Informaatioverkostot
“Sillanrakentajia ihmisen, tekniikan ja talouden väliin”

Informaatioverkostot

on

Aallon

monialaisin

diplomi-insinöörin

tutkintoon johtava koulutusohjelma, jossa yhdistyvät tekniikka,
talous ja ihminen. Infolta valmistuu digitalisaatiota ymmärtäviä
moniosaajia, joita työelämä todellakin tarvitsee.
Mikäli pidät ongelmien ratkomisesta, haluat oppia jatkuvasti uutta
etkä tahdo rajoittua elämässäsi vain yhteen asiaan, info on juuri
sinulle!

“

Infolla oppii paljon asioita sekä akateemisesti että ei-niinakateemisesti. Infolaiset ovat fiksuja, ulospäinsuuntautuneita

ja

yhteistyöhaluisia.

leikkikenttänä,

jossa

Näemme
harvat

maailman

asiat

ovat

avoimena

mahdottomia.

Informaatioverkostot pääaineena antaa hyvät valmiudet
monilta eri osa-alueilta muovaamaan maailmaa juuri
sellaiseksi kuin sinä sen itse haluat.

”

Opinnot

Infolla opiskeleminen on poikkitieteellistä, ryhmätyöpainotteista ja
käytännönläheistä. Opinnot liittyvät vahvasti työelämään ja
pääset

jo

opintojen

aikana

tekemään

kursseilla

oikeita

yritysprojekteja. Opinnoissa on myös paljon vapaavalintaisuutta eli
pystyt muokkaamaan tutkintoa hyvin paljon juuri siihen suuntaan
kuin itse haluat.

Lyhyesti voidaan sanoa, että opinnoissa yhdistyvät
ihminen, tekniikka ja talous. Ainakin näitä opit infolla:

Ihminen

Tekniikka

Talous

 Käytettävyys

 Ohjelmointi

 Tuotantotalous

 Palveluiden

 Nettisivut

 Strategia

 Matemaattiset

 Laskelmat

suunnittelu
 Johtaminen

ongelman-

 Viestintä

ratkaisutaidot

 Markkinointi

Muuta
 Taito oppia uutta nopeasti
 Taito hahmottaa laajoja kokonaisuuksia
 Sosiaaliset ja ryhmätyötaidot
 Esiintymistaidot
 Visuaaliset taidot

Työelämä

Infolaisille on valtava kysyntä työelämässä ja kaikki ovet ovat
todellakin avoinna. Infolaisia työskentelee niin koodifirmoissa,
startupeissa kuin perinteisissä teollisissa suuryrityksissäkin. Siinä missä
yritykset

vaihtelevat,

ovat

myös

työnkuvat

hyvin

kaukana

toisistaan. Opinnoissa voi suuntautua juuri siihen mikä itseä
kiinnostaa tai vaihtoehtoisesti opiskella vähän kaikkea. Laajan
pohjan ansiosta ammattia voi vaihtaa useastikin työuran aikana.

Mikään tietenkään estä pysymään yhdessä ammatissa, jos sen
oman juttunsa löytää!

Työnimikkeitä


Liikkeenjohdon
konsultti



Startup-yrittäjä



Käyttöliittymä-

suunnittelija


IT-konsultti



Ohjelmistosuunnittelija



Analyytikko



Pääomasijoittaja

Yrityksiä

Hakeminen

Informaatioverkostoihin haetaan opintopolku.fi-palvelun kautta ja
vuosittain valitaan 40 opiskelijaa. Vaikka informaatioverkostoista on
diplomi-insinöörihakukohde, se ei kuulu DIA-valintaan. Kaikki
opiskelijat valitaan pääsykokeilla, jotka koostuvat DIA-valinnan
kanssa yhteisestä

matematiikan kokeesta

sekä

aineisto-

ja

soveltuvuuskokeesta. Lisäksi pisteitä saa ylioppilastodistuksesta
sekä lukion päättötodistuksen keskiarvosta.

Monipuoliset opinnot,
yhdessä tekemisen ilo
ja varmat työnäkymät,
mitä vielä odotat?

Nähdään infolla!

@athenekilta
www.athene.fi/abeille
www.aalto.fi/informaatioverkostot

