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Välkommen till UniYH-
dagar 2022
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



Studier vid Novia
Studierna består exempelvis av
 praktiska övningar
 grupparbeten
 självstudier
 föreläsningar
 rapportskrivning
 tenter
 litteraturläsning
i varierande grad för olika utbildningar.

Studietiden är 3,5–4,5 år (210-270 studiepoäng) 
beroende på utbildning. 1 sp = 27 h.



Studier vid Novia
Studierna består av 
 grund- och yrkesstudier
 valfria studier 
 praktik
 examensarbete

Exakt vilka kurser som ingår i den utbildning 
du är intresserad av, hittas på novia.fi på 
varje utbildnings sida.  



Ansökan 2023
Ansökningstid till utbildningar på engelska 4-18.1.2023

Ansökningstid till utbildningar på svenska 15-30.3.2023

Mera information om ansökan och Novias utbildningar på novia.fi

http://www.novia.fi/


Bachelorutbildning- YH-examen 



Campus Vasa
ca 2200 studerande

 Technobothnia, ett 8000 m² 
stort laboratorium för 
studerande inom teknik och 
bioanalytik, samarbete med tre 
högskolor

 Alere, ett kliniskt träningscenter 
för studerande inom hälsa och 
välfärd tillsammans med VAMK



Campus Vasa
FÖRETAGSEKONOMI
Tradenom (YH), företagsekonomi
 ekonomiförvaltning
 internationell handel
 justitieförvaltning

HÄLSA OCH VÄLFÄRD
Bachelor of Health Care, Nursing

Bachelor of Health Care, Biomedical Laboratory Science NY 2023

Bachelor of Beauty and Cosmetics, Beauty Care

Barnmorska (YH)

Sjukskötare (YH)

Socionom (YH)

Hälsovårdare (YH)

Bioanalytiker (YH) ingen antagning 2023

Estenom (YH) ingen antagning 2023

Röntgenskötare (YH) ingen antagning 2023



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

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

Ingenjör (YH), lantmäteriteknik

Ingenjör (YH), informationsteknik NYHET 2023!

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

Ingenjör (YH), produktionsekonomi

Bachelor of Engineering, Energy Technology*
Bachelor of Engineering, Information Technology* NYHET 2023!

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



Campus Åbo och 
Aboa Mare Åbo
Ca 1360 studerande

 Simuleringsutrymmen för studerande 
inom hälsa och välfärd

 Bokförings- och 
marknadsföringslaboratorium för 
tradenomstuderande

 Simulatorbryggor för studerande inom 
sjöfart



Campus Åbo
FÖRETAGSEKONOMI
Tradenom (YH), företagsekonomi
 digital marknadsföring och försäljning NYHET 2023!
 redovisning och ekonomistyrning
Tradenom (YH), informationsbehandling, online  NYHET 2023!

HÄLSA OCH VÄLFÄRD
Sjukskötare (YH)
Hälsovårdare (YH)
Socionom (YH)

SJÖFART
Sjökapten (YH)
Bachelor of Maritime Management, Maritime Management, 
Captain 
Bachelor of Engineering, Maritime Technology 



Campus Raseborg
ca 290 studerande

 VVS-labb 

 Ca 1000 hektar skogsområden 
som används för 
skogsundervisning, jakt och 
viltvård 

 Undervisningsgård med modern 
robotladugård och mjölkkor

 Naturbruks- och 
bygglaboratorium



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
ca 350 studerande

 Ändamålsenliga utrymmen för 
studerande inom konst, foto och design

 Utställningsutrymmet White Box

 Scenrummet Black Box 

 Schaumansalen är en av landets bästa 
akustiska miljöer med förstklassig 
ljudteknik, audiovisuell teknik, 
inspelningsstudio och instrument



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) Antagning 2023!

Tradenom (YH), företagsekonomi, ingen antagning 2023



Hur går det att kombinera en
idrottskarriär med studier vid Novia?

”... Att ha möjligheten att 
kombinera båda genom att 
studera på dagarna och träna 
under kvällarna och helgerna 
kompletterar vardagen riktigt 
bra. Det innebär att jag inte 
hinner ha det tråkigt riktigt 
ofta.”

Jonas Solvin, 
ingenjör (YH),

produktionsekonomi
kulstötning och 
diskuskastning

”...Med bil är det också nära 
till Botniahallen där jag 
oftast tränar. Jag är även 
med i VRIA (Vasaregionens 
idrottsakademi) vilket ger 
olika förmåner och 
möjligheter att träna med 
andra friidrottare som 
också studerar i Vasa.”

Mathilda Kvist, 
hälsovårdare (YH)

långsprinter med huvud-
sträckan 400 m häck



En internationell
högskola
År 2021 åkte 119 Novianer på utbyte.

De mest populära länderna var Sverige, 
Belgien och Norge för utbyten över tre 
månader. 

Novia tog samma år emot 132 
utbytesstuderande, de flesta Tyskland, 
Spanien och Nederländerna.

 Novia erbjuder följande möjligheter till 
internationalisering under studietiden

- Utbytesstudier och arbetspraktik 
utomlands

- deltagande i internationella projekt och 
intensivkurser

- deltagande i engelskspråkiga kurser 
eller projekttermin vid Novia



Studerandekåren Novium
Novium finns till för alla studerande vid 
Novia oavsett vilken utbildning man går eller vilket 
år man studerar

Ett axplock av vad kåren gör

 utbildar tutorer
 ökar trivseln bland studerande
 ser till att kårens medlemmar får studiekort och 

därmed studierabatter på otaliga ställen
 håller koll på högskolepolitiken och jobbar bland 

annat för att se till att studiestödet finns kvar

Det finns också studerandeföreningar som tar 
hand om studiesociala  aktiviteter genom att ordna 
bl.a. fester och fritidsaktiviteter.



Dagstudier/Bachelorutbildning på svenska
2023
BIOEKONOMI
Agrolog (YH), Raseborg 
Skogbruksingenjör (YH), Raseborg

FÖRETAGSEKONOMI
Tradenom (YH), företagsekonomi
Vasa och Åbo 
Tradenom (YH), informationsbehandling, 
online NY

HÄLSA OCH VÄLFÄRD
Barnmorska (YH), Vasa
Hälsovårdare (YH), Vasa eller Åbo
Sjukskötare (YH), Vasa eller Åbo
Socionom (YH), Vasa eller Åbo

Bioanalytiker (YH) ingen antagning 2023
Estenom (YH) ingen antagning 2023 
Röntgenskötare (YH) ingen antagning 2023

KONST OCH KULTUR i JAKOBSTAD

Bildkonstnär (YH), bildkonst
Bildkonstnär (YH), fotografering 
Formgivare (YH), grafisk design
Formgivare (YH), inredningsarkitektur
Musiker (YH) / Musikpedagog (YH) 
Scenkonstpedagog (YH)

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), informationsteknik, Vasa NY
Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, Vasa
Ingenjör (YH), produktionsekonomi, Vasa
Sjökapten (YH), Åbo

ANSÖKNINGSTID 
15-30.3.2023 Rätten till ändringar i 

utbildningsutbudet 2023 
förbehålles. Det kan i 

undantagsfall innebära att en 
utbildning inte inleds om den

har för få sökande.



Bachelorutbildning på engelska
CAMPUS VAASA
 Bachelor of Health Care

Nursing, 210 ECTS
 Bachelor of Health Care

Biomedical Laboratory Services,  210 ECTS
 Bachelor of Beauty and Cosmetics

Beauty Care 210 ECTS
 Bachelor of Engineering

Energy Technology, 240 ECTS *
 Bachelor of Engineering 

Information Technology, 240 ECTS *  NEW 2023!

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 *

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



ANSÖKAN 2023

 GA I: Ansökan till engelska utbildningar 4-18.1.2023.

 GA II: Ansökan till svenska utbildningar 15-
30.3.2023.

 Ansökan sker i Studieinfo.

 Vilka bilagor behövs? Till ansökningsblanketten ska
den sökande ladda upp de bilagor som
ansökningssystemet säger att hen ska bifoga
ansökan.



 Sökande kan söka till sex olika 
utbildningar per ansökan. 

 I GA I (engelskspråkiga utbildningar) 
används ingen prioritering, dvs. 
sökande kan erbjudas flera studieplatser. 

 I GA II (svensk- och finskspråkiga 
utbildningar) ska den sökande prioritera 
ansökningsmålen och den sökande kan 
erbjudas bara en studieplats, dvs. till den 
utbildning som har högst prioritet på 
ansökningsblanketten och till vilken 
antagningspoängen räcker. 

Ansökan 2023 - allmänt



Ansökan till engelska
bachelorutbildningar 4-
18.1.2023 

Alla studerande antas på basen av sitt resultat i International UAS 
Exam. Ingen betygsantagning till våra engelska utbildningar.

Undantag: Maritime Management, Captain part-time: Eget urvalsprov/urvalsintervju.

International UAS Exam
 Nationellt urvalsprov för engelska bachelorutbildningar.
 Består av två delar, som båda sker online

 Första skedet: skriftligt prov 8.2.2023
 Andra skedet: gruppintervju (under perioden 1-

15.3.2023) 

 Mer info om urvalsprovets delar, poängsättning, tidtabell: 
www.uasinfo.fi

APPLICATION 
4-18 January 2023

http://www.uasinfo.fi/
https://www.novia.fi/study/application/


Ansökan till svenska yh-
utbildningar 15-30.3.2023 

Betygsantagning
• Andelen sökande som antas på basen av betyg varierar 

mellan olika utbildningar (51-70%).

• Detaljerad tabell över antalet nybörjarplatser, kvot för 
förstagångssökande, platser reserverade för 
studentexamen resp. yrkesinriktad grundexamen 
publiceras på www.yrkeshogskolestudier.fi i januari 
2023. 

• Poängräknare för den betygsbaserade antagningen 
finns på https://www.yrkeshogskolestudier.fi/till-
sokanden/urvalsmetoder/betygsbaserad-antagning/

• Kulturutbildningarna har ingen betygsbaserad 
antagning.

http://www.yrkeshogskolestudier.fi/
https://www.yrkeshogskolestudier.fi/till-sokanden/urvalsmetoder/betygsbaserad-antagning/


Urvalsprov
YH-urvalsprovet
• YH-urvalsprovet ordnas 29.5-2.6.2023.
• Sökande väljer tidpunkt och plats för provet i 

ansökningsblanketten.
• Anhållan om ev. individuella arrangemang lämnas in senast 

6.4.2023 till den yrkeshögskola där provet skrivs. 
• Mer information finns på www.yrkeshogskolestudier.fi

Egna urvalsprov
• Kulturutbildningarna ordnar egna urvalsprov. 
• De flesta kulturutbildningarna har även en förhandsuppgift 

som ska lämnas in på förhand.
• Tidpunkten för respektive utbildnings urvalsprov finns i 

studieinfo och på Novias hemsida: 
https://www.novia.fi/utbildning/ansokan-och-studier/sok-till-yh-
studier/urvalsprov

http://www.yrkeshogskolestudier.fi/
https://www.novia.fi/utbildning/ansokan-och-studier/sok-till-yh-studier/urvalsprov


Antagning 2023
Publicering av resultat
 Antagningsresultaten för sökande i GA I publiceras senast 2.6.2023.
 Antagningsresultatet för sökande i GA II publiceras senast 29.5.2023 

för antagning  på basen av betyg och senast 7.7.2023 för antagning 
på basen av urvalsprov.

Mottagande av studieplats
Platsen tas emot i Min studieinfo
 E-post om att det finns en plats att ta emot skickas från Studieinfo, 

platsen tas emot genom att logga in i Min studieinfo.
 Sökande kan ta emot endast en studieplats som leder till 

högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin.

Tidtabell
 Antagna skall motta studieplats senast 14.7.2023 kl. 15.00 
 Sökande på reservlista kan antas t.o.m. 1.8.2023 kl. 15.00



Stöd för studerande med läs- och 
skrivsvårigheter

Diskutera studieteknik med studievägledare och 
studiepsykolog

Tillgänglighetsplan: 
 Längre tid vid examinationstillfällen
 Muntlig tentamenskomplettering vid mån av möjlighet
 Möjlighet till förlängd deadline om inte målsättningarna 

möts trots god studieplanering. 
 Möjlighet till muntliga instruktioner och muntliga 

instruktioner skriftligt.
 Förlängd lånetid vid biblioteket
 Får låna talböcker via Celiabiblioteket 
 Får använda korrekturläsningsprogram och hjälpmedel 

som smaly.fi 



Följ oss på sociala medier

facebook.com/NoviaUAS

yrkeshogskolannovia

linkedin.com/school/novia-uas

youtube.com/NoviaUAS

twitter.com/NoviaUAS

issuu.com/noviauas

#yrkeshogskolannovia   
#mittnovia #mynovia
#makeyourfuture
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