Näin täytät hakulomakkeen Sibelius-Akatemiaan
YLEISTÄ
Yhteishaun hakulomakkeen voi täyttää vain kerran, joten muista valita kaikki haluamasi koulutukset samalle
lomakkeelle. Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta ja teet useamman hakemuksen, niistä viimeisin jää
voimaan ja muut poistetaan. Muista myös, että yhdellä sähköpostiosoitteella voit jättää vain yhden
hakemuksen.
•
•
•

Mene osoitteeseen www.opintopolku.fi
Valitse sivun oikeasta laidasta: ”Yhteishaut ja hakulomakkeet / Tammikuu” > ”Korkeakoulujen
yhteishaku kevät 2018, Hakuaika 1”
Valitse ”Täytä hakulomake”

HUOM! Erillisvalinnassa mukana olevien hakukohteiden hakulomakkeet löytyvät ko. hakukohteen omalta
sivulta:
• Jazz (2,5-vuotinen koulutus): https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.30093053822
• Klassisen musiikin instrumenttiopinnot / puu- ja vaskipuhaltimet, alttoviulu, sello, kontrabasso
(2,5-vuotinen koulutus: https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.18557134469

HENKILÖTIEDOT
Täytä tietosi lomakkeelle mahdollisimman huolellisesti. Muistathan lisätä lomakkeeseen sähköpostiosoitteen
jota käytät säännöllisesti! Sibelius-Akatemia tiedottaa hakemiseen ja valintakokeisiin liittyvistä asioista
pääsääntöisesti sähköpostitse.

KOULUTUSTAUSTA
Merkitse hakemukseen kaikki suorittamasi pohjakoulutukset, myös ne jotka suoritat hakukautena. Jos valmistut
vasta keväällä 2018 hakuajan jälkeen, merkitse rasti sen koulutuksen kohdalle, johon olet valmistumassa ja lisää
suoritusvuodeksi 2018 (esim. kevään 2018 ylioppilaat valitsevat ”Suomessa suoritettu ylioppilastutkinto
ja/tai lukion oppimäärä” sekä ”Suoritusvuosi: 2018”).
Taideyliopistossa ei käytetä ensikertalaisuuskiintiötä vuoden 2018 valinnoissa.

HAKUKOHTEET
Kaikki Sibelius-Akatemian koulutukset löytyvät ”Taideyliopiston” alta.
”3 v + 2,5 v” koulutus (180 op + 150 op) johtaa sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon (suunnattu
ensisijaisesti ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneille hakijoille).
”Maisterihaku […] 2,5 v” koulutus (150 op) johtaa pelkkään maisterin tutkintoon, ja siihen hakevalla tulee
jo olla suoritettuna soveltuvan alan korkeakoulututkinto.
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Vastaa kaikkiin kysymyksiin mahdollisimman huolellisesti. Huomaathan myös, että esim. valintakoeohjelmistoa ei osassa hakukohteita saa enää myöhemmin vaihtaa. Kaikki vaatimukset löydät
valintaoppaista hakijapalveluiden www-sivuilta: https://www.uniarts.fi/hae-sibelius-akatemiaan.
HUOM! Kevään yhteishaussa on kaksi hakuaikaa. Voit hakea niissä yhteensä 6 koulutukseen. Suunnittele
siis kaikki hakukohteesi jo tammikuussa! Toisena hakuaikana et voi enää poistaa ensimmäisen hakuajan
toiveita!

OSAAMINEN
Sibelius-Akatemiaan haettaessa ei tarvitse täyttää osaamiseen liittyviä kysymyksiä.

LISÄTIEDOT
Mikäli et ruksi kohtaa ”Opiskelijavalinnan tulokseni saa julkaista internetissä”, nimeäsi ei julkaista
internetissä, mikäli saat opiskelupaikan Sibelius-Akatemiasta. Tällöin sinun tulee tarkistaa tulokset Oma
Opintopolku -palvelusta, tiedustella asiaa sähköpostitse Sibelius-Akatemian hakijapalveluista tai käydä
tarkistamassa tulokset Sibelius-Akatemian Helsingin Nervanderinkadun tai Kuopion toimipisteistä.

LOPUKSI
Lähetettyäsi hakemuksen, antamaasi sähköpostiosoitteeseen lähetetään ns. ’Secure-linkki’, jonka kautta
pääset muuttamaan hakutoiveitasi (voit lisätä ja poistaa hakutoiveita, muuttaa niiden keskinäistä järjestystä
ja muuttaa yhteystietojasi). Jos haluat katsella koko hakemustasi ja tehdä siihen muita muutoksia, sinun
tulee kirjautua Oma Opintopolku -palveluun.
Mikäli et pääse kirjautumaan Oma Opintopolku -palveluun muokkaamaan hakemustasi, ole
muutostoiveidesi osalta yhteydessä Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin (siba.hakijapalvelut@uniarts.fi).

