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Lahden ammattikorkeakoulun
MUOTOILUINSTITUUTIN LISÄLOMAKE 2018
Hakukohde: Visuaalinen viestintä

Täytä kuulakärkikynällä selkeästi tekstaten sivuilla 2–3 oleva lisälomake. Tulosta lomake ja palauta se
Muotoiluinstituuttiin esivalintatehtävien kanssa samassa paketissa/kuoressa 28.3.2018 klo 15.00 mennessä.
HUOM!
Jos haet useampaan Muotoiluinstituutin hakukohteeseen, täytä jokaisesta hakukohteesta oma lomakkeensa ja
palauta se ohjeiden mukaisesti hakukohteen esivalintatehtäväpaketissa/-kuoressa.
Myöhästyneitä ja puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon.
Tämän lisälomakkeen mukaan EI LIITETÄ TODISTUSJÄLJENNÖKSIÄ.

Lähetyslipuke, Visuaalinen viestintä
LEIKKAA ALLA OLEVA LÄHETYSLIPUKE IRTI JA KIINNITÄ SE SELKEÄSTI TÄYTETTYNÄ
ESIVALINTATEHTÄVÄPAKKAUKSEN/KIRJEKUOREN VASEMPAAN YLÄKULMAAN, EI PAKETIN SISÄLLE!
Leikkaa tästä

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kiinnitä kuoren vasempaan yläkulmaan

VISUAALINEN VIESTINTÄ, ENNAKKOTEHTÄVÄT JA LISÄLOMAKE
Hakijan nimi ____________________________________________________________________
Lähiosoite ______________________________________________________________________
Postinumero ja postitoimipaikka ___________________________________________________

Merkitse alle, minkä suuntautumisen esivalintatehtävät tässä kuoressa palautat
(lisätietoa ensisijaisen suuntautumisesi valinnasta seuraavalla sivulla):
Palautan tässä kuoressa esivalintatehtävät Visuaalisen viestinnän suuntautumiseen…
o Graafinen suunnittelu
o Mediasisällön suunnittelu
o Valokuvaus

2 (3)

MI / LISÄLOMAKE 2018: Perustiedot
Täytä ja palauta tämä lomake esivalintatehtävien kanssa samassa pakkauksessa/kuoressa.
Tehtävät voi postittaa tai tuoda Muotoiluinstituuttiin. Huomioi, että tehtävät voi tuoda Muotoiluinstituuttiin vain arkisin MA-PE kello 08–17.
Käytössä ei ole postiluukkua, johon ennakkotehtävät voisi palauttaa muina aikoina.

Sukunimi ja etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) ____________________________________________________
Henkilötunnus (pakollinen tieto, ulkomaisilta hakijoilta syntymäaika) ____________-_________
Lähiosoite _______________________________ Kotikunta _________________________________________
Postinumero- ja postitoimipaikka _______________________________________________________________
Puhelinnumero____________________________ Sähköposti _______________________________________

Olen hakenut yhteishaussa www.opintopolku.fi hakunumerolla ________________.
Tämä Muotoiluinstituutin hakukohde, johon haen, on hakutoivejärjestyksessäni…
1. o 2. o 3. o 4. o 5. o 6. o sijalla. (rastita vaihtoehto)

Jos haet useampaan Muotoiluinstituutin hakukohteeseen…
• tulosta ja täytä jokaisesta hakukohteesta oma lisälomakkeensa
• tee kunkin hakukohteen ennakkotehtävät
• palauta lisälomake ja ennakkotehtävät kuhunkin hakukohteeseen omassa kuoressaan.

Visuaalisen viestinnän suuntautumisista minua kiinnostaa ensisijaisesti:
o Graafinen suunnittelu
o Mediasisällön suunnittelu
o Valokuvaus
Suuntautumistoiveesi toimii opiskelijavalinnan pohjatietona. Opintojen alkuvaiheessa tehtävä henkilökohtainen
opintosuunnitelmasi määrittää tarkemman suuntautumisesi opintojesi aikana ja se voi olla yhdistelmä erilaisia
osaamisia. Valitse tässä lomakkeella kuitenkin vain yksi suuntautumistoive.

HUOM:
Tee ennakkotehtävät valitsemasi suuntautumisen mukaisesti!
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MI / LISÄLOMAKE 2018: Taustatiedot
Täytä ja palauta tämä lomake esivalintatehtävien kanssa samassa pakkauksessa/kuoressa.

Alla olevia tietoja käytetään valintakokeen haastattelussa taustatietona:
Pohjakoulutus:
o Lukio o Ylioppilas

o Abiturientti kevät 2018

o Ammatillinen perustutkinto

Oppilaitoksen nimi _______________________________________________ Valmistumisvuosi ____________
o Muu koulutus tai kesken oleva ammatillinen koulutus, tutkinnon nimi ________________________________
Oppilaitoksen nimi ____________________________________

Valmistumisvuosi _______________________

Päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvo: _______
Kuvataiteen arvosana (jos on): ____________
o Minulla on kuvataidediplomi
(Kuvataidediplomista ja todistusarvosanoista ei anneta lisäpisteitä)

Työkokemus (mitä/kuinka paljon, kk/v) ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Mihin muihin ammattikorkeakoulujen, korkeakoulujen tai yliopistojen koulutuksiin olet hakemassa tänä keväänä?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Päivämäärä ___. ___. 2018

Allekirjoitus ______________________________________________________

Nimenselvennös

