
Välkommen till 
Yrkeshögskolan Novia!

Den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i 

Finland

▪ över 4500 studerande 

▪ ett brett urval av utbildningar 

▪ utbildningar på svenska och engelska

Novia erbjuder

▪ dagstudier/Bachelorutbildning

▪ flerformsutbildning

▪ högre YH-/Masterutbildning

▪ fortbildning



Bachelorutbildningar, YH-examen 



Campus Vasa

FÖRETAGSEKONOMI
Tradenom (YH), företagsekonomi
▪ ekonomiförvaltning
▪ internationell handel
▪ justitieförvaltning

HÄLSA OCH VÄLFÄRD
Barnmorska (YH)

Bioanalytiker (YH)

Estenom (YH) 

Hälsovårdare (YH)

Röntgenskötare (YH)

Sjukskötare (YH)

Socionom (YH)

Bachelor of Health Care, Nursing

Bachelor of Beauty and Cosmetics, Beauty Care, ingen
antagning 2022



Campus Vasa
TEKNIK 
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik

▪ byggnadskonstruktion
▪ byggnadsproduktion

Ingenjör (YH), el- och automationsteknik
▪ automationsteknik
▪ elkraftsteknik
▪ informationsteknik
▪ Energy Technology

Ingenjör (YH), lantmäteriteknik

Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik
▪ bil- och transportteknik
▪ drifts- och underhållsteknik
▪ maskinkonstruktion

Ingenjör (YH), produktionsekonomi

Bachelor of Engineering, Energy Technology, nyhet 2022!
Behörighetskrav: 120 sp högskolestudier inom närliggande utbildningsområde bör vara avlagda.



Campus Åbo

FÖRETAGSEKONOMI
Tradenom (YH), företagsekonomi

▪ marknadsföring
▪ Redovisning och ekonomistyrning

HÄLSA OCH VÄLFÄRD
Hälsovårdare (YH)

Sjukskötare (YH)

Socionom (YH)

SJÖFART

Sjökapten (YH)

Bachelor of Maritime Management, Maritime 
Management, Captain 

Bachelor of Engineering, Maritime Technology 



Campus Raseborg

BIOEKONOMI

Agrolog (YH)

▪ lantbruksnäringarna

Skogsbruksingenjör (YH)

▪ skogsbruk

Bachelor of Natural Resources, Sustainable Coastal 
Management 
Behörighetskrav: 120 sp högskolestudier inom närliggande utbildningsområde bör vara
avlagda.

TEKNIK 

Byggmästare (YH)

Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik

▪ konstruktionsplanering

▪ VVS-planering



Campus Allegro Jakobstad

KONST OCH KULTUR

Bildkonstnär (YH), bildkonst

Bildkonstnär (YH), fotografering

Formgivare (YH), grafisk design

Formgivare (YH), inredningsarkitektur

Musiker (YH) / Musikpedagog (YH)

Scenkonstpedagog (YH), ingen antagning 2022

Tradenom (YH), företagsekonomi, ingen antagning 2022

▪ ekonomiförvaltning

▪ marknadsföring och visuell kommunikation

Bachelor of Culture and Arts, Fine Arts, ingen antagning 2022



Bachelorutbildning på engelska

CAMPUS VAASA
▪ Bachelor of Health Care

Nursing, 210 ECTS
▪ Bachelor of Engineering

Energy Technology, 240 ECTS* Nyhet 2022!
▪ Bachelor of Beauty and Cosmetics

Beauty Care, ingen antagning 2022

ABOA MARE TURKU
▪ Bachelor of Maritime Management

Maritime Management, Captain, 270 ECTS
▪ Bachelor of Engineering

Maritime Technology, 270 ECTS

CAMPUS RAASEPORI 

▪ Bachelor of Natural Resources

Sustainable Coastal Management, 240 ECTS *

CAMPUS PIETARSAARI

▪ Bachelor of Culture and Arts

Fine Arts, 240 ECTS, low-residency, ingen antagning 2022

* Behörighetskrav: 120 sp
högskolestudier inom närliggande
utbildningsområde bör vara
avlagda.



Dagstudier/Bachelorutbildning på svenska
BIOEKONOMI
Agrolog (YH)
Raseborg 

Skogbruksingenjör (YH)
Raseborg

FÖRETAGSEKONOMI
Tradenom (YH), företagsekonomi
Vasa eller Åbo 

HÄLSA OCH VÄLFÄRD
Barnmorska (YH)
Vasa

Bioanalytiker (YH)
Vasa

Estenom (YH)
Vasa

Hälsovårdare (YH)
Vasa eller Åbo

Röntgenskötare (YH)
Vasa

Sjukskötare (YH)
Vasa eller Åbo

Socionom (YH)
Vasa eller Åbo

KONST OCH KULTUR
Jakobstad

Bildkonstnär (YH), bildkonst
Bildkonstnär (YH), fotografering 
Formgivare (YH), grafisk design
Formgivare (YH), inredningsarkitektur
Musiker (YH) 
Musikpedagog (YH) 
Scenkonstpedagog (YH), ingen antagning 2022

TEKNIK OCH SJÖFART
Byggmästare (YH)
Raseborg

Ingenjör (YH), byggnads- och 
samhällsteknik
Vasa eller Raseborg

Ingenjör (YH), el- och automationsteknik
Vasa

Ingenjör (YH), lantmäteriteknik
Vasa

Ingenjör (YH), maskin- och 
produktionsteknik
Vasa

Ingenjör (YH), produktionsekonomi
Vasa

Sjökapten (YH) 
ÅboANSÖKNINGSTID 

16-30.3.2022 Rätten till ändringar i 

utbildningsutbudet 2022 

förbehålles. Det kan i 

undantagsfall innebära att en 

utbildning inte inleds om den

har för få sökande.



Flerformsutbildningar
på svenska

CAMPUS VASA

Barnmorska (YH)

Hälsovårdare (YH)

Sjukskötare (YH)

Socionom (YH)

CAMPUS ÅBO

Socionom (YH), e-socionom

CAMPUS ALLEGRO 

JAKOBSTAD

Musiker (YH), 
kyrkomusik/barockmusik

Rätten till ändringar i 

utbildningsutbudet 2022 

förbehålles. Det kan i 

undantagsfall innebära att en 

utbildning inte inleds om den

har för få sökande.

Flerformsstudier = tidigare vuxenutbildning

ANSÖKNINGSTID 
16-30.3.2022



Ansökan

Ansökningstid till utbildningar på engelska 5-19.1.2022
Ansökningstid till utbildningar på svenska 16-30.3.2022

Mera information om 
ansökan och Novias 
utbildningar på novia.fi

http://www.novia.fi/


Ansökan 2022 - allmänt
Ansökan i Studieinfo

▪ Ansökningsblankett i Studieinfo

▪ Studieinfo har förnyats, bl.a. ny sökfunktion

▪ Till ansökningsblanketten skall man ladda upp de bilagor som ansökningssystemet säger att 
man skall bifoga

Information om ansökan till Novia

▪ Ansökan 2022 till utbildningar på engelska: https://www.novia.fi/study-at-novia/application

▪ Ansökan 2022 till utbildningar på svenska : https://www.novia.fi/utbildning/ansokan-och-
studier/sok-till-yh-studier

▪ Information om ansökningskriterier finns i Studieinfo

▪ Ansökningsstatistik från tidigare år finns på vår webbplats och vipunen.fi

https://www.novia.fi/study-at-novia/application
https://www.novia.fi/utbildning/ansokan-och-studier/sok-till-yh-studier
https://www.novia.fi/utbildning/ansokan-och-studier/ansokningsstatistik


Ansökan 2022 - betygsantagning

En tabell över antalet nybörjarplatser, kvoten för förstagångssökande och antalet platser som 
reserverats för betygsurval kommer att publiceras på uasinfo.fi/yrkeshogskolestudier.fi: 
https://www.uasinfo.fi/international-uas-exam/ https://www.yrkeshogskolestudier.fi/till-
sokanden/urvalsmetoder/yh-urvalsprovet/

NYTT! Andelen som antas på basen av yrkesinriktad grundexamen har höjts för en del utbildningar.

https://www.uasinfo.fi/international-uas-exam/
https://www.yrkeshogskolestudier.fi/till-sokanden/urvalsmetoder/yh-urvalsprovet/


Ansökan 2022 - urvalsprov
NYTT! International UAS Exam 9.2.2022 och 2-16.3.2022, https://www.uasinfo.fi/

▪ Nytt gemensamt urvalsprov som används för första gången våren 2022

▪ I urvalsprovet bedöms sökandes färdigheter för högskolestudier, inget förhandsmaterial och 
inga förhandsuppgifter

▪ Urvalsprovet består av två delar, båda förverkligas på distans
▪ Första skedet: skriftligt prov 9.2.2022

▪ Urvalsprovets innehåll och längd beror på vilka ansökningsmål sökande har ansökt till.

▪ Andra skedet: gruppintervju 2-16.3.2022
▪ Behöriga sökande med godkänt resultat i första skedet kallas till andra skedet

▪ Gemensamt för alla områden, sökande deltar i endast en gruppintervju

YH-urvalsprovet 30.5-3.6.2022, https://www.yrkeshogskolestudier.fi/

Utbildningar som inte deltar i International UAS Exam/YH-urvalsprovet ordnar egna urvalsprov

https://www.uasinfo.fi/
https://www.yrkeshogskolestudier.fi/


Antagning 2022

Publicering av resultat

▪ Antagningsresultaten för sökande i GA I publiceras senast 3.6.2022

▪ Antagningsresultatet för sökande i GA II publiceras senast 30.5.2022 för antagning  på 
basen av betyg och senast 8.7.2022 för antagning på basen av urvalsprov

Mottagande av studieplats

▪ Platsen mottas i Studieinfo

▪ E-post om att det finns en plats att ta emot skickas från Studieinfo, platsen mottar 
man genom att logga in i Min studieinfo

▪ Tidtabell

▪ Antagna skall motta studieplats senast 15.7.2019 kl. 15.00 

▪ Sökande på reservlista kan antas t.o.m. 2.8.2022 kl. 15.00



Öppna YH och öppna YH-leden

Öppna YH: 

https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/

Öppna YH-leden:

https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/oppna-yh-leden

Ansökan till Novia efter avlagda studier inom Öppna YH: 

https://www.novia.fi/utbildning/ansokan-och-studier/separat-ansokan

https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/
https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/oppna-yh-leden
https://www.novia.fi/utbildning/ansokan-och-studier/separat-ansokan


Följ oss på sociala medier

facebook.com/NoviaUAS

yrkeshogskolannovia

linkedin.com/school/novia-uas

youtube.com/NoviaUAS

twitter.com/NoviaUAS

issuu.com/noviauas

#yrkeshögskolannovia

#mittnovia

#makeyourfuture


