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Korkeakoulujen pääsykokeisiin osallistuu vuosittain kymmeniä tuhansia yritteliäitä ihmisiä. Koska koulutuspaikkoja on paljon
vähemmän kuin hakijoita, monet jäävät rannalle. Suuri kysymys onkin, miten pääsykokeisiin valmistautuvan olisi käytettävä
aikansa, jotta olisi valittujen joukossa.

Tähän dilemmaan tarttuu Juha T. Hakala, Jyväskylän yliopiston professori, vasta ilmestyneessä kirjassaan Pääsykoeopas. Hakala on koonnut
kirjaan käytännönläheisiä ja ymmärrettäviä neuvoja, jotka auttavat pääsykokeisiin valmistautumisessa.

Käsittelyssä ovat muun muassa kysymykset: Millä tavoin lukuaika kannattaa jakaa? Miten työ rytmitetään? Mikä on taukojen todellinen
merkitys? Miten luetaan, tehdään muistiinpanoja ja miten muistetaan vieläkin paremmin?

Mukana on myös tiivis katsaus suosituimpien alojen (lääketiede, oikeustiede, taloustieteet, psykologia) pääsykokeiden erityispiirteisiin.

”Pääsykokeet ovat jokaisen hakijan henkilökohtainen taistelu; luku-urakkaa ei voi ulkoistaa. Siksi monet pelkäävätkin sekä itse pääsykokeisiin
lukemista että kokeisiin osallistumista. Minun tehtäväni on pitää kokelas vauhdissa, innostaa ja motivoida. Ja piiskata lisää vauhtia, kun ote
meinaa hiipua”, Hakala toteaa.

Hakala tietää, mistä puhuu. Hän on auttanut maaliin satoja opinnoissaan viipyneitä yliopisto-opiskelijoita. Kirjaansa varten hän on kuunnellut
tarkalla korvalla lukuisia valintakokeisiin menestyksellisesti osallistuneita opiskelijoita. Hakalan käsialaa on myös klassikoksi noussut
Graduopas.

”Pääsykokeet ovat vaikeita, koska niiden avulla todella innostuneet ja osaavat hakijat erotellaan niiden hakijoiden joukosta, jotka osaavat
melkein yhtä paljon mutteivät oikein tiedä, mitä haluaisivat. Parhaat hakijat on eroteltava myös niistä hakijoista, jotka eivät ole perehtyneet
asioihin – kuten myös niistä, jotka käyvät koputellen koettelemassa onneaan.”

Hakala kehottaa omaksumaan kriittisen, erittelevän ja epäilevän asenteen opiskeltavia asioita kohtaan. Hänen mainioista neuvoistaan hyötyvät
myös opiskeluajan taakse jo jättäneetkin. MOT.
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