BETYGSBASERAD ANTAGNING PÅ BASIS AV BETYG ÖVER YRKESINRIKTAD
GRUNDEXAMEN
(används inom alla utbildningsområden med undantag av kulturbranschen och yrkeshögskolan
Diakonia-ammattikorkeakoulus utbildning till tolk)
I den betygsbaserade antagningen räknar man ut totalpoängen för vitsorden för tre gemensamma
examensdelar (tabell 2) och det vägda medeltalet för examen (maximalt 150 poäng) (tabell 1). I den
betygsbaserade antagningen beaktas endast de sökande som avlagt en yrkesinriktad grundexamen från
och med 1.8.2015.
Tabell 1. Gemensamma examensdelar (det maximala poängantalet 60 poäng)
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De gemensamma examendelarna i de betyg över yrkesinriktad grundexamen som trätt i kraft 1.1.2018 bedöms
på skalan godkänd/underkänd. De gemensamma examensdelarnas delområden bedöms numeriskt. På basis av
dessa räknar man ut ett vitsord för de gemensamma examensdelarnas delområden.

Tabell 2. Vägt medeltal för examen (det maximala poängantalet 90 poäng)

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal
Om totalpoängen för vitsorden för de tre gemensamma examensdelarna och det vägda medeltalet för
examen är samma för två eller flera sökande, rangordnas de sökande på basis av följande regler:
1. Ordningen för ansökningsönskemålet
2. Det vägda medeltalet för examen
3. Vitsorden i de gemensamma examensdelarna:
I.
II.
III.

Kunnande i kommunikation och interaktion
Kunnande i matematik och naturvetenskap
Kunnande om samhälle och arbetsliv

Om till exempel två sökande har fått 100 poäng och båda har samma ordning för ansökningsmålet, väljs
den sökande som får mera poäng för vitsordet i kunnande i kommunikation och interaktion. Om båda
sökandena får samma poäng för kunnande i kommunikation och interaktion, går man vidare till vitsordet i
matematik och naturvetenskap.
Minimipoäng
Minimipoängen som anges i poängsättningsmodellen innebär det antal poäng som den sökande totalt
måste få för att kunna bli antagen.
Tröskelvillkor
Ett tröskelvillkor som anges i poängsättningsmodellen är ett krav som gäller ett specifikt ämne och
vitsord (till exempel kan ett tröskelvillkor vara vitsordet 4 i kunnande i matematik och naturvetenskap).
Den sökande måste uppfylla detta krav för att kunna bli antagen, oberoende av den totala
poängsumman som de övriga gemensamma examensdelarna och det vägda medeltalet ger

