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PERUSKOULUTUKSEN
OPISKELIJAVALINTA 2018
Erillisvalinta
Maisterin tutkintoon johtava 2,5-vuotinen koulutus

Sibelius-Akatemian dekaani on täten valintaperusteiden mukaisesti sekä hakemusten ja
valintakokeiden tulosten perusteella hyväksynyt seuraavat opiskelijat
perusopiskelijoiksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan:

Jazzmusiikki
Jazzmusiikki (instrumentti tai laulu) 2,5-vuotinen koulutus
ei uusia opiskelijoita
Jazzmusiikki (sävellys) 2,5-vuotinen koulutus
ei uusia opiskelijoita

Klassisen musiikin instrumenttiopinnot
Alttoviulu 2,5-vuotinen koulutus
Niemistö, Antti Friedrich
USA
1
Varasijalla:
henkilö, joka ei halua nimeään www-sivuille
Baritonitorvi 2,5-vuotinen koulutus
Vähäsöyrinki Anna Adalmiina
1
Fagotti 2,5-vuotinen koulutus
Rouleau Samuel
Siemianskowa Agnieszka
2

ehdollinen valinta

Jyväskylä

Kanada
Puola

Huilu 2,5-vuotinen koulutus
Guémy Svea Kajsa Suzanne
Ruotsi
henkilö, joka ei halua nimeään www-sivuille
2
Varasijalla:
henkilö, joka ei halua nimeään www-sivuille

ehdollinen valinta

ehdollinen valinta
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Klarinetti 2,5-vuotinen koulutus
Paris Laure
Tarakli Omer Berk
2
Varasijalla:
1. Yoshikawa Kiyoka
2. Torres Serra Rosa

Ranska
Turkki

ehdollinen valinta
ehdollinen valinta

Japani
Espanja

todistus toimitettava

Kontrabasso 2,5-vuotinen koulutus
henkilö, joka ei halua nimeään www-sivuille
1
Pasuuna 2,5-vuotinen koulutus
ei uusia opiskelijoita
Saksofoni 2,5-vuotinen koulutus
Mizen Nicolas Andre
Van de Velde Koenraad
2
Varasijalla:
Orts Benimelli Cristina

Ranska
Belgia

ehdollinen valinta

Espanja

todistus toimitettava

Sello 2,5-vuotinen koulutus
Britt Sujari
USA
henkilö, joka ei halua nimeään www-sivuille
henkilö, joka ei halua nimeään www-sivuille
Xiang Adele
Australia
4
Varasijalla:
Sa Yana
Kiina
Trumpetti 2,5-vuotinen koulutus
Lietuvninkas Dovas
Svelnyte Ernesta
2
Varasijalla:
1. Terada Kousuke
2. Hatlehol Eli

ehdollinen valinta

USA
Liettua

Japani
Norja

Uusia opiskelijoita valitaan erillisvalinnassa yhteensä 17 kpl.
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EHDOLLINEN VALINTA
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian vuoden 2018 erillisvalinnan valintaperusteiden
mukaan kelpoinen opiskelijaksi opintoihin, jotka johtavat pelkkään ylempään
korkeakoulututkintoon on henkilö, joka on suorittanut:
1) Soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon;
• Hakijan tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksestaan SibeliusAkatemian hakijapalveluihin viimeistään 24.1.2018 klo 15.
2) Soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon; taikka
• Hakijan tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksestaan SibeliusAkatemian hakijapalveluihin viimeistään 24.1.2018 klo 15.
3) Soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa
kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
• Hakijan tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksestaan SibeliusAkatemian hakijapalveluihin viimeistään 24.1.2018 klo 15.
• HUOM! Soveltuvalla tutkinnolla tarkoitetaan Sibelius-Akatemiassa
musiikkialan korkeakoulututkintoa.
4) Sibelius-Akatemia voi todeta hakijan hakukelpoiseksi 2,5-vuotiseen
koulutukseen myös muuten kuin suoritetun musiikkialan korkeakoulututkinnon
perusteella. Tällöin hakijan tulee olla suorittanut jonkin muun alan
korkeakoulututkinto ja sen lisäksi musiikkialan korkeakoulutasoisia opintoja,
joiden perusteella yliopisto voi todeta hakijan saavuttaneen musiikkialan
ylempää korkeakoulututkintoa varten tarvittavat riittävät tiedot ja valmiudet.
• Hakijan tulee toimittaa Sibelius-Akatemiaan todistus suorittamastaan
korkeakoulututkinnosta sekä selvitys musiikkialan
korkeakoulutasoisista opinnoista viimeistään 24.1.2018 klo 15.
5) Yllä mainitun, kohtien 1–4 mukaisen korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksen
keväällä 2018 saava hakija katsotaan hakuvaiheessa hakukelpoiseksi
• Mikäli opinnot ovat hakuajan päättyessä kesken, hakijan ei tarvitse
toimittaa todistusta hakuvaiheessa korkeakoulukelpoisuutensa
osoittamiseksi.
• Hakija toimittaa Sibelius-Akatemian hakupalveluihin jäljennöksen
tutkintotodistuksestaan valmistuttuaan, kuitenkin viimeistään 10.7.2018
klo 15. Valintapäätös on ehdollinen tällaisen hakijan osalta.
Ehdollisesti valittu hakija, joka ei toimita jäljennöstä tutkintotodistuksesta vaaditulla tavalla määräaikana, ei saa opiskeluoikeutta
Sibelius-Akatemiassa.
Sibelius-Akatemia ei totea kelpoiseksi ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin
opintoihin hakijaa, joka ei ole suorittanut vähintään alempaa korkeakoulututkintoa.

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN
Säilyttääkseen saamansa opiskelupaikan valittujen tulee ottaa se vastaan viimeistään
perjantaihin 27.4.2018 klo 15 mennessä.
Opiskelupaikan voi ottaa vastaan joko Opintopolussa tai hyväksymiskirjeen mukana
lähetettävällä opiskelupaikan vastaanottoilmoituksella, joka tulee toimittaa SibeliusAkatemian hakijapalveluihin. Opiskelupaikan vastaanottoilmoitus toimittaa täytettynä
Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköpostitse osoitteeseen
siba.documents@uniarts.fi.
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Ellei hakija ota opiskelupaikkaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä, hän
menettää sen. (Yliopistolaki 38 § / Ammattikorkeakoululaki 28c §). Myöhässä
saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon. Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on
sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos hakija kuitenkin haluaa luopua
opiskelupaikastaan otettuaan sen ensin vastaan, hänen katsotaan vastaanottaneen
opiskelupaikan ko. lukukautena (ks. yhden korkeakoulupaikan säännös).

PALAUTE VALINTAKOESUORITUKSISTA
Hakijalla on mahdollisuus saada palautetta valintakoesuorituksestaan. Palautteen
tehtävänä on ohjata hakijaa löytämään kehityskohteita omasta suorituksestaan ja
parantamaan sitä entisestään. Tarkemmat tiedot ja palautteen antajat löytyvät
Taideyliopiston www-sivuilta osoitteessa https://www.uniarts.fi/hae-sibeliusakatemiaan.

OIKAISUMENETTELY
Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua
yliopistolta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta (Yliopistolaki 82.1 §).

Olli-Pekka Martikainen
I varadekaani

Hannele Ketomäki
koulutuksen kehittämispäällikkö

