.04.2018

Learning Hub Arabia suljetaan pe 25.5.2018
Lainaaminen ja varaaminen Kirjojen tilaaminen Harald Herlin -oppimiskeskuksen kokoelmista Espoosta: Nouto Learning Hub Arabiasta: Tee
varaus viimeistään ke 16.5.2018: aalto.finna.fi http://aalto.finna.fi Jos... 27.04.2018

Summer School Scholarships for the Students of the School of Chemical Engineering in
2018
Aalto University School of Chemical Engineering opens an application round for discretionary scholarships for summer schools abroad for the
summer 2018. School grants maximum three scholarships, the amount of single scholarship is 200-500 €... 27.04.2018

Apurahoja kesäkouluihin Kemian tekniikan korkeakoulussa 2018
Kemian tekniikan korkeakoulu myöntää opiskelijoilleen kesällä 2018 ulkomailla järjestettäviin kesäkouluihin osallistumista varten apurahoja.
Jaossa on korkeintaan kolme 200-500 € apurahaa. Apurahalla voi kattaa... 27.04.2018

Intossa käyttökatko - Serviceavbrott i Into - Maintenance break on Into 23.4.
Intossa käyttökatko maanantaina 23.4. klo 17 Käyttökatko kestää 10-20 minuuttia. Katkon aikana Into ei ole käytettävissä. Serviceavbrott i Into
måndag 23.4. klo 17 Avbrottet beräknas pågå i ca 10-12 minuter. Into kan inte användas under denna tid... 27.04.2018

Hanki hyödyllistä työkokemusta - hae harjoitteluneuvojaksi ENGin oppimispalveluihin
Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun oppimispalveluihin haetaan harjoitteluneuvojaa osa-aikaiseen työhön. Työaika on joustavasti
sovitettavissa opintojen oheen. Työskentely Aalto ENGIn oppimispalveluissa... 27.04.2018

Aalto Space app: Sisäilmapalvelu saatavilla - Indoor Climate Service available
Mobile Solutions esittää: Uusi Sisäilmapalvelu saatavilla Aalto Space -sovellukseen Aalto Space -sovelluksessa on uusi ominaisuus, jolla
kampustilojen käyttäjille voidaan tuottaa heidän mieltymystensä mukaista sisäilmaa... 27.04.2018

Spring junk bike collection in Otaniemi
The Otaniemi junk bike collection is here again! This year, abandoned bikes will be collected in the Otaniemi area not only from properties
owned by AYY and Hoas, but also from ACRE’s six properties on the Otaniemi campus... 27.04.2018

Kevään romupyöräkeräys Otaniemessä
Otaniemen romupyöräkeräys on täällä taas! Tänä vuonna hylättyjä pyöriä kerätään Otaniemen alueella AYY:n ja HOASin kiinteistöjen lisäksi
myös Aalto CRE:n seuraavissa osoitteissa, Puumiehenkuja 2, Konemiehentie 2... 27.04.2018

ELEC Call for applications April 16 May 4, 2018 - Aalto ELEC doctoral school
Aalto ELEC doctoral school funtions under Doctoral programme in Electrical Engineering. Main purpose on the doctoral school is to support the
doctoral education in the School of Electrical Engineering by finding... 27.04.2018

Student of technology: apply for Summer School in Tongji University, Shanghai
Aalto students of technology (students of the schools of Chemical Engineering, Electrical Engineering, Engineering and Science) have a
possibility to apply for Summer School organized by Tongji University, in Shanghai, China... 16.05.2018

Tekniikan alan opiskelija: kesäkoulumahdollisuus Shanghaissa, Tongji University:ssa
Aallon tekniikan alan opiskelijoilla on mahdollisuus hakea kesäkouluun, joka järjestää Tongji University, Shanghaissa, Kiinassa kesällä 2018.
Kesäkoulu järjestetään 13.8-8.9.2018. Katso lisätietoja liitteenä olevasta esitteestä... 16.05.2018

Aalto ENGin iltatenttitilaisuudet lukuvuonna 2018 – 2019
Korkeakoulun oppimispalvelut järjestää dekaanin päätöksellä lukuvuonna 2018 – 2019 edellisten lukuvuosien tapaan seitsemän (7) iltatenttiä
toisen suoritusmahdollisuuden toteuttamiseksi. Koulun yhteisiä tenttejä... 27.04.2018

SCI opiskelijapalvelut suljettu 18.4.2018

Perustieteiden korkeakoulun (SCI) opiskelijapalvelut osoitteissa Konemiehentie 2 (T-talo) ja Maarintie 8 (TUAS-talo) on suljettu keskiviikkona
18.4.2018 henkilökunnan kehittämispäivän vuoksi. Muuten palvelemme... 27.04.2018

Väylät & Liikenne 2018 Tampereella 5.-6.9.2018
Väyllät & Liikenne -tapahtuman ydin on kaksipäiväinen asiantuntijaseminaari, joka kokoaa yhteen liikenneväylien, liikenteen ja liikkumisen
asiantuntijat. Konferenssi on hyvä tilaisuus myös opiskelijoille osallistua keskusteluun ja luoda kontakteja... 27.04.2018

Internships in Japan for 2-6 months (SCI & ELEC)
Place: National Institute of Informatics (NII) Internships are for Master's and Ph. D. degree students. Master’s degree students can work either
on their MSc thesis or other research topics (further information: see below)... 27.04.2018

Support and guidance for working life – Apply to Aalto University Mentoring Programme
Would you like to find your own strengths and tackle your future career dreams with a support of a senior expert? Aalto University Mentoring
Programme provide you with a unique opportunity to get a personal career mentor... 27.04.2018

Pysäköinti kampuksella – Tule keskustelutilaisuuteen 17.4.
Kaikki kiinnostuneet Aalto-yliopiston henkilökunnasta ja opiskelijoista ovat tervetulleita avoimeen keskustelutilaisuuteen yliopiston Otaniemen
kampuksen autopysäköinnin tulevaisuudesta. Tilaisuuden kieli on pääosin englanti... 27.04.2018

Parking at campus - Open discussion event 17.4.
All interested Aalto University faculty, staff and students are welcome to the second open discussion event on the future of car parking at the
Otaniemi campus. The language is mainly English. 17.04.2018 / 12:00 - 13:30 Lumituuli auditorium... 27.04.2018

Hae maisterivaiheen kaksoistutkinto-ohjelmiin!
Oletko kuullut EIT Digital Master Schoolista tai Erasmus Mundus-ohjelmista? Kiinnostaako opiskelu ulkomailla tiiviissä, kunnianhimoisessa ja
kansainvälisessä ryhmässä ilman opintojen viivästymistä tai hyväksilukuprosesseja... 27.04.2018

ENG Kevään 2018 fuksikysely DL 19.4. / Vårens phuxenkät har skickats
Kevään fuksikysely on lähetetty 262 opiskelijalle. Vastausaikaa on 19.4. saakka. Mikäli koet olevasi 1. vuoden kandidaattiohjelman opiskelija,
etkä ole saanut henkilökohtaista kyselylinkkiä sähköpostiisi, ota... 27.04.2018

Aalto CHEM periodikirje kandiopiskelijoille, 2017-2018
V periodi Uutiset Kemian tekniikan talon pääaulan ovista kulku sähköisillä kulkukorteilla tai HSL:n matkakortilla 23.4. alkaen Kulku Kemian
tekniikan korkeakoulun pääaulan tiloista rakennuksen muihin osiin... 27.04.2018

Aallon kesäopetus julkaistu
Aallon kesäopetus ja kesällä suoritettavat kurssit on julkaistu. Kesäopetuksen tarjontaan voit tutustua Into sivuilla:
https://into.aalto.fi/display/fiopinnot/Aalto+Summer+School https://into.aalto.fi/display/fiopinnot/Aalto+Summer+School. 27.04.2018

Laivanäyttely jatkuu Dipolissa 26.4.2018 asti.
Meriteollisuuden työllistämisvaikutus kasvaa lähivuosina. Innovative marine technology for challenging seas -näyttely
http://eng.aalto.fi/fi/current/news/2018-03-14-010/ on avoinna Otaniemen kampuksella Dipolissa (Otakaari 24, Espoo) 26... 27.04.2018

Maintenance break in WebOodi on Tue April 17 2018 from 4 p.m. to 9 p.m.
There will be a maintenance break in WebOodi on Tuesday April 17 2018 from 4 p.m. to 9 p.m. caused by an upgrade to a new version. During
the break WebOodi won't be in use and the users won't be able to log in... 27.04.2018
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