
Tervetuloa tutustumaan 
Turun korkeakouluihin!
Hakijan päivässä pääset tutustumaan Turun viiden korkeakoulun opintotarjontaan. Tapahtuma 
järjestetään verkossa perjantaina 10.3.2023 kello 9.00 – 15.00. 

Kevään Hakijan päivä on suunnattu erityisesti lukioiden ja ammattikoulujen 2. vuoden opiskelijoille. 

Kokoa tapahtuman laajasta ohjelmatarjonnasta itsellesi sopiva kokonaisuus yhdistelemällä eri 
korkeakoulujen esityksiä ja tutustumiskierroksia. Korkeakoulujen kampukset sijaitsevat lyhyen 
kävelymatkan päässä toisistaan.

Välkommen att bekanta dig med åbohögskolorna den 10 mars 2023. Sökandes dag riktar sig 
främst till andra årets studerande vid gymnasier och yrkesinstitut samt deras studiehandledare.
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Turun yliopisto
10.00–10.30 
Biologia
Materiaalitekniikka

10.30–11.00 
Maantiede 
Tietojenkäsittelytieteet & Tietotekniikka

11.00–11.30 
Biokemia & Biotekniikka, 
Geologia, 
Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma
Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopetta-
ja ja luokanopettaja
Poliittinen historia ja valtio-oppi
UTU-elämää opiskelijoiden silmin

11.30–12.00 
Biolääketiede
Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuripe-
rinnön tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Filosofia
Kielten tutkinto-ohjelma (englannin kieli, espan-
ja, italia, kiinan kieli, klassilliset kielet ja antiikin 
kulttuuri, pohjoismaiset kielet, ranska, saksan 
kieli, suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kie-
lentutkimus)
Konetekniikka & Automaatiotekniikka
Matematiikka ja tilastotiede
Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma

12.00–12.30 
Hammaslääketiede 
Kemia
Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia
Sosiaalitieteet

12.30–13.00 
Fysikaaliset tieteet
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Lääketiede
Median, musiikin ja taiteiden tutkimuksen tutkin-
to-ohjelma
Sosiaalityö
Turun kauppakorkeakoulu

13.00–13.30 
Erityisopettajan tutkinto-ohjelma
Kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelma
Psykologia

13.00–14.00 
Oikeustieteellinen tiedekunta

13.30–14.00 
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma  
Logopedia
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Åbo Akademi
10.30–11.00
Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekun-
ta

12.00–12.30
Humanististen tieteiden, psykologian ja teologi-
an tiedekunta

13.00–13.30
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

13.30–14.00
Yhteiskuntatieteiden, kauppatieteiden ja oikeus-
tieteiden tiedekunta

Turun AMK
9.00–9.45 
Tekniikan alan koulutuksien yleisesittely 

10.00–10.45 
Liiketalouden alan koulutuksien yleisesittely

11.00–11.45 
Sosiaali- ja terveysalan koulutuksien yleisesitte-
ly

12.00–12.45 
Kulttuurialan koulutuksien yleisesittely

Hakijapalveluiden ja avoimen AMK:n infot kat-
sottavissa turkuamk.fi/hakijanpaiva.

Humak
10.00–10.45 
Tulkki (AMK), viittomakielen tulkkaus / tulkkaus 
ja kommunikaatio-ohjaus 

11.00–11.45 
Kulttuurituottaja (AMK)

12.00–12.45 
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö ja nuorisotyö / 
työyhteisön kehittäjä / seikkailukasvatus

Tutustu Humanistiseen ammattikorkeakouluun – 
sähköinen Hakijan opas

Novia
11.00–11.30 
Yleisesittely + Q&A

Opiskelijatarinat: 
Sairaanhoitaja 
Sosionomi 
Merikapteeni 
Tradenomi ja sairaanhoitaja 
Bachelor of Maritime Management, Captain
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