
Ta sikte på vidarestudier
Samarbete mellan Vamia och Novia 30 sp

Vamia påbörjade samarbete med Yrkeshögskolan Novia hösten 2017
Konkret om samarbetet
• Studerande deltar i undervisningen vid Novia till-
   sammans med deras studerande och skrivs in vid
   Öppna yrkeshögskolan 
• Utförs under sista studieåret vid Vamia, höstter-
   minen årskurs tre för grundskolestuderande och
   årskurs två för studenter
• De kurser som de studerande avlagt vid Vamia,
   vilket innebär att studierna inte förlängs hos oss
• Vilka studier som utförs varierar beroende på 
   utbildning
• Målsättningen är att avlägga 30 sp vid Novia
   för att samarbetet ska löpa smidigt
• Avlägger man mindre sp vid Novia måste man
   vara beredd på att även studera samtidigt vid
   Vamia för att få ihop kompetenspoäng till sin
   examen
• Man kan i vissa fall fortsätta sina studier vid Novia
   under våren. Det beror på tidigare studieframgån-
   gar och förutsätter att man kommer överens om en
   plan med sin handledande lärare vid Vamia.
• Kurserna vid Novia och Vamia planeras tillsammans
   med din handledande lärare för att få en fungeran-
   de helhet
•Studerande från alla branscher kan välja detta alter-
   nativ 

Andra alternativ - samarbete mella Vamia
och andra högskolor och universitet

Samarbete med andra utbildningsanordnare är också möjligt och från tidigare
samarbetar Vamia med Vasa yrkeshögskola

Ett alternativ till att pröva på yrkeshögskolestudier för våra studerande är att
avlägga kurser via Öppna YH vid Novia. Detta är avgiftsfritt för våra studerande.
Då väljer man vilka kurser man är intresserad av och anmäler sig till dem.

Man kan även läsa kurser vid exempelvis Åbo akademi och
Hanken via deras Öppna universitet. Är du
intresserad av detta så kan du ta kontakt 
med dem och utreda om du eventuellt 
kan få gå någon kurs där gratis som
studerande vid  Vamia.

•

•

•

Vamia

Claus Norrgrann
040 685 5471
claus.norrgrann@vamia.fi

Novia

Ann-Sofie Nygård
050 343 6740
ann-sofir.nygard@noviaa.fi

Vamia Novia

Kontaktuppgifter:

claus.norrgrann@vamia.ficlaus.norrgrann@vamia.ficlaus.norrgrann@vamia.fi

vamia.fi

Förkortar studietiden vid Novia, ifall den  
studerande fortsätter sina studier där, efter-
som en del av yrkeshögskolestudierna redan 
är avklarade
Kan göra det lättare att få en studieplats vid 
Novia
Man kan redan under sin studietid vid Vamia 
bekanta sig med yrkeshögskolestudier för att 
lättare kunna göra ett bra val efter avslutade 
yrkesstudier
Studerande kommer snabbare ut i arbetslivet 
då studierna effektiveras
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Fördelar med samarbetet

”Kan varmt rekommendera att
prova på för alla som är

intresserade av YH-studier”

”För oss är det

motiverande att få 

ett försprång vid

övergången till

tredje stadiet”

”För oss är det



Samarbete mellan Vamia och Novia
Studier vid Novia i praktiken
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Lunchen vid Novia är avgiftsfri med Vamias
studerandekort. Det är det billigaste alter-
nativet som gäller vid lunchrestaurangen i
huvudbyggnaden W33.
Studierna vid Novia startar med en infor-
mationsdag i huvudaulan på Wolffskavä-
gen 33. De egentliga studierna startar följ-
ande dag.
Anmälan sker på våren tillsammans med
din handledande lärare via en anmälnings-
länk
På våren ordnas även ett tillfälle att bekan-
ta sig med studiemiljön vid Novia

Våra studerande är en del av yrkeshög-
skolan Novias ordinarie förstaårsstude-
rande och deltar i den normala under-
visningen tillsammans med dem
Skrivs in vid Öppna yrkeshögskolan vid
Novia
Studierna är avgiftsfria för Vamias stu-
derande
Samma studiestöd som vid Vamia
De studerande behöver  ha egen bärbar
dator, med åtminstone MS Office-paketet 
installerat. Det finns möjlighet att låna ett
begränsat antal från Vamia.
Studierna vid yrkeshögskolan Novia är mer
självständiga än vid Vamia. Det är på ditt
eget ansvar att studierna går framåt.  
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Kriterier för lämplighet för att gå
studiestigen
I första hand är studiestigen tänkt för stu-
derande som visat goda studieprestationer,
hög närvaro och som inte har “kombi”. I
praktiken har kombistuderande varit intres-
serade av studiestigen, men då har studierna 
vid yrkeshögskolan Novia utförts under hela 
årskurs tre och man har samtidigt ut-
fört kurser vid Vamia. För en kombistu-
derande är detta dock väldigt krävande och
det löns att prioritera kombi i första hand.

Alla studerande är inte mogna att utföra stu-
dier vid yrkeshögskolan Novia. Vilka intres-
serade, som får möjligheten att prova på 
yrkeshögskolestudier, bestäms av lärarna vid 
Vamia. Kriterier som tillämpas är att tidigare 
yrkesstudier ska vara utförda och vitsorden i 
allmänna ämnen bör vara på en god nivå.

- 30 studiepoäng vid Novia som mål
Avvikelser då man studerar vid
Novia

En Vamiastuderande vid Novia kommer att 
utföra sina studier sista året på ett annor-
lunda sätt.

Avvikelserna är följande:
Studierna vid Novia börjar i slutet av 
augusti och pågår till december och 
man studerar vid Vamia de första 
veckorna i augusti
Höstterminen årkurs tre är man inskri-
ven vid Öppna yrkeshögskolan Novia
Praktik och yrkesprov måste man enskilt
komma överens om med Vamias lärare 
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Tips från studerande som studerat
vid Novia
Det kan vara svårt i början med Novias 
olika datasystem; var man anmäler sig
till en kurs, hur man lämnar in uppgifter 
m.m.
Ta hjälp av kurskompisar, stödundervisning 
finns inte. Det finns en studerandeförening
som ger studiehjälp.
Studieplanerare Ann-Sofie Nygård och 
programansvariga hjälper. Ställ frågor!
Du kan studera på egen hand hemma. 
Ingen närvaroplikt på lektionerna. Detta 
kräver att du har studiedisciplin. 
Det löns att göra egna anteckningar
Försök att delta någon gång i studielivet 
för att komma in i gruppen
Om du märker att Noviastudierna inte 
kommer att fungera för dig, ta genast 
kontakt med din ansvariga lärare vid 
Vamia
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Att antas som ordinarie studerande

Under tiden vid Novia hör du till Öppna
yrkeshögskolan där. För att du ska ha 
möjlighet att bli ordinarie studerande bör 
du:

Söka till Novia via särskild ansökan eller 
via Studieinfo
Avsluta dina studier vid Vamia innan an-
sökningstiden har gått ut
Ha avklarat 30 sp vid yrkeshögskolan 
Novia innan ansökningstiden gått ut
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”Bara win-win med
att redan vid Vamia

prova på YH-studier”

”Ville riskfritt prova

på om det var min grej

och det var det!”


