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KÄYTÄ UUSINTA
TEKNOLOGIAA

#
ARVOSTETTU AMMATTI
Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin
titteli käyntikortissa
huomataan parhaissakin piireissä.
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NOUSE NOPEASTI
JOHTOPAIKOILLE

RATKAISE MAHDOTTOMAT TEHTÄVÄT
Diplomi-insinöörin ja arkkitehdin
opinnoista saat eväät luovaan ongelmanratkaisuun.

HYVÄÄ SYYTÄ
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Diplomi-insinöörien osaamista
arvostetaan yritysten
johtoryhmissä.
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#

#

OPISKELLA

diplomi-insinööriksi

tai arkkitehdiksi
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HALU YLITTÄÄ ITSENSÄ
DIA-yliopistoissa opiskelevilla
ovat tavoitteet korkealla ja
tulokset sen mukaisia.

OTA RATKAISIJAN ROOLI
DIA-yliopistoissa kehityt asiantuntijaksi, jonka sanomisiin
uskotaan ja luotetaan.

#
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SINÄ PYSTYT SIIHEN
Diplomi-insinööriksi tai arkkitehdiksi opiskelu on helppo
nakki sinun lahjoillasi.

TEE VANHEMPASI YLPEIKSI
Diplomi-insinöörit ja
DIA-yliopistoissa opiskellessasi
arkkitehdit ovat myös kysyttyä
voit hyödyntää teknologian
vävy- ja miniä-ainesta.
uusimpia sovelluksia.

On ainakin
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TULEVAISUUS
VARMALLA POHJALLA

Diplomi-insinööriksi
tai arkkitehdiksi opiskelemalla
saat parhaan alun
työuralle ja elämälle.
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#
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TAVOITTELE TAIVAITA
Diplomi-insinöörinä tai
arkkitehtinä voit toteuttaa
huimimmatkin unelmasi.

VAIKUTA MAAILMAN MENOON
Diplomi-insinöörinä ja arkkitehtinä voit muuttaa maailmaa
mieleiseesi suuntaan.

#
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TEE NYKYTEKNOLOGIASTA
HISTORIAA
DIA-yliopistot tarjoavat
innostavan ilmapiirin uusien
teknologioiden kehittämiseen.
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#

#
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TEE EKOTEKOJA

HYVÄT HARJOITTELUPAIKAT

DIA-yliopistoissa opiskeleville DIA-yliopistoissa opit ratkaiselöytyy helposti työ- ja harjoitte- maan teollisuuden ja rakentamisen ympäristöhaasteet.
lupaikkoja opiskeluaikana.
NAPPAA PAALUPAIKKA
TULEVAISUUTEEN
Diplomi-insinöörit ja
arkkitehdit pääsevät
nopeimmin kiinni työelämään.

KASVATA
ITSELUOTTAMUSTASI
Diplomi-insinöörija arkkitehtikoulutukseen
pääsevät vain parhaat.

LUO URASI
MAAILMALLA
DIA-yliopistoissa suoritettuja
tutkintoa arvostetaan kansainvälisillä osaajamarkkinoilla.

#

#19 TEE LAPSESI YLPEIKSI Diplomi-insinööri tai arkkitehti
ratkoo lastensa kotitehtävät kuin tyhjää vaan.
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#
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TEE TEKNIIKKA
HELPOMMAKSI
Diplomi-insinöörinä voit kehittää laitteita, joihin ei tarvita
paksuja käyttöohjekirjoja.

#
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#20 YLLÄTÄ KOKO SUKUSI Sisäänpääsy DIA-yliopistoihin
todistaa sinun olevan oikeasti fiksu nuori.

PAREMPI PALKKA

#21 VIE IHMISKUNTA TÄHTIIN Diplomi-insinöörinä
voit toteuttaa Star Trekin sinussa herättämiä unelmia.

Diplomi-insinöörin ja arkkitehdin alkupalkka on noin 3500
euroa. Ylärajaa ei ole.

#23 ANNA MAAILMALLE UUSIA IHMEITÄ Arkkitehtinä
voit suunnitella jotain suurempaa kuin historian seitsemän ihmettä.
#24 ANNA NUMEROILLE ELÄMÄ Nollat, ykköset, kaavat
ja yhtälöt ovat ehtymätön luovuuden lähteesi.

#
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99

On ainakin

#22 AVAA TIETÄ TALOUSKASVULLE Diplomi-insinöörinä
ja arkkitehtinä voit luoda uutta ja uudenlaista liiketoimintaa.

#

VARMUUS TYÖPAIKASTA

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien osaamista tarvitaan
hyvinä ja huonoina aikoina.

OPISKELLA

#
#

31

#

Diplomi-insinöörin
tai arkkitehdin tutkinto
avaa monta tietä
tulevaisuutesi rakentamiseen.

diplomi-insinööriksi

tai arkkitehdiksi

#

Diplomi-insinöörien
ja arkkitehtien avioliitot
ovat kestävimpiä.
Jenkeissä tutkittu.

ISOMMAT PALIKAT

Diplomi-insinöörinä tai
arkkitehtinä teet todeksi sen,
mitä Legoillasi yritit.
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ENEMMÄN
RAKKAUTTA

PAIKKA
KULMAHUONEESSA

Enemmistö suomalaisten
pörssiyhtiöiden johtajista
on diplomi-insinöörejä.

ENEMMÄN
URAVAIHTOEHTOJA

HYVÄÄ SYYTÄ
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#
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INNOVOI
UUTTA BISNESTÄ

Onnistuneimmat start-upit
ovat syntyneet
DIA-yliopistoissa
opiskelleiden tiimeissä.

PELASTA MAAILMA

Diplomi-insinöörit
ja arkkitehdit ovat
avainasemassa hyvää
elinympäristöä luotaessa.

#

GLOBAALI PELIKENTTÄ
Suomalaisellla
insinööritaidolla
ja arkkitehtuurilla
on kysyntää
kaikkialla maailmassa.

#

HELPPO HAKU

Yhdellä haulla yli 50 erilaista
opiskeluvaihtoehtoa.

36

35

37

#

#
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SUOMEN PARAS YO-YHTEISÖ
DIA-yliopistoissa
on kannustava ilmapiiri
ja vahvat verkostot.

NIMESI HISTORIAAN

Diplomi-insinöörinä tai
arkkitehtinä voit tehdä
saman kuin Saarinen
ja muut aikoinaan.

39

#
JÄTÄ NIMESI KEKSINTÖJEN
HISTORIAAN
Diplomi-insinöörinä
voit löytää uusia tapoja
teknologian hyödyntämiseen.

#

#40 MUUTA MAAILMAA PAREMMAKSI Ole mukana
kehittämässä teknologiaa ihmisten ja ympäristön parhaaksi.
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#

TEE ITSESTÄSI TÄRKEÄ
DIA-yliopistoista valmistuneet ovat
tulevaisuuden avaintekijöitä.
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#

52

#41 OHJELMOI URATIESI HUIPULLE Diplomi-insinöörin
tai arkkitehdin tutkinto avaa oikotien johtotehtäviin.
TEE SE ENNEN MUITA
Diplomi-insinöörinä
tai arkkitehtinä voit toteuttaa
asioita, joita ei
vielä ole olemassakaan.

#42 PYSY KEHITYKSEN KÄRJESSÄ Diplomi-insinöörit
ja arkkitehdit ovat suunnannäyttäjiä, eivät seuraajia.
#43 PYSÄYTÄ ILMASTOMUUTOS Kehitä ja hyödynnä
ympäristöystävällisiä tuotteita ja teknologioita.
#44 OLE NYKYPÄIVÄN PELLE PELOTON
DIA-yliopistot tarjoavat hedelmällisen kasvualustan uuden keksijöille.
#45 TURVAA SUOMEN BKT Teknologiateollisuus
on Suomen taloudellinen selkäranka.
#46 HELPOTA IHMISTEN ELÄMÄÄ Diplomi-insinöörinä
ja arkkitehtinä voit suunnitella ratkaisuja arjen helpottamiseen.

#

#47 PYSY NUORENA KOKO IKÄSI Diplomi-insinöörinä
tai arkkitehtinä innostut uusista ideoista yhä uudelleen.

#48 RIKO TEKNOLOGIOIDEN RAJAT DIA-yliopistoista
saat eväät aidosti uusiin innovaatioihin.

Diplomi-insinöörinä
tai arkkitehtinä voit
suunnitella mielikuvituksen
rajat ylittäviä asioita.

HYVÄÄ SYYTÄ

OTA AUKTORITEETIN
ASEMA

DIA-yliopistoista
valmistuneiden osaamiseen
luottavat sekä yritykset
että julkinen sektori.

#

Diplomi-insinöörien
ja arkkitehtien ei tarvitse
rehkiä salilla ollakseen
kiinnostavaa seuraa.

OPISKELLA

diplomi-insinööriksi

tai arkkitehdiksi
#

#
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#

57

NERON LEIMA

DIA-yliopistoissa opiskelijat
ovat tunnetusti ikäluokkansa
lahjakkaimpia nuoria.

#
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TEE KAVERISI
KATEELLISIKSI

DIA-yliopistot ovat Suomen
halutuimpia ja arvostetuimpia
korkeakouluja.

#
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HALUTUIMMAT TYÖPAIKAT

HYÖDY HUIPPUTASON OPETUKSESTA

Diplomi-insinöörinä
voit löytää ja kehittää uusia,
tehokkaita energialähteitä.

DIA-yliopistoissa saat
kansainvälisen laatutason koulutusta.

OPI
KYSEENALAISTAMAAN
KAIKKI

Diplomi-insinöörinä ja arkkitehtinä sinun ei tarvitse tyytyä
vanhoihin ratkaisuihin.

#
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58

MUOKKAA
ARKIPÄIVÄN MAAILMAA
Diplomi-insinöörinä tai arkkitehtinä voit tehdä jokapäiväisestä elämästä parempaa.

#

DIA-yliopistoista valmistuneet
ovat haluttuja osaajia uutta
luoviin kasvuyrityksiin.

TEE
KYLMÄFUUSIO
TODEKSI

55

Diplomi-insinöörin ja arkkitehdin koulutuksella saavutat
korkean ansiotason.

56

59

TEE VAIKUTUS ÄLYLLÄSI

FIKSUIMMAT KUNDIT
Diplomi-insinööriksi tai arkkitehdiksi opiskelevat tietävät
hyvän käytöksen kaavat.

#

#49 ENEMMÄN MAHDOLLISUUKSIA VALITA
Seitsemän yliopistoa, 44 hakukohdetta.

#
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PIIRRÄ UNELMASI TODEKSI

KÄYTÄ PÄÄTÄSI
ITSESI HYVÄKSI

#48 KANSAINVÄLISTY JO OPISKELLESSASI
DIA-yliopistoissa kansainvälisyys on olennainen osa opiskelua.

#

99

On ainakin

#

63
ÄLLISTYTÄ
KOKO MAAILMAA

DIA-yliopistossa oppimasi
tiedon avulla voit luoda jotain
ennennäkemätöntä.

OPINTIE MYÖS MAAILMALLE
DIA-yliopistot tarjoavat sinulle
mahdollisuuden suorittaa osa
opinnoistasi ulkomailla.

#65 TOTEUTA LAPSUUDEN HAAVEESI Diplomiinsinöörinä voit tehdä todeksi sci-fi-kirjoista saamasi
ideat.

#77 NOPEASTI KIINNI TYÖELÄMÄÄN DIA-yliopistoissa opiskellessasi saat helposti harjoittelu- ja
kesätyöpaikan.

#89 ENEMMÄN KAVERIKUTSUJA
DIA-yliopistoissa opiskelevilla on laajat
ja kansainväliset sosiaaliset verkostot.

#66 LUO JÄNNITTÄVÄMPIÄ KAUPUNKEJA Arkkitehtinä voit tuoda asuinympäristöön uutta elämyksellisyyttä.

#78 VAHVAT VERKOSTOT DIA-yliopistoissa opiskeluasi tukevat kansainväliset tiede-, tutkimus- ja
yritysverkostot.

#90 SUURIMMAT PELIMERKIT
Diplomi-insinöörinä tai arkkitehtinä pääset
mukaan suuriin projekteihin jo urasi alussa.

#67 VERKOSTOIDU HUIPPUJEN KANSSA DIA-yliopistoissa opiskellessasi tutustut kaltaisiisi tulevaisuuden
tekijöihin.

#79 SELKEÄ PÄÄMÄÄRÄ Diplomi-insinöörin ja arkkitehdin opinnot johtavat suoraan haluamallesi uralle.

#91 ISOT ESIKUVAT DIA-yliopistoissa ovat opiskelleet
suomalaisen yritysmaailman suurimmat vaikuttajat.

#80 MINIMOI ASUMISEN HIILIJALANJÄLKI
Arkkitehtinä voit kehittää ratkaisuja ekologisempaan
rakentamiseen ja asumiseen.

#92 HYVÄ JENGI DIA-yliopistoissa opiskelevista löydät kanssasi samoista asioista kiinnostunutta seuraa.

#68 RIKASTU OSAAMISELLASI Diplomi-insinöörin ja
arkkitehdin koulutus antaa hyvän pohjan yrityksen
perustamiseen.
#69 OLE OMAN AIKASI ALVAR AALTO Arkkitehtinä
voit suunnitella rakennuksia, joita tullaan katsomaan
kaukaakin.
#70 KEHITÄ EKOLOGISTA RAKENTAMISTA Arkkitehtinä voit vaikuttaa rakentamisen ja asumisen
ympäristöystävällisyyteen.
#71 MUUTA LASKUPÄÄSI EUROIKSI Diplomi-insinöörinä ja arkkitehtinä pääset hyville ansioille urasi
alusta alkaen.
#72 ASTU SUORAAN YKKÖSKETJUUN Diplomiinsinöörinä tai arkkitehtinä pääset mukaan todellisiin
ammattilaisjoukkueisiin.
#73 ANSIOITUNEET ALUMNIT DIA-yliopistojen aktiivinen alumnitoiminta tukee opiskelijoita opiskelun
kaikissa vaiheissa.
#74 OPI LUOMAAN UUTTA Diplomi-insinöörien
ja arkkitehtien osaamisesta syntyvät suurimmat
innovaatiot.

#81 HYVÄT KAMPUKSET
DIA-yliopistojen kampuksilla on hyvät palvelut ja
oppimisympäristöt.
#82 LÖYDÄ OMA TIESI Opiskelu DIA-yliopistoissa
avaa sinulle lukemattomia teitä tulevaisuutesi
rakentamiseen.
#83 OHITA IKÄTOVERISI DIA-yliopistoista valmistuneet nousevat nopeasti vastuullisiin asemiin
työelämässä.
#84 OTA OSASI OPTIOISTA DIA-yliopistoista
valmistuneet nousevat nopeasti yritysmaailman
avainhenkilöiksi.
#85 MAKSA TAKAISIN MAALLESI DIA-yliopistoista
saat eväät kehittää yhteiskuntaa, joka koulutuksesi
mahdollisti.
#86 YLLÄTÄ YSTÄVÄPIIRISI Sisäänpääsy DIAyliopistoon saa kaverisi näkemään todellisen
lahjakkuutesi.

#75 OLE ROHKEASTI NÖRTTI DIA-yliopistoissa opiskellessasi sinun ei tarvitse piilotella älykkyyttäsi.

#87 OLE IDOLI LAPSILLESI DIA-yliopistoissa
hankkimasi osaaminen saa lapsesi katsomaan sinua
ylöspäin.

#76 ISOMPI PALKKAKUITTI Diplomi-insinööreillä
ja arkkitehdeillä on vahva edustus ansiolistojen
kärkipäässä.

#88 TOTEUTA VISIOSI PAREMMASTA
DIA-yliopistoista valmistuneena voit
vaikuttaa tulevaisuuteen teknologian keinoin.
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#93 KESYTÄ KASVIHUONEILMIÖ DIA-yliopistoissa
opit hyödyntämään teknologiaa ympäristöongelmien
ratkaisuun.
#94 TURVATTU ELINTASO Diplomi-insinöörien ja
arkkitehtien arvostus näkyy myös osaajien ansiotasossa.
#95 HYVÄT YRITYSSUHTEET DIA-yliopistojen hyvät
yrityssuhteet johdattavat uratien alkuun jo opiskeluvuosina.
#96 HALU TEHDÄ HYVÄÄ DIA-yliopistoissa oppimaasi tietoa voit hyödyntää ihmiskunnan ja ympäristön
hyväksi.
#97 TEKNOFRIIKKIYS DIA-yliopistot tarjoavat
unelmien opiskeluympäristön teknologiasta tosissaan
innostuneille.
#98 IDEA YRITTÄJYYDESTÄ DIA-yliopistot innostavat
ja kannustavat uutta luovaan yrittäjyyteen.
#99 SUVUN PERINNE Suuri osa DIA-yliopistojen
opiskelijoista seuraa vanhempiensa viitoittamalla
uralla.

