TIEDOTE/KESÄ 2019

Hyvä hakija,
Hakukohteesi on osa valtakunnallista korkeakoulujen yhteishakua, josta muistutuksena muutama tärkeä seikka:
- Kaikkien korkeakoulujen yhteishakuun kuuluvien hakukohteiden tulokset julkaistaan viimeistään 28.6. Sähköisen hakulomakkeen täyttäneille ja siten sähköisen asiointiluvan antaneille hakijoille lähetetään tuloskirje sähköpostilla 28.6. Näet valintatuloksesi myös opintopolku.fi-osoitteen Oma Opintopolku -palvelusta.
- Joissain tapauksissa, jos hakukohteidesi tulokset valmistuvat ennen 28.6., Sinun on mahdollista nähdä tuloksesi Oma Opintopolku -palvelussa ennen 28.6. Näitä tapauksia ovat tilanteet, joissa
o tulet hyväksytyksiksi ylimpään hakutoiveeseesi tai
o tulet hyväksytyksi toiselle tai sitä alemmalle hakutoiveelle ja
▪ olet hylätty kaikkiin sitä ylempiin hakutoiveisiin (tilana ”hyväksytty” ja voit ottaa paikan vastaan) tai
▪ ylemmät hakutoiveesi ovat vielä kesken (tilana ”hyväksytty, odottaa ylempiä hakutoiveita”, tällöin et voi ottaa paikkaa vastaan
ennen kuin ylemmät hakukohteet ovat valmiita).
- Sinulle tarjotaan hakutoivejärjestyksesi ylintä paikkaa, johon valintamenestyksesi riittää.
- 28.6. voit olla hakukohteisiisi hyväksyttynä, varasijalla tai hylättynä.
- Huomioi, että samaan hakukohteeseen hakeneet voivat saada tiedon hyväksymisestään eri aikoina. Kunkin hakijan kohdalla tuloksen
valmistumiseen vaikuttaa monen eri hakukohteen valinnan eteneminen. Kannattaa odottaa valintatuloksia siis 28.6. asti.
- Sähköisessä tuloskirjeessä kerrotaan hakukohteidesi valinnoissa saamasi pisteet. Itä-Suomen yliopiston kaikkien hakukohteiden pisterajat löytyvät heinäkuun alussa osoitteesta haeyliopistoon.fi/opiskelijavalinta/valintakokeiden-pisterajat/
- Valintakoekysymykset ja hyvän vastauksen piirteet löytyvät 15.5.2019 noin klo 15 lähtien lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilta: http://www.laaketieteelliset.fi/
-

Voit tutustua valintakokeen arvosteluperusteisiin sekä saamiisi tehtäväkohtaisiin pisteisiin 1.7.–12.7. klo 10–14 ottamalla yhteyttä
hakijapalveluihin, p. 029 445 8990. Käyntiosoite: Yliopistonranta 1 C, Kuopio (Canthia, Oppari). Voit tilata sähköpostitse lähetettävän
vastauspaperikopion nettisivuilta haeyliopistoon.fi/valintakokeet/valintakokeet/ löytyvällä e-lomakkeella. Kopioitavista/skannattavista koevastauksista laskutetaan 20 €/hakija. Lääketieteen ja hammaslääketieteen koetta koskeviin tiedusteluihin vastataan kyseisenä aikana numerossa: 050 475 0907 ja osoitteesta laake.haku@uef.fi.

- Jos olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen, voit hakea päätökseen oikaisua. Ohjeet löytyvät osoitteesta haeyliopistoon.fi/opiskelijavalinta/oikaisumenettely/
- Lääketieteen hakukohteeseen valituille tarkoitettua informaatiota löytyy viimeistään elokuun alusta alkaen osoitteesta:
http://www.uef.fi/fi/web/laake/uusi-lt-opiskelija
- Mikäli tulet hyväksytyksi, tulee Sinun ottaa paikka vastaan 10 päivän sisällä valintatuloksen julkistamisesta. Lisäksi Sinun tulee myös
ilmoittautua yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi. Lisätietoja ilmoittautumisesta ja opintojen aloittamisesta löydät osoitteesta
https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/uudelle-opiskelijalle/
Hyvää kesää!
Itä-Suomen yliopisto

