BETYGSBASERAD ANTAGNING PÅ BASIS AV STUDENTEXAMENSBETYG
(används inom alla utbildningsområden, med undantag av kulturbranschen och yrkeshögskolan
Diakonia-ammattikorkeakoulus utbildning till tolk)
I den betygsbaserade antagningen poängsätts fem ämnen. Modersmålet, matematik och ett främmande
språk/det andra inhemska språket beaktas för alla som har skrivit dessa ämnen. Utöver dessa beaktas
de två ämnen (realämnen/främmande språk) som ger mest poäng (Tabell 1). Endast de realämnesprov
som har avlagts år 2006 eller senare beaktas.
Tabell 1. Poängsättningsmodell för studentexamensbetyget
(används inom alla utbildningsområden med undantag av kulturbranschen och yrkeshögskolan
Diakonia-ammattikorkeakoulus utbildning till tolk)
Det maximala poängantalet 198 poäng.

1 Som

modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andraspråk och svenska som andraspråk
vitsord som ger bästa poäng beaktas
3 De två vitsord som ger bästa poäng beaktas
L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur,
C = Cum laude approbatur, B = Lubenter approbatur, A = Approbatur
2 Det

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal
Om totalpoängen för de fem ämnena är samma för två eller flera sökande, rangordnas de sökande på
enligt följande regler:
1. Ordningen för ansökningsönskemålet
2. Vitsorden i studentexamen
I.
II.
III.

Modersmål
Matematik
Främmande språk/det andra inhemska språket

Om till exempel två sökande har fått 100 poäng och båda har samma ordning för ansökningsmålet, väljs
den sökande som får mera poäng för modersmålet. Om båda sökandena har samma vitsord i
modersmålet, går man vidare till följande ämne på listan.
Minimipoäng
Minimipoängen som anges i poängsättningsmodellen innebär det antal poäng som den sökande totalt
måste få för fem ämnen för att kunna bli antagen.
Tröskelvillkor
Ett tröskelvillkor är ett krav som gäller ett specifikt ämne och/eller vitsord. Den sökande måste uppfylla
detta krav för att kunna bli antagen. Till exempel innebär tröskelvillkoret C i lång matematik/ E i kort
matematik att varje sökande måste ska uppfylla detta krav, oberoende av den totala poängsumman som
de övriga ämnena ger.

