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Humanistinen osasto
Humanistisen osaston oppiaineiden sivuaineoikeuden myöntäminen tapahtuu erilaisin perustein:
SIVUAINE

Sivuaineoikeuden myöntöperuste

Englannin kieli ja kulttuuri

sivuainekoe tai aiemmat opinnot

Englannin kieli ja kääntäminen

sivuainekoe tai aiemmat opinnot

Japanin kieli ja kulttuuri

sivuainekoe

Kirjallisuus

vapaa sivuaineoikeus. Pakollinen pää- tai sivuaine äidinkielen ja
kirjallisuuden opettajalle.

Karjalan kieli ja kulttuuri

vapaa sivuaineoikeus. Ilmoittautumiset sähköpostilla karjalan kielen
professorille

Kieliteknologia

vapaa sivuaineoikeus. Opinnot
johdantokurssista (2130114).

Kulttuuriantropologia

vapaa sivuaineoikeus

Käännöstiede

vain englannin kielen ja kääntämisen, saksan kielen ja kääntämisen tai
venäjän kielen ja kääntämisen pää- ja sivuaineopiskelijoille tarkoitettu
sivuaine. Kääntämisen suuntautumisen valinneet sivuaineopiskelijat
saavat automaattisesti opinto‐oikeuden myös käännöstieteeseen.
Käännöstieteen perusteet sekä Käännösteknologian erikoistumisopinnot
ovat lisäksi avoimet niille ruotsin opiskelijoille, jotka eivät ole
aineenopettajakoulutuksessa.

Mediakulttuuri ja viestintä

vapaa sivuaineoikeus perusopintoihin. Aineopintoihin ja syventäviin
opintoihin on erillinen haku.

Musiikkitiede

vapaa sivuaineoikeus

Perinteentutkimus

vapaa sivuaineoikeus

Projektiosaaminen

vapaa sivuaineoikeus

Ranskan kieli ja kulttuuri

sivuainekoe, ylioppilastutkinnon arvosana tai aiemmat opinnot

Ruotsin kieli

sivuainekoe tai aiemmat opinnot

Saksan kieli

sivuainekoe, ylioppilastutkinnon arvosana tai aiemmat opinnot

Sukupuolentutkimus

vapaa sivuaineoikeus

Suomen kieli

sivuainekoe tai aiemmat opinnot. Pakollinen pää- tai sivuaine äidinkielen
ja kirjallisuuden opettajalle.

Suomen kieli ja kulttuuri
vieraskielisille

pakollinen sivuaine vieraskielisille kääntämisen opiskelijoille. Vapaa
sivuaineoikeus. Opiskelu edellyttää hyvää suomen kielen taitoa.

tulee

aloittaa

Kieliteknologian
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Suomen kieli ja kääntäminen

vain englannin kielen ja kääntämisen, saksan kielen ja kääntämisen tai
venäjän kielen ja kääntämisen pää- ja sivuaineopiskelijoille tarkoitettu
sivuaine.

Suomi toisena / vieraana
kielenä

vapaa sivuaine suomen kielen pääaineopiskelijoille, muille sivuainekoe tai
aiemmat opinnot. Opinto-oikeuden saajalta edellytetään, että hänen
äidinkielensä on suomi tai hänellä on todistuksella dokumentoitu vastaava
kielitaito.

Taideaineiden
opintokokonaisuus

vapaa sivuaineoikeus

Taiteensosiologia

vapaa sivuaineoikeus

Terveyden monikulttuuriset
ulottuvuudet

vapaa sivuaineoikeus

Venäjän kieli

sivuainekoe tai aiemmat opinnot

Yleinen kielitiede

vapaa sivuaineoikeus. Ilmoittautuminen oppiaineen yliopistonlehtorille
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Englannin kieli ja kulttuuri
Englannin kielen ja kulttuurin sivuaineopinnoissa perehdytään englannin kieleen, englanninkieliseen
kirjallisuuteen sekä niiden tutkimukseen. Englannin kieli ja kulttuuri on koulussa opetettava aine.
Englannin kielen ja kulttuurin sivuaineopintoihin voivat hakea muut paitsi osaston kääntämisen oppiaineita päätai sivuaineenaan opiskelevat. Oppiaineella on kiintiö avoimen yliopiston opiskelijoille.
Yleisen kielitieteen maisteriopiskelijat (ml. Linguistic Sciences -maisteriohjelman opiskelijat) saavat suorittaa
yksittäisiä, heidän opinto-ohjelmansa kannalta relevantteja opintojaksoja vastuuopettajan suostumuksella
ilman varsinaista sivuaineoikeutta.
Sivuaineoikeutta voi hakea suorittamalla sivuainevalintakokeen tai aiempien englannin kielen yliopistoopintojen perusteella.

Haku sivuainekokeen perusteella
Opiskelijoita otetaan sivuainekokeen kautta enintään 20, joista korkeintaan kaksi (2) voi olla avoimen yliopiston
kautta perusopintoja suorittamaan pyrkiviä hakijoita.
Sivuainekoe järjestetään kerran vuodessa syksyllä. Hakuaika on 1. – 20.8.2017 klo 23.59. Haku tapahtuu
ilmoittautumalla WebOodissa opintojaksolle HUMHAKU (https://weboodi.uef.fi)
Kokeen päivämäärä on keskiviikkona 23.8.2017 klo 14–17 salissa C2.

Valintamenettely
Valinta tapahtuu kielitaitoa mittaavan sivuainekokeen perusteella. Tullakseen valintakelpoiseksi hakijan on
saatava kokeen vastauksista vähintään 50 % oikein.

Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan tulos julkistetaan viimeistään 15.9.2017. Valinnan tulos ilmoitetaan humanistisen osaston
ilmoitustaululla (Agora, huoneiden 141 ja 143 välissä) ja lisäksi jokaiselle hakijalle siihen sähköpostiosoitteeseen,
jonka he ovat opiskelijarekisteriin ilmoittaneet. Sivuaineoikeus tallennetaan jokaisen opinto-oikeuteen.
Sivuaineoikeus alkaa siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.
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Haku aiempien opintojen perusteella
Jos hakija on suorittanut soveltuvan englannin kielen alan perusopintokokonaisuuden joko avoimessa
yliopistossa tai jossakin toisessa suomalaisessa yliopistossa, hänelle voidaan myöntää sivuaineoikeus ilman
sivuainevalintakoetta. Jos perusopintokokonaisuus on englannin kielen ja kääntämisen alalta, opiskelijalta
voidaan edellyttää täydentäviä opintoja.
Opiskelijoita otetaan aikaisempien opintojen perusteella enintään 5. Jos kelpoisia hakijoita on enemmän kuin
hakijoiden määrä, valinta tehdään opintomenestyksen perusteella.
Hakemukset käsitellään kerran lukukaudessa. Hakuaika päättyy kevätlukukaudella 28.4.2017 klo 15.00 ja
syyslukukaudella 15.11.2017 klo 15.00.
Aiempien yliopisto-opintojen perusteella sivuaineoikeutta hakevat kirjoittavat vapaamuotoisen hakemuksen
(ohjeet alla).

Valinnan tuloksen julkistaminen
Niille, jotka hakevat sivuaineoikeutta toisessa yliopistossa suoritettujen perusopintojen perusteella, ilmoitetaan
päätöksestä keväällä viimeistään 31.5.2017 ja syksyllä viimeistään 15.12.2017. Valinnan tulos ilmoitetaan
jokaiselle hakijalle siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka he ovat maininneet hakemuksessaan.
Sivuaineoikeus alkaa siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.

Vapaamuotoisen hakemuksen ohjeet
Jos opiskelija hakee sivuaineoikeutta aiempien yliopisto-opintojen perusteella, hän jättää asiasta hakemuksen
filosofiselle tiedekunnalle. Hakemuksessa on mainittava
seuraavat asiat:
 päiväys
 hakijan nimi, opiskelijanumero ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite)
 mitä sivuaineoikeutta haetaan
 millä perusteella
 selvitys aiemmista opinnoista.
Mukaan on liitettävä todistuskopio tai suoritusrekisteriote.
Hakemus toimitetaan osoitteella Itä-Suomen yliopisto, osastosihteeri Tuula Nissinen, PL 111, 80101 Joensuu tai
käyntiosoitteella Yliopistokatu 4, Agora, huone 103. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen
tuula.nissinen@uef.fi.
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Englannin kieli ja kääntäminen
Englannin kielen ja kääntämisen sivuaineopinnoissa perehdytään englannin kieleen ja kulttuuriin sekä
kulttuurien väliseen viestintään (kääntäminen ja tulkkaus) työkielinä englanti ja suomi.
Englannin kielen ja kääntämisen sivuaineopintoihin voivat hakea kaikki muut paitsi englannin kielen ja kulttuurin,
saksan kielen ja kulttuurin sekä venäjän kielen ja kulttuurin pää- tai sivuaineopiskelijat ja muut aineenopettajaksi
suuntautuvat. Oppiaine ei ole avoin avoimen yliopiston opiskelijoille.
Sivuaineoikeutta voi hakea suorittamalla sivuainekokeen tai aiempien englannin kielen yliopisto-opintojen
perusteella.

Haku sivuainekokeen perusteella
Opiskelijoita otetaan sivuainekokeen kautta enintään 5.
Sivuainekoe järjestetään kerran vuodessa syksyllä. Hakuaika 1. – 20.8.2017 klo 23.59. Haku tapahtuu
ilmoittautumalla WebOodissa opintojaksolle HUMHAKU (https://weboodi.uef.fi)
Kokeen päivämäärä on keskiviikkona 23.8.2017 klo 14–17 salissa C2.
Mikäli englannin kielen ja kääntämisen sivuaineoikeutta hakevalla ei ole suomalaista koulusivistystä tai muutoin
todistettua riittävän hyvää opintojen vaatimaa suomen kielen taitoa (Yleisen kielitutkinnon taso 5), hänen tulee
osallistua kielitaitokokeeseen, joka järjestetään keskiviikkona 23.8.2016 klo 9–11 salissa AG106.

Valintamenettely
Valinta tapahtuu kielitaitoa mittaavan sivuainekokeen perusteella. Tullakseen valintakelpoiseksi hakijan on
saatava kokeen vastauksista vähintään 50 % oikein.

Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan tulos julkistetaan viimeistään 15.9.2017. Valinnan tulos ilmoitetaan humanistisen osaston
ilmoitustaululla (Agora, huoneiden 141 ja 143 välissä) ja lisäksi jokaiselle hakijalle siihen sähköpostiosoitteeseen,
jonka he ovat opiskelijarekisteriin ilmoittaneet. Sivuaineoikeus tallennetaan jokaisen opinto-oikeuteen.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.
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Haku aiempien opintojen perusteella
Jos hakija on suorittanut soveltuvan englannin kielen alan perusopintokonaisuuden jossain toisessa
suomalaisessa yliopistossa, hänelle voidaan myöntää sivuaineoikeus ilman sivuainevalintakoetta. Jos
perusopintokokonaisuus ei ole englannin kielen ja kääntämisen alalta, opiskelijalta voidaan edellyttää
täydentäviä opintoja.
Opiskelijoita otetaan aikaisempien opintojen perusteella enintään 5. Jos kelpoisia hakijoita on enemmän kuin
valittavien määrä, valinta tehdään opintomenestyksen perusteella.
Hakemukset käsitellään kerran lukukaudessa. Hakuaika päättyy kevätlukukaudella 28.4.2017 klo 15.00 ja
syyslukukaudella 15.11.2017 klo 15.00.
Aiempien yliopisto-opintojen perusteella sivuaineoikeutta hakevat kirjoittavat vapaamuotoisen hakemuksen
(ohjeet alla).

Valinnan tuloksen julkistaminen
Niille, jotka hakevat sivuaineoikeutta toisessa yliopistossa suoritettujen perusopintojen perusteella, ilmoitetaan
päätöksestä keväällä viimeistään 31.5.2017 ja syksyllä viimeistään 15.12.2017. Valinnan tulos ilmoitetaan
jokaiselle hakijalle siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka he ovat maininneet hakemuksessaan.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.

Vapaamuotoisen hakemuksen ohjeet
Jos opiskelija hakee sivuaineoikeutta aiempien yliopisto-opintojen perusteella, hän jättää asiasta hakemuksen
filosofiselle tiedekunnalle. Hakemuksessa on mainittava seuraavat asiat:
 päiväys
 hakijan nimi, opiskelijanumero ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite)
 mitä sivuaineoikeutta haetaan
 millä perusteella
 selvitys aiemmista opinnoista.
Mukaan on liitettävä todistuskopio tai suoritusrekisteriote.
Hakemus toimitetaan osoitteella Itä-Suomen yliopisto, osastosihteeri Tuula Nissinen, PL 111, 80101 Joensuu tai
käyntiosoitteella Yliopistokatu 4, Agora, huone 103. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen
tuula.nissinen@uef.fi.
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Japanin kieli ja kulttuuri
Japanin kielen ja kulttuurin opinnot lähtevät johdantoluennoilla nollatasolta eli opiskelijoilta ei vaadita mitään
edeltävää kielitaitoa. Oppiaine ei ole tarkoitettu japanin kielen natiivipuhujille eikä se ole mielekäs muillekaan,
jotka jo ennestään hallitsevat japanin kielen.
Opiskelijoita otetaan 40.
Haku tapahtuu ilmoittautumalla 1.8. – 17.9.2017 klo 23.59 WebOodissa opintojaksolle HUMHAKU
(https://weboodi.uef.fi).
Sivuainekoe järjestetään maanantaina 18.9.2017 klo 12 – 14 salissa AG100.
Sivuainekokeessa kysytään asioita, jotka on käsitelty opintojaksolla 2133007 Japanin kielen ja kulttuurin
johdantoluennot ja opintojakson aikana jaetussa itseopiskelumateriaalissa.
Sivuainekokeeseen voivat osallistua kaikki, jotka ovat osallistuneet opintojaksolle 2133007 Japanin kielen ja
kulttuurin johdantoluennot. Tälle opintojaksolle otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä (ilmoittautuminen
WebOodiin) enintään 50 opiskelijaa.

Valintaperusteet
Valintakelpoiseksi tullakseen hakijan täytyy saavuttaa vähintään 120 pistettä (maks. 160 p.).

Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan tulos julkistetaan viimeistään 20.9.2017. Valinnan tulos ilmoitetaan humanistisen osaston
ilmoitustaululla (Agora, huoneiden 141 ja 143 välissä) ja lisäksi jokaiselle hakijalle siihen sähköpostiosoitteeseen,
jonka he ovat opiskelijarekisteriin ilmoittaneet. Sivuaineoikeus tallennetaan jokaisen opinto-oikeuteen.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.
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Käännöstiede
Käännöstiede on vain englannin kielen ja kääntämisen, saksan kielen ja kääntämisen tai venäjän kielen ja
kääntämisen pää- ja sivuaineopiskelijoille tarkoitettu sivuaine. Kääntämisen suuntautumisen valinneet sivuaineopiskelijat saavat automaattisesti opinto‐oikeuden myös käännöstieteeseen.
Jos opiskelijan pää- tai sivuaineen suuntautuminen ei ole kääntäminen, hän ei voi saada sivuaineekseen
käännöstiedettä.
Käännöstieteen perusteet (15 op) on kandidaatintutkintoon sisällytettävä kokonaisuus, joka on pakollinen
kääntämisen suuntautumisvaihtoehdon valinneille ja lisäksi avoin niille ruotsin opiskelijoille, jotka eivät ole
aineenopettajakoulutuksessa.
Käännöstieteen menetelmäopinnot (25 op) on käännöstieteen valinnainen aineopintojen moduuli, josta voi
suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja. Opiskelija voi liittää sen joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon.
Tulkkauksen erikoistumisopinnot (15–30 op) sekä Käännösteknologian erikoistumisopinnot (15–30 op) on
tarkoitettu maisterin tutkinnon sivuaineopinnoiksi englannin, saksan ja venäjän kielen ja kääntämisen pääaineen
opiskelijoille. Käännösteknologian erikoistumisopinnot ovat lisäksi avoinna niille ruotsin opiskelijoille, jotka eivät
ole aineenopettajakoulutuksessa.

Suomen kieli ja kääntäminen
Suomen kieli ja kääntäminen on pakollinen sivuaine äidinkieleltään suomenkielisille (ylioppilastutkinnon
äidinkielisen suomen kokeen suorittaneille) englannin kielen ja kääntämisen, saksan kielen ja kääntämisen tai
venäjän kielen ja kääntämisen pääaineopiskelijoille. Kääntämisen suuntautumisen valinneet sivuaineopiskelijat
saavat automaattisesti opinto‐oikeuden myös suomen kieleen ja kääntämiseen.
Muut
kuin
äidinkieleltään
suomenkieliset
kielen
ja
kääntämisen
opiskelijat
perusopintokokonaisuuden Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille (25 op). Se on avoin kaikille.

suorittavat

Jos opiskelijan pää- tai sivuaineen suuntautuminen ei ole kääntäminen, hän ei voi saada sivuaineekseen suomen
kieli ja kääntäminen -oppiainetta.
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Mediakulttuuri ja viestintä: aineopinnot ja syventävät opinnot
syksystä 2017 alkaen

Perusopinnot ovat kaikille avoimia. Aineopintoihin ja syventäviin opintoihin voi edetä vain hakumenettelyn
kautta. Oppiaineen voi ottaa sivuaineeksi tai humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon pääaineeksi.
Filosofian maisterin tutkinnossa mediakulttuurin ja viestinnän syventävät opinnot tehdään
kulttuurintutkimuksen syventävien opintojen erikoistumisalana.
Hakumenettely
Aineopintoihin ja syventäviin opintoihin valitaan enintään 15 opiskelijaa. Valintakelpoisuuden täyttämiseksi
opiskelijalla on oltava suoritettuna vähintään 15 opintopistettä Itä-Suomen yliopiston Mediakulttuuri ja
viestintä -oppiaineen perusopintoja keskiarvoltaan vähintään hyvin tiedoin (3/5).
Haku tapahtuu ilmoittautumalla WebOodissa opintojaksolle HUMHAKU (https://weboodi.uef.fi)
WebOodi-hakuaika on 01.–18.08.2017 klo 23.59.
Aine- ja syventävien opintojen valintakriteerit painotusjärjestyksessä:
1) Itä-Suomen yliopiston Mediakulttuuri ja viestintä -oppiaineen perusopintoja suoritettuna vähintään 15
opintopistettä keskiarvoltaan vähintään hyvin tiedoin.
2) Itä-Suomen yliopiston Mediakulttuuri ja viestintä -oppiaineen suoritettujen perusopintojaksojen
arvosanojen keskiarvo (maksimi 5,0). Arvosanojen keskiarvon tasatilanteessa noudatetaan suoritettujen
perusopintojen määrän mukaista paremmuusjärjestystä (maksimissaan 6 opintojaksoa).
3) Kaikkien suoritettujen opintojen opintopistemäärä sekä opintomenestys.

Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan tulos julkistetaan viimeistään 31.08.2017. Valinnan tulos ilmoitetaan jokaiselle hakijalle siihen
sähköpostiosoitteeseen, jonka he ovat opiskelijarekisteriin ilmoittaneet. Valinnan tulos ilmoitetaan myös
Humanistisen osaston ilmoitustaululla.
Opinto-oikeus alkaa valintojen julkistamisesta, viimeistään 1.9.2017, ja se tallennetaan kunkin
opintorekisteriin.
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Ranskan kieli ja kulttuuri
Ranska on maailman puhutuin kieli kiinan, englannin, espanjan ja arabin jälkeen, ja ainoa kieli englannin ohella,
jota puhutaan kaikissa maanosissa. Sitä käyttää päivittäin parisataa miljoonaa ihmistä. Ranskan kieli on virallinen
kieli liki kolmessakymmenessä maassa eri puolilla maailmaa. Perinteisenä diplomatian kielenä se on säilyttänyt
asemansa vahvana kansainvälisessä kanssakäymisessä, ja se toimii esimerkiksi Euroopan unionin yhtenä
päätyöskentelykielenä.
Ranskan kielen tuntemuksen myötä avautuvat ainutlaatuiset tiet eri maihin ja kulttuureihin. Kielen hyvä hallinta
on valttina eurooppalaisessa yhteisössä sekä YK:n instituutioissa.
Itä-Suomen yliopiston Ranskan kielen ja kulttuurin sivuaineen opinnoista voi valmistua ranskan kielen ja
kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijatehtäviin. Aineopintojen suorittaminen antaa myös pätevyyden
oppilaitosten opettajaksi kielellisen osaamisen osalta.
Ranskan kielen yliopisto-opiskelun tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa hyvän ranskan kielen suullisen ja
kirjallisen viestintätaidon, perehtyy ranskan kieleen ja ranskankielisiin kulttuureihin, sekä saa työkaluja puhua
analyyttisesti ranskan kielestä.
Perusopinnoissa opetuksen painopisteenä on kielitaito-opetus. Aineopinnoissa painopiste siirtyy teoreettisiin
sekä kieli-, kulttuuri-, että kirjallisuustieteellisiin opintoihin.
Sivuaineoikeutta voi hakea suorittamalla sivuainekokeen, ylioppilastutkinnon ranskan kielen arvosanan
perusteella tai aiempien ranskan kielen yliopisto-opintojen perusteella.
Yleisen kielitieteen maisteriopiskelijat (ml. Linguistic Sciences -maisteriohjelman opiskelijat) saavat suorittaa
yksittäisiä opintojaksoja vastuuopettajan suostumuksella ilman varsinaista sivuaineoikeutta.

Haku sivuainekokeen perusteella
Valintakoe järjestetään sekä keväällä ja syksyllä. Hakija voi halutessaan osallistua molempiin. Haku tapahtuu
ilmoittautumalla 2. – 19.5.2017 klo 23.59 tai 1. – 20.8.2017 klo 23.59 WebOodissa opintojaksolle HUMHAKU
(https://weboodi.uef.fi)
Kevään koe on keskiviikkona 24.5.2017 klo 10–12 salissa AG100.
Syksyn koe on torstaina 24.8.2017 klo 10–12 salissa AG100.
Kokeessa arvioidaan hakijan kieliopillista osaamista, tekstin ymmärtämiskykyä sekä kirjallista ilmaisutaitoa.
Kokeeseen voi valmistautua kertaamalla ranskan peruskieliopin sekä lukemalla ranskankielisiä tekstejä (kirjoja,
lehtiartikkeleita, blogeja, uutisia, tms.)
Valintakokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä. Tullakseen valintakelpoiseksi hakijan on saavutettava
vähintään 30 pistettä.
Valinnan tulos julkaistaan keväällä viimeistään 30.6.2017 ja syksyllä viimeistään 15.9.2017. Tulos ilmoitetaan
humanistisen osaston ilmoitustaululla (Agora, huoneiden 141 ja 143 välissä) ja lisäksi tulos ilmoitetaan jokaiselle
hakijalle siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on kirjattu opiskelijarekisteriin. Myönnetyt opinto-oikeudet
tallennetaan kunkin opinto-oikeuden tulosten selviämisen jälkeen.
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Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.

Haku ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella
Sivuaineopiskelijaksi hyväksytään ilman sivuainekoetta hakija, joka on kirjoittanut ylioppilaskirjoitusten ranskan
kielen pitkässä oppimäärässä vähintään cum laude approbaturin, lyhyessä oppimäärässä vähintään magna cum
laude approbaturin tai saanut IB- tai EB-tutkinnossa vastaavan arvosanan.
Ylioppilaskirjoitusten tulosten ei tule olla 10 vuotta vanhempia.
Ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella sivuaineoikeutta hakevat kirjoittavat vapaamuotoisen hakemuksen,
josta ohjeet alempana.
Hakuajat ovat 2. – 19.5.2017 klo 15.00, 1. – 20.8.2017 klo 15.00 ja 1.11. – 21.11.2017 klo 15.00. Tulokset
julkaistaan keväällä viimeistään 30.6.2017 ja syksyllä viimeistään 15.9.2017 sekä 11.12.2017.
Valinnan tulos ilmoitetaan jokaiselle hakijalle siihen sähköpostiosoitteeseen, joka ilmoitetaan hakemuksessa.
Myönnetyt opinto-oikeudet tallennetaan kunkin opinto-oikeuteen tulosten selviämisen jälkeen.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.

Haku aiempien opintojen perusteella
Opiskelija voi hakea sivuaineoikeutta aiempien opintojen perusteella jos jompikumpi seuraavista ehdoista
täyttyy:



hakija on suorittanut kielikeskuksen järjestämä Ranska 3-opintojakson vähintään arvosanalla 4 tai
Ranska 4-opintojakson
hakija on suorittanut ranskan perusopintoja vähintään 10 op toisessa yliopistossa.

Aiempien opintojen perusteella sivuaineoikeutta haetaan vapaamuotisella hakemuksella, jonka ohjeet löytyvät
alempana.
Hakuajat ovat 2. – 19.5.2017 klo 15.00, 1. – 20.8.2017 klo 15.00 ja 1.11. – 21.11.2017 klo 15.00. Tulokset
julkaistaan keväällä viimeistään 30.6.2017 ja syksyllä viimeistään 15.9.2017 sekä 11.12.2017.
Valinnan tulos ilmoitetaan jokaiselle hakijalle siihen sähköpostiosoitteeseen, joka ilmoitetaan hakemuksessa.
Myönnetyt opinto-oikeudet tallennetaan kunkin opinto-oikeuteen tulosten selviämisen jälkeen.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.
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Vapaamuotoisen hakemuksen ohjeet
Jos opiskelija hakee sivuaineoikeutta ylioppilastutkintoarvosanan tai aiempien opintojen perusteella, hän jättää
asiasta hakemuksen filosofiselle tiedekunnalle. Hakemuksessa on mainittava seuraavat asiat:
 päiväys
 hakijan nimi, opiskelijanumero ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite)
 mitä sivuaineoikeutta haetaan
 millä perusteella
 selvitys aiemmista opinnoista.
Mukaan on liitettävä todistuskopio tai suoritusrekisteriote.
Hakemus toimitetaan osoitteella Itä-Suomen yliopisto, osastosihteeri Tuula Nissinen, PL 111, 80101 Joensuu tai
käyntiosoitteessa Yliopistokatu 4, Agora, huone 103. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen
tuula.nissinen@uef.fi.
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Ruotsin kieli
Ruotsi ei ole vapaasti valittava sivuaine, vaan opinto-oikeutta on haettava. Sivuaineoikeutta voi hakea
suorittamalla sivuainekokeen tai aiempien ruotsin kielen yliopisto-opintojen perusteella.

Haku sivuainekokeen perusteella
Opiskelijoita otetaan enintään 25.
Sivuainekoe järjestetään syksyllä. Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Weboodissa 1. – 20.8.2017 klo 23.59
ilmoittautumalla opintojaksolle HUMHAKU (https://weboodi.uef.fi).
Sivuainekoe on tiistaina 22.8.2017 klo 10–12 salissa AG100.
Sivuainekokeessa edellytetään lukion ruotsin keskipitkän oppimäärän erittäin hyvää hallintaa. Suosituksena on,
että hakijat kertaavat ruotsin kielen kieliopin, esim. teoksen Nikander & Jantunen, Ruotsin kielioppi.
Sivuainekoe koostuu rakenneosiosta ja kirjoitelmasta. Rakenneosiossa testataan keskeisimpien kieliopillisten
asioiden (esim. sanajärjestyksen, muoto-opin ja kongruenssin) ja sanaston hallintaa. Kirjoitelma muistuttaa
ylioppilaskokeen vastaavaa testityyppiä, ja siinä kiinnitetään erityistä huomiota ruotsin kielen luontevaan
hallintaan.
Sivuainekokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperinsa jättäessään.

Valintamenettely
Tullakseen valintakelpoiseksi hakijan on saavutettava vähintään 24 pistettä. Hakijan on saatava pisteitä
sivuainekokeen molemmista osioista. Maksimipistemäärä on 56.

Haku aiempien opintojen perusteella
Jos hakija on suorittanut ruotsin kielen perusopintokokonaisuuden suomalaisessa yliopistossa, hän voi
halutessaan saada sivuaineoikeuden ilman sivuainekoetta. Sivuaineoikeutta tulee hakea vapaamuotoisella
hakemuksella, jossa mainitaan seuraavat asiat:
•
päiväys
•
hakijan nimi, opiskelijanumero ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite)
•
mitä sivuaineoikeutta haetaan
•
millä perusteella
•
selvitys aiemmista opinnoista.
Mukaan on liitettävä myös todistus perusopintokokonaisuuden suorittamisesta.
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Hakemus osoitetaan filosofiselle tiedekunnalle ja toimitetaan osoitteella Itä-Suomen yliopisto, osastosihteeri
Tuula Nissinen, PL 111, 80101 Joensuu tai käyntiosoitteella Yliopistokatu 4, Agora, Huone 103. Sen voi lähettää
myös sähköpostilla osoitteeseen tuula.nissinen@uef.fi.
Hakuaika on jatkuva. Hakemukset käsitellään kuukauden kuluessa niiden saapumisesta, poislukien ajanjaksot,
jolloin rehtorin päätöksellä ei anneta opetusta.

Valinnan tuloksen julkistaminen
Sivuainekokeen valinnan tulos julkistetaan viimeistään 15.9.2017. Valinnan tulos ilmoitetaan jokaiselle hakijalle
sähköpostilla siihen osoitteeseen, joka on tallennettu opiskelijarekisteriin ja lisäksi humanistisen osaston (Agora,
huoneiden 141 ja 143 välissä). Sivuaineoikeus tallennetaan jokaisen opinto-oikeuteen.
Niille, jotka hakevat sivuaineoikeutta yliopistossa suoritettujen perusopintojen perusteella, ilmoitetaan
päätöksestä mahdollisimman pian valinnan jälkeen hakemuksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.
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Saksan kieli
Saksan kieli on leimannut eurooppalaista kulttuurihistoriaa, ja se on edelleenkin kansainvälisen teollisuuden,
tekniikan ja kaupan työkieli. Suomessa saksan kielen osaajia tarvitaan monella alalla.
Sivuaineena saksan kieli antaa oman tutkinnon profiiliin lisän, joka mahdollistaa valmiuden työllistyä vaativiin
viestinnällisiin, yhteiskunnallisiin tai talouden alan asiantuntijatehtäviin. Se on sopiva sivuaine tuleville
aineenopettajille ja kääntäjiksi ja tulkeiksi suuntautuville.
Yleisen kielitieteen maisteriopiskelijat (ml. Linguistic Sciences -maisteriohjelman opiskelijat) saavat suorittaa
yksittäisiä opintojaksoja vastuuopettajan suostumuksella ilman varsinaista sivuaineoikeutta.
Sivuaineoikeutta voi hakea suorittamalla sivuaineen valintakokeen, ylioppilastutkintotodistuksen saksan kielen
arvosanan perusteella tai aiempien saksan kielen yliopisto-opintojen perusteella.
Saksan kielen
sivuaineoikeus,
Joensuu

Hakuperuste
Aiemmat opinnot
tai yo-arvosana

Valittavien määrä
Kaikki
valintakriteerit
täyttävät

Valintakoe

Tasapisteissä ratkaisee

Mikäli hakijoilla on sama
valintakoepistemäärä,
sijoitetaan heidät samalle
valintasijalle.
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Haku sivuaineen valintakokeen perusteella
Sivuaineen valintakoe järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Sivuainekokeiden perusteella valitaan yhteensä 15
opiskelijaa.
Haku tapahtuu ilmoittautumalla WebOodissa opintojaksolle HUMHAKU (https://weboodi.uef.fi).
Hakuajat ovat 1. – 20.8.2017 klo 23.59 ja 1.11. – 20.11.2017 klo 23.59.
Elokuun koe on keskiviikkona 23.8.2017 klo 12 – 14 salissa AG100.
Marraskuun koe on maanantaina 27.11.2017 klo 14 – 16 salissa AG100.
Valintakoe edellyttää saksan kielen B2- tai B3-oppimäärän (ns. lyhyen oppimäärän) tai sitä vastaavien tietojen
hyvää hallintaa. Kokeeseen voi valmistautua kertaamalla saksan kielioppia ja sanastoa.
Valintakokeen maksimipistemäärä on 140. Hyväksytyn valintakoesuorituksen alaraja on puolet valintakokeen
maksimipistemäärästä eli 70.
Tullakseen valintakelpoiseksi hakijan on saatava valintapisteitä jokaisesta valintakokeen osiosta, joita on kolme:
kielioppi, tekstin ymmärtäminen ja tekstin tuottaminen.
Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita
valintakoemenestyksen perusteella.

on

enemmän

kuin

aloituspaikkoja,

tehdään

valinta

Elokuun valintakokeen tulokset julkaistaan viimeistään 15.9.2017 ja marraskuun viimeistään 11.12.2017.
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Valinnan tulos ilmoitetaan humanistisen osaston ilmoitustaululla (Agora, huoneiden 141 ja 143 välissä) ja lisäksi
jokaiselle hakijalle siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka he ovat opiskelijarekisteriin ilmoittaneet.
Sivuaineoikeus tallennetaan jokaisen opinto-oikeuteen.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.

Haku ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella
Sivuaineopiskelijaksi hyväksytään ilman sivuainekoetta hakija, joka on kirjoittanut ylioppilaskirjoitusten saksan
kielen pitkässä oppimäärässä vähintään cum laude approbaturin, lyhyessä oppimäärässä vähintään magna cum
laude approbaturin tai saanut IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnossa vastaavan arvosanan.
Arvosanan saavuttamisesta saa olla kulunut enintään 10 vuotta. Kaikki suoravalinnan ehdot täyttävät valitaan.
Hakuajat ovat 1. – 20.8.2017 klo 15.00 ja 1.11. – 20.11.2017 klo 15.00.
Ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella sivuaineoikeutta hakevien on laadittava vapaamuotoinen hakemus,
johon annetaan ohjeet alempana.
Elokuun hakuprosessin tulokset julkaistaan viimeistään 15.9.2017 ja marraskuun 11.12.2017.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.
Valinnan tulos ilmoitetaan jokaiselle hakijalle siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka hän on maininnut
hakemuksessaan. Sivuaineoikeus tallennetaan jokaisen opinto-oikeuteen.

Haku aiempien yliopisto-opintojen perusteella
Sivuaineopiskelijaksi hyväksytään ilman sivuainekoetta hakija, joka on suorittanut suomalaisessa yliopistossa
saksan kielen perusopintojen opintokokonaisuuden.
Kaikki tämän valintakriteerin täyttävät hakijat valitaan.
Hakuajat ovat 1. – 20.8.2017 klo 15.00 ja 1.11. – 20.11.2017 klo 15.00.
Aiempien yliopisto-opintojen perusteella sivuaineoikeutta hakevien on laadittava vapaamuotoinen hakemus,
johon annetaan ohjeet alempana.
Elokuun hakuprosessin tulokset julkaistaan viimeistään 15.9.2017 ja marraskuun 11.12.2017.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.
Valinnan tulos ilmoitetaan jokaiselle hakijalle siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka hän on maininnut
hakemuksessaan. Sivuaineoikeus tallennetaan jokaisen opinto-oikeuteen.
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Vapaamuotoisen hakemuksen ohjeet
Jos opiskelija hakee sivuaineoikeutta aiempien yliopisto-opintojen tai ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella,
hän jättää asiasta hakemuksen filosofiselle tiedekunnalle. Hakemuksessa on mainittava seuraavat asiat:
 päiväys
 hakijan nimi, opiskelijanumero ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite)
 mitä sivuaineoikeutta haetaan
 millä perusteella
 selvitys aiemmista opinnoista.
Mukaan on liitettävä todistuskopio tai suoritusrekisteriote.
Hakemus toimitetaan osoitteella Itä-Suomen yliopisto, osastosihteeri Tuula Nissinen, PL 111, 80101 Joensuu tai
käyntiosoitteella Yliopistokatu 4, Agora, huone 103. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen
tuula.nissinen@uef.fi.
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Suomen kieli
Suomen kieli sivuaineena on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, joiden äidinkieli on suomi tai joilla on lähes
äidinkielisen veroinen suomen kielen taito. Opinto-oikeus suomen kielen sivuaineopintoihin voidaan myöntää
hakijalle, jonka äidinkieli tai koulusivistyskieli on suomi tai jolla on todistuksella dokumentoitu vastaava kielitaito
(esim. eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla C2).
Sivuaineoikeutta on aina haettava. Sivuaineoikeutta voi hakea joko osallistumalla sivuainevalintakokeeseen tai
kirjoittamalla vapaamuotoisen hakemuksen, johon liitetään todistus aiemmista suomen kielen yliopistoopinnoista.
Yleisen kielitieteen maisteriopiskelijat (ml. Linguistic Sciences -maisteriohjelman opiskelijat) saavat suorittaa
yksittäisiä opintojaksoja vastuuopettajan suostumuksella ilman varsinaista sivuaineoikeutta.

Haku sivuainekokeen perusteella
Sivuainekokeen perusteella sivuaineopiskelijoita otetaan yhteensä enintään 15. Keväällä valitaan enintään 7 ja
syksyllä loput.
Haku tapahtuu ilmoittautumalla WebOodissa opintojaksolle HUMHAKU (https://weboodi.uef.fi). Hakuaika on
keväällä 2. – 19.5. 2017 klo 23.59 ja syksyllä 1. – 20.8.2017 klo 23.59.
Sivuainekoe järjestetään sekä keväällä että syksyllä. Hakija voi halutessaan osallistua molempiin kokeisiin.
Hakija, joka kevään sivuainekokeesta on saanut hyväksyttävän tuloksen mutta ei ole tullut valituksi, valitaan
varasijalle. Hänet voidaan syksyn sivuainevalinnassa ottaa huomioon kevään kokeessa saatujen pisteiden
perusteella, mikäli syksyn valinnassa ei valittavien kiintiö tule täyteen. Kevään kokeessa varasijalle valituilla on
oikeus ilmoittautua ja osallistua syksyn sivuainekokeeseen.
Kevään koe on tiistaina 23.5.2017 klo 10–12 salissa AG100.
Syksyn koe on keskiviikkona 23.8.2017 klo 10–12 salissa AG100.
Kokeessa testataan suomen kieliopin peruskategorioiden tuntemusta ja asiakielen normien hallintaa
koulutietojen pohjalta. Näitä asioita voi kerrata esim. seuraavista kirjoista: Leila White, Suomen kielioppia
ulkomaalaisille (FinnLectura 2003) ja Osmo Ikola, Nykysuomen opas (Turun yliopisto 2001).
Valintakokeen maksimipistemäärä on 30. Tullakseen valintakelpoiseksi opiskelijan on saatava kokeesta
vähintään 15 pistettä.
Valinnan tulos julkistetaan keväällä viimeistään 30.6.2017 ja syksyllä viimeistään 15.9.2017. Valinnan tulos
ilmoitetaan humanistisen osaston ilmoitustaululla (Agora, huoneiden 141 ja 143 välissä) ja lisäksi jokaiselle
hakijalle siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka he ovat opiskelijarekisteriin ilmoittaneet. Sivuaineoikeus
tallennetaan jokaisen opinto-oikeuteen.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.
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Haku aiempien opintojen perusteella
Suomen kielen sivuaineoikeus voidaan myöntää ilman sivuainekoetta, mikäli hakijalla on riittävä määrä aiempia
suomen kielen opintoja. Tällä tavoin sivuaineoikeuden saaneiden kiintiö on 5. Jos hakijamäärä on suurempi kuin
kiintiö, valitaan 5 hakijaa opintomenestyksen ja suoritetun opintopistemäärän perusteella.
Riittäväksi määräksi katsotaan, että hakija on suorittanut suomen kielen perusopintokokonaisuuden
suomalaisessa yliopistossa tai että hän on Itä-Suomen yliopistossa suorittanut suomen kieli ja kääntäminen perusopintokokonaisuuden pakolliset suomen kielen opintojaksot (15 op). Vapautusta sivuainekokeesta ei
myönnetä luokanopettajakoulutuksen pakollisten äidinkielen kurssien perusteella.
Jos opiskelija hakee sivuaineoikeutta aiempien opintojen perusteella, hän jättää vapaamuotoisen hakemuksen
syksyn sivuainevalinnan hakuaikana eli 1.9.–20.8.2017. Hakemuksesta on ohjeet alempana.
Valinnan tulos julkistetaan viimeistään 15.9.2017. Valinnan tulos ilmoitetaan jokaiselle hakijalle siihen
sähköpostiosoitteeseen, jonka hän on maininnut hakemuksessaan. Sivuaineoikeus tallennetaan jokaisen opintooikeuteen, ja valinnan tulokset ilmoitetaan humanistisen osaston ilmoitustaululla.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.

Vapaamuotoisen hakemuksen ohjeet
Jos opiskelija hakee sivuaineoikeutta aiempien yliopisto-opintojen tai ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella,
hän jättää asiasta hakemuksen filosofiselle tiedekunnalle. Hakemuksessa on mainittava seuraavat asiat:
 päiväys
 hakijan nimi, opiskelijanumero ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite)
 mitä sivuaineoikeutta haetaan
 millä perusteella
 selvitys aiemmista opinnoista.
Mukaan on liitettävä todistuskopio tai suoritusrekisteriote.
Hakemus toimitetaan osoitteella Itä-Suomen yliopisto, osastosihteeri Tuula Nissinen, PL 111, 80101 Joensuu tai
käyntiosoitteella Yliopistokatu 4, Agora, huone 103. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen
tuula.nissinen@uef.fi.
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Suomi toisena/vieraana kielenä
Suomi toisena/vieraana kielenä -opintojakso on tarkoitettu niille opiskelijoille, joiden tavoitteena on opettaa
suomea muille kuin sitä äidinkielenään puhuville. Suomen kielen alkeisopetusta ei-syntyperäisille
suomenpuhujille järjestää Itä-Suomen yliopiston kielikeskus. Opinto-oikeus suomi toisena/vieraana kielenä sivuaineopintoihin voidaan myöntää hakijalle, jonka äidinkieli tai koulusivistyskieli on suomi tai jolla on
todistuksella dokumentoitu vastaava kielitaito (esim. eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla C2).
Suomi toisena/vieraana kielenä -kokonaisuus on suomen kielen opiskelijoille vapaasti valittava sivuaine.
Kaikkien muiden on haettava sivuaineoikeutta. Sivuaineoikeutta voi hakea joko osallistumalla
sivuainevalintakokeeseen tai kirjoittamalla vapaamuotoisen hakemuksen, johon liitetään todistus aiemmista
suomen kielen yliopisto-opinnoista.

Haku sivuainekokeen perusteella
Sivuainekokeen perusteella sivuaineoikeus myönnetään yhteensä 10 sellaiselle hakijalle, joille ei samalla
hakukierroksella myönnetä suomen kielen sivuaineoikeutta. Keväällä valitaan enintään 5 ja syksyllä loput.
Haku tapahtuu ilmoittautumalla WebOodissa opintojaksolle HUMHAKU (https://weboodi.uef.fi). Hakuaika on
keväällä 2. – 19.5.2017 klo 23.59 ja syksyllä 1. – 20.8.2017 klo 23.59.
Sivuainekoe järjestetään sekä keväällä että syksyllä. Hakija voi halutessaan osallistua molempiin kokeisiin.
Hakija, joka kevään sivuainekokeesta on saanut hyväksyttävän tuloksen mutta ei ole tullut valituksi, valitaan
varasijalle. Hänet voidaan syksyn sivuainevalinnassa ottaa huomioon kevään kokeessa saatujen pisteiden
perusteella, mikäli syksyn valinnassa ei valittavien kiintiö tule täyteen. Kevään kokeessa varasijalle valituilla on
oikeus ilmoittautua ja osallistua syksyn sivuainekokeeseen.
Kevään koe on tiistaina 23.5.2017 klo 10–12 salissa AG100.
Syksyn koe on keskiviikkona 23.8.2017 klo 10–12 salissa AG100.
Kokeessa testataan suomen kieliopin peruskategorioiden tuntemusta. Näitä asioita voi kerrata Leila Whiten
kirjasta Suomen kielioppia ulkomaalaisille (FinnLectura 2003).
Valintakokeen maksimipistemäärä on 24. Tullakseen valintakelpoiseksi opiskelijan on saatava kokeesta
vähintään 12 pistettä.
Valinnan tulos julkistetaan keväällä viimeistään 30.6.2017 ja syksyllä viimeistään 15.9.2017. Valinnan tulos
ilmoitetaan jokaiselle hakijalle siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka hän on maininnut hakemuksessaan.
Sivuaineoikeus tallennetaan jokaisen opinto-oikeuteen, ja kokeen tulokset ilmoitetaan humanistisen osaston
ilmoitustaululla.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.
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Haku aiempien opintojen perusteella
Suomi toisena/vieraana kielenä -sivuaineoikeus voidaan myöntää ilman sivuainekoetta, mikäli hakijalla on
riittävä määrä aiempia suomen kielen opintoja. Tällä tavoin sivuaineoikeuden saaneiden kiintiö on 3. Jos
hakijamäärä on suurempi kuin kiintiö, valitaan 3 hakijaa opintomenestyksen ja suoritetun opintopistemäärän
perusteella.
Riittäväksi määräksi katsotaan, että hakija on suorittanut suomen kielen perusopintokokonaisuuden
suomalaisessa yliopistossa tai että hän on Itä- Suomen yliopistossa suorittanut suomen kieli ja kääntäminen perusopintokokonaisuuden pakolliset suomen kielen opintojaksot (15 op). Vapautusta sivuainekokeesta ei
myönnetä luokanopettajakoulutuksen pakollisten äidinkielen kurssien perusteella.
Jos opiskelija hakee sivuaineoikeutta aiempien opintojen perusteella, hän jättää vapaamuotoisen hakemuksen
syksyn sivuainevalinnan aikana 1. – 20.8.2017. Hakemuksesta on ohjeet alempana.
Valinnan tulos julkistetaan viimeistään 15.9.2017. Valinnan tulos ilmoitetaan jokaiselle hakijalle siihen
sähköpostiosoitteeseen, jonka hän on maininnut hakemuksessaan. Sivuaineoikeus tallennetaan jokaisen opintooikeuteen.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.

Vapaamuotoisen hakemuksen ohjeet
Jos opiskelija hakee sivuaineoikeutta aiempien yliopisto-opintojen tai ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella,
hän jättää asiasta hakemuksen filosofiselle tiedekunnalle. Hakemuksessa on mainittava seuraavat asiat:
 päiväys
 hakijan nimi, opiskelijanumero ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite)
 mitä sivuaineoikeutta haetaan
 millä perusteella
 selvitys aiemmista opinnoista.
Mukaan on liitettävä todistuskopio tai suoritusrekisteriote.
Hakemus toimitetaan osoitteella Itä-Suomen yliopisto, osastosihteeri Tuula Nissinen, PL 111, 80101 Joensuu tai
käyntiosoitteella Yliopistokatu 4, Agora, huone 103. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen
tuula.nissinen@uef.fi.
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Venäjän kieli
Venäjän kielen taito, venäläisen kulttuurin sekä Venäjän yhteiskunnan ja historian tuntemus ovat vahvuus
monilla työelämän aloilla. Venäjän kielen perusopinnot (30 op) ovat samat kuin pääaineopiskelijalla. Aine- ja
syventävissä opinnoissa valitaan suuntautumisvaihtoehdoksi joko kieli ja kulttuuri tai kieli ja kääntäminen. Kieli
ja kulttuuri tarjoaa opettajaksi valmistuvalle yhden opetettavan aineen pätevyyden (60 op). Kieli ja kääntäminen
antaa valmiudet käännös- ja tulkkaustyöhön kieliparissa suomi-venäjä.
Sivuaineopinnoissa hakijan suuntautuminen määräytyy pääaineen mukaan. Venäjän kieltä ja kääntämistä voivat
opiskella ainoastaan pääaineenaan englantia tai saksaa ja kääntämistä opiskelevat.
Yleisen kielitieteen maisteriopiskelijat (ml. Linguistic Sciences -maisteriohjelman opiskelijat) saavat suorittaa
yksittäisiä opintojaksoja vastuuopettajan suostumuksella ilman varsinaista sivuaineoikeutta.
Sivuaineoikeutta voi hakea suorittamalla sivuainekokeen tai aiempien venäjän kielen yliopisto-opintojen
perusteella.

Haku sivuainekokeen perusteella
Opiskelijoita otetaan sivuainekokeen perusteella enintään 10.
Hakuaika on 1. – 31.8.2017 klo 23.59. Haku tapahtuu ilmoittautumalla WebOodissa opintojaksolle HUMHAKU
(https://weboodi.uef.fi).
Sivuainekoe on tiistaina 5.9.2017 klo 16–18 salissa AG100.
Sivuainekoe mittaa lukion venäjän kielen lyhyen tai sitä vastaavan oppimäärän hallintaa niillä, joiden äidinkieli
on suomi. Äidin-/sivistyskieleltään venäläisille on erillinen venäjän kielen testi. Koe koostuu kahdesta osiosta,
joissa testataan kieliopin ja sanaston hallintaa sekä kirjallista ilmaisua. Kokeeseen ei kuulu ennalta luettavaa
kirjallisuutta.
Kokeen maksimipistemäärä on 46 pistettä. Tullakseen valintakelpoiseksi hakijan on saavutettava vähintään 18
pistettä. Kokeen molemmista osioista tulee olla pisteitä.
Valinnan tulos julkistetaan viimeistään 15.9.2016. Valinnan tulos ilmoitetaan humanistisen osaston
ilmoitustaululla (Agora, huoneiden 141 ja 143 välissä) ja lisäksi jokaiselle hakijalle siihen sähköpostiosoitteeseen,
jonka he ovat opiskelijarekisteriin ilmoittaneet. Sivuaineoikeus tallennetaan jokaisen opinto-oikeuteen.
Opinto-oikeus astuu voimaan siitä päivästä, jolle asiaa koskeva dekaaninpäätös on päivätty.

Haku aiempien opintojen perusteella
Hakuaika on 1. – 31.8.2017 klo 15.00. Aiempien opintojen perusteella valitaan kaikki valintakelpoiset hakijat.
Opiskelija voi hakea sivuaineoikeutta aiempien opintojen perusteella, jos jompikumpi seuraavista ehdoista
täyttyy:
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hakija on suorittanut venäjän kielen perusopintoja vähintään 15 op jossain suomalaisessa yliopistossa
hakija on suorittanut Itä-Suomen yliopiston kielikeskuksen järjestämät Venäjä 1–4 (16 op) -opintojaksot
arvosanoilla, joiden keskiarvo on vähintään 4. Mikäli tällaisen opiskelijan venäjän kielen lähtötaso on
ollut niin hyvä, että hänet on ohjattu suoraan ylemmille opintojaksoille, keskiarvo lasketaan
suoritetuista opintojaksoista.

Aiempien opintojen perusteella sivuaineoikeutta haetaan vapaamuotisella hakemuksella, jonka ohjeet alla.
Valintapäätös ilmoitetaan hakijoille siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka he ovat maininneet hakemuksessaan,
viimeistään 10 päivää hakuajan päättymisen jälkeen. Sivuaineoikeus alkaa siitä päivästä, jolle asiaa koskeva
dekaaninpäätös on päivätty ja se tallennetaan opiskelijan opinto-oikeuteen.

Vapaamuotoisen hakemuksen ohjeet
Jos opiskelija hakee sivuaineoikeutta aiempien yliopisto-opintojen tai kielikeskusopintojen perusteella, hän
jättää asiasta hakemuksen filosofiselle tiedekunnalle. Hakemuksessa on mainittava seuraavat asiat:

päiväys

hakijan nimi, opiskelijanumero ja yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite)

mitä sivuaineoikeutta haetaan

millä perusteella

selvitys aiemmista opinnoista.
Mukaan on liitettävä todistuskopio tai suoritusrekisteriote.
Hakemus toimitetaan osoitteella Itä-Suomen yliopisto, osastosihteeri Tuula Nissinen, PL 111, 80101 Joensuu tai
käyntiosoitteella Yliopistokatu 4, Agora, huone 103. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen
tuula.nissinen@uef.fi.
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Kasvatustieteiden ja psykologian osasto
-

Aikuisopettajan pedagogiset opinnot
Erityispedagogiikan sivuaineopinnot
Erilliset erityisopettajan opinnot
Psykologian erilliset aineopinnot

Aikuisopettajan pedagogiset opinnot (60 op)
Hakukohteen kuvaus
Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan kasvatustieteiden ja psykologian osastoon kuuluva
kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus toteuttaa opettajan pedagogiset opinnot (A
794/2004) Joensuun kampuksella.
Opinnot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) mainitut
opettajan pedagogiset opinnot. Ne tuottavat laaja-alaisen kelpoisuuden opettaa eri oppilaitosmuodoissa.

Lisätietoja
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto/
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus
PL 111, 80101 Joensuu
s-posti: kasvaik.haku@uef.fi
puh. 0294452046
www.uef.fi/filtdk
www.uef.fi/hae

Hakukelpoisuus, hakuaika ja hakeminen
Opintoihin voivat hakea Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan (kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen sekä
psykologian alan) ja yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan (yhteiskuntatieteellisen, kauppa- ja
oikeustieteellisen sekä sosiaali- ja terveysjohtamisen alan), terveystieteiden tiedekunnan (farmasian ja
lääketieteen alan) sekä metsätieteen varsinaiset perustutkinto-opiskelijat.
Hakijalla tulee olla hakuajan päättymiseen mennessä tehtynä tavoitetutkinnon pääaineen perus- ja
aineopinnot (cum laude approbatur). Suoritetut pääaineen opinnot tulee ilmetä kokonaisuudeksi
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rekisteröityinä opintosuoritusrekisterissä (WebOodi) tai erillisestä todistuksesta, joka tulee toimittaa
kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen amanuenssi Emma Hahlille (Futura-rakennus,
Yliopistokatu 7, 3. krs huone 382) hakuajan päättymiseen mennessä.
Hakuaika alkaa 13.3.2017 klo 8.00 ja päättyy 14.4.2017 klo 15.00. Hakeminen tapahtuu Weboodissa
(https://weboodi.uef.fi/weboodi/) koodilla 2230700.
Lisäksi hakija palauttaa ennakkotehtävän sähköisesti hakuajan päättymiseen mennessä. Ennakkotehtävään
tulee liittää valokuva. Ennakkotehtävän ohjeistus löytyy ilmoittautumisen yhteydessä WebOodista.
Ennakkotehtävää käytetään soveltuvuuskokeen tukena, eikä sitä arvioida. Mikäli ennakkotehtävää ei ole
palautettu määräaikaan mennessä, katsotaan hakijan peruneen osallistumisensa soveltuvuuskokeeseen.

Valintamenettely
Opintoihin valitaan 22 opiskelijaa. Valinta opintoihin perustuu soveltuvuuskokeeseen, joka järjestetään myös
siinä tapauksessa, että hakijoita on vähemmän kuin haettavana olevia aloituspaikkoja. Soveltuvuuskoe
järjestetään 10.5.2017. Soveltuvuuskokeen yksityiskohtaisempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan filosofisen
tiedekunnan ilmoitustaululla (Futura-rakennus, Yliopistokatu 7, 1. krs) sekä sähköpostitse kaikille hakijoille
viimeistään 28.4.2017.
Soveltuvuuskoe koostuu haastattelusta (noin 20 min) ja ryhmätilanteesta (noin 20 min). Haastattelussa ja
ryhmätilanteessa arvioidaan hakijan soveltuvuutta, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta koulutukseen ja
opetustyöhön. Haastattelussa keskitytään erityisesti opettajan tehtäviä ja opettajankoulutukseen
suuntautumista koskeviin teemoihin. Haastattelun pohjaksi hakija tekee ennakkotehtävän. Ryhmätilanteessa
kiinnitetään huomiota hakijan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoihin.
Valinta perustuu haastattelun (enintään 10 pistettä) ja ryhmätilanteen (enintään 10 pistettä)
yhteispistemäärään (enintään 20 pistettä). Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava sekä haastattelusta että
ryhmätilanteesta vähintään viisi (5) pistettä. Soveltuvuuskokeen pisteiden mennessä tasan hakijoiden
etusijajärjestyksen ratkaisee haastattelusta saatu pistemäärä.
Valinnassa on käytössä kuusi (6) varasijaa.

Valinnan tuloksen julkaiseminen ja opiskelupaikan vastaanottaminen
Valinnan tulos julkistetaan 26.5.2017 filosofisen tiedekunnan Futura-rakennuksen ilmoitustaululla (1. krs,
Yliopistokatu 7). Opiskelijavalintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää kirjallinen oikaisupyyntö
muutoksenhakulautakunnalle. Oikaisupyynnön on oltava perillä viimeistään 9.6.2017.
Hakijoille ei anneta yksilöllistä palautetta soveltuvuuden arvioinnista.
Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ilmoittaa kirjallisesti opinto-oikeuden käyttämisestä viimeistään 9.6.2017.
Valittujen opiskelijoiden opettajan pedagogiset opinnot järjestetään lukuvuonna 2017–2018. Opinto-oikeus
opettajan pedagogisiin opintoihin päättyy sen lukukauden lopussa, jonka kuluessa opiskelija on suorittanut
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maisterin tutkinnon. Opinnot tulee aloittaa ensisijaisesti lukuvuoden 2017–2018 alkaessa. Aloittamista voi
siirtää vain perustellusta syystä. Opinnot järjestetään Joensuun kampuksella. Mikäli opiskelija suorittaa
aikuisopettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvia harjoitteluja alaikäisten parissa, on hänen SORA-lainsäädännön
mukaisesti
todistettava
soveltuvuutensa
opettajan
työhön
esittämällä
rikostausote
(https://www.uef.fi/opiskelu/sora-lainsaadanto).
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Erityispedagogiikan sivuaineopinnot 2017
Erityispedagogiikan perus-, aine- ja syventäviin opintoihin on vapaa sivuaineopiskeluoikeus kaikilla Itä-Suomen
yliopiston varsinaisilla opiskelijoilla.
Kontaktiopetus toteutetaan Joensuun kampuksella, mutta erityispedagogiikan perusopintoihin kuuluvan
2220111 Erityispedagogiikan perusta -opintojakson luennot videoidaan myös Savonlinnan kampukselle.
Erityispedagogiikan perus-, aine- ja syventäviin sivuaineopintoihin ilmoittaudutaan opintokokonaisuuden
koodilla Weboodissa. Erillistä valintamenettelyä ei ole.
Erityispedagogiikan perusopintoihin (2220110) voi ilmoittautua ja opinnot voi aloittaa pitkin lukuvuotta.
Opintoihin osallistuvien määrää ei ole rajoitettu.
Erityispedagogiikan aine- ja syventäviin opintoihin ilmoittaudutaan syyslukukauden alussa. Aineopintoihin
(2220220) voivat ilmoittautua erityispedagogiikan perusopintokokonaisuuden suorittaneet. Ryhmään otetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä 16 opiskelijaa. Syventäviin opintoihin (2220330) voivat ilmoittautua
erityispedagogiikan aineopintokokonaisuuden suorittaneet. Ryhmään otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 8
opiskelijaa.
Mikäli edeltävä opintokokonaisuus on suoritettu muualla kuin Joensuun tai Itä-Suomen yliopistoissa, on
opiskelijan toimitettava alkuperäinen todistus nähtäväksi erityispedagogiikan amanuenssille ennen aine- tai
syventäviin opintoihin ilmoittautumista.
Erityispedagogiikan sivuaineopinnot eivät tuota opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen (986/1998,
102/2012) mukaista kelpoisuutta erityisopetuksen tehtäviin. Erityispedagogiikan opinnot voidaan kuitenkin
hyväksilukea erillisissä erityisopettajan opinnoissa, joihin on erillinen haku- ja valintamenettely ylemmän
korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.
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2220110 Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
2220101 Erityispedagogiikan perusta 5 op
2220105 Erityispedagogiikan yhteiskunnalliset perusteet 5 op
2220112 Erityispedagogiikan ajankohtainen tutkimus ja keskeiset osa-alueet 5 op
2220113 Oppiminen ja pedagoginen tuki 5 op
2220114 Yksilön kehitys ja sen tukeminen 5 op

2220220 Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op
2220213 Oppimisen arviointi ja tuki 5 op
2220211 Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 1 5 op
2220212 Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 2 5 op
2230202 Kvalitatiivinen tutkimus 1 5op
2320204 Kvantitatiivinen tutkimus 1 5 op
2220206 Seminaarityöskentely (erityispedagogiikka) 3 op
8020110 Kasvatustieteiden tiedonhaku 1 op
2220209 Aineopintojen tutkielma (erityispedagogiikka) 6 op

2220330 Erityispedagogiikan syventävät opinnot 60 op
2220301 Erityispedagogiikan syventävä kirjallisuus 4 op
2220302 Erityispedagogiikan klassikot 3 op
2320304 Kvantitatiivinen tutkimus 2 3 op
2220311 Kvalitatiivinen tutkimus 2 3 op
2220315 Menetelmäkirjallisuus 4 op
2220303 Erityispedagogiikan syventävien opintojen valinnainen kirjallisuus 3 op
2220306 Suunnitteluseminaari (erityispedagogiikka) 5 op
2220307 Työskentelyseminaari (erityispedagogiikka) 5 op
2220309 Syventävien opintojen tutkielma (erityispedagogiikka) 30 op
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Erilliset erityisopettajan opinnot (60 op)
sivuaineena Joensuun kampuksen luokanopettajakoulutuksen opiskelijoille
Erityispedagogiikan oppiaine järjestää 60 op:n laajuiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia
antavat opinnot (=erilliset erityisopettajan opinnot) tiedekunnan hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti.
Sivuaineena järjestettäviin erillisiin erityisopettajan opintoihin voivat hakea opiskelijat, joilla on opinto-oikeus
Joensuun kampuksen luokanopettajakoulutuksessa kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin ja
jotka eivät ole hakuajan päättyessä suorittaneet tai sisällyttäneet tutkintoon luokanopettajakoulutukseen
kuuluvia valinnaisia sivuaineopintoja (suoritettuina saavat olla KK-tutkintoon vaadittavat muut vapaavalintaiset
opinnot 10 op).
Sivuaineopintoina erilliset erityisopettajan opinnot suoritetaan osaksi luokanopettajakoulutuksen
kasvatustieteen kandidaatin ja kasvatustieteen maisterin tutkintoja. KK-tutkintoon opinnoista sisältyy 25 op ja
KM- tutkintoon 35 op. Opiskeluoikeus sivuaineopintoina suoritettaviin erillisiin erityisopettajan opintoihin
päättyy sen lukukauden lopussa, jonka kuluessa opiskelija on suorittanut maisterin tutkinnon.
Sivuaineopintoihin valitaan enintään 5 opiskelijaa. Mikäli sivuaineopintojen aloituspaikkoja ei saada täyteen,
valitaan erillisiin erityisopettajan opintoihin opiskelijoita vastaavasti enemmän tutkinnon jälkeisiin
kelpoisuusopintoihin hakeneista.
Hakuaika alkaa 15.3.2017 ja päättyy 5.4.2017 klo 15.00. Sähköiseen hakulomakkeeseen on linkki osoitteessa:
http://www.uef.fi/web/kapsy/ajankohtaista.

Yksipäiväinen valintakoe (aineistokoe, soveltuvuuskoe) järjestetään 7.-9.6.2017 klo 8.00 alkaen Joensuun
kampuksella. Valintakoeaikataulutiedote ja ennakkotehtävän ohjeistus julkaistaan 24.5.2017 osoitteessa
http://www.uef.fi/web/kapsy/ajankohtaista. Tiedotteessa ilmoitetaan minä päivänä hakija osallistuu
kokeeseen. Hakijan on ilmoittauduttava soveltuvuuskokeeseen palauttamalla ennakkotehtävä sähköpostitse
osoitteeseen eroelto.haku@uef.fi viimeistään 1.6.2017.
Valintakokeen I osa on aineistokoe. Valintakokeen II osassa, kaksiosaisessa soveltuvuuskokeessa arvioidaan
hakijan edellytyksiä suoriutua koulutuksen opinnoista sekä soveltuvuutta, motivoituneisuutta ja
sitoutuneisuutta koulutukseen ja alalle. Lisäksi kiinnitetään huomiota hakijan yhteistyö-, vuorovaikutus-,
kommunikaatio- ja ongelmanratkaisutaitoihin. Soveltuvuuskoetta varten hakija tekee ennakkotehtävän, jonka
ohjeistus annetaan valintakoeaikataulutiedotteessa. Valintakokeeseen osallistuvien on esitettävä valokuvallinen
henkilöllisyystodistus tai vastaava.
Lopullinen valinta sivuaineena suoritettaviin erillisiin erityisopettajan opintoihin tehdään valintakokeen
(aineistokoe, soveltuvuuskoe) yhteispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.
Aineistokokeesta sekä kummastakin soveltuvuuskokeen osasta voi saada enintään 20 pistettä
maksimipistemäärän ollessa 60. Hyväksytyn aineistokokeen alaraja on 80 % aineistokoesuoritusten
pistemäärien keskiarvosta. Tullakseen hyväksytyksi sivuaineopintoihin hakijan on saatava molemmista
soveltuvuuskokeen osista vähintään 10 pistettä kummastakin. Mikäli kahden tai useamman hakijan lopulliset
pisteet ovat samat, ratkaisu tehdään aineistokokeen tuloksen perusteella.
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Valinnan lopullinen tulos julkistetaan viimeistään 21.6.2017 klo 12.00 Itä-Suomen yliopiston filosofisen
tiedekunnan ilmoitustaululla. Kaikille valintakokeeseen osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta kirjeitse.
Opiskelijavalintaan tyytymättömillä on mahdollisuus jättää kirjallinen oikaisupyyntö yliopiston
muutoksenhakulautakunnalle. Oikaisupyynnön on oltava perillä viimeistään 14 vuorokautta tulosten
julkistamisen jälkeen. Oikaisumenettelystä ja opiskelupaikan vastaanottamisesta on lisätietoja oppaan
alkuosassa.
Sivuaineopintoihin hyväksytyn on jätettävä sähköisesti opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus 5.7.2017 klo
15.00 mennessä. Mikäli opiskelija ei ilmoita opintojen aloittamisesta määräajan kuluessa, katsotaan opintooikeus menetetyksi. Opinto-oikeudestaan luopuneen tilalle kutsutaan varasijajärjestyksessä seuraava.

YHTEYSTIEDOT
eroelto.haku@uef.fi
puh. 050 430 7238
www.uef.fi/filtdk
www.uef.fi/hae

Erilliset opinto-ohjaajan opinnot 60 op, Joensuu
Ei sivuainevalintaa vuonna 2017
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Psykologian erilliset aineopinnot 35 op
Psykologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian eri osa-alueet ja niiden sovelluksia.
Opiskelijalla on valmiudet psykologian alan kehityksen seuraamiseen ja alan tieteellisen ajattelun
ymmärtämiseen.
Lisätietoja:
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto /Psykologian oppiaine
puh. 050 550 3857, email: birgitta.puustinen@uef.fi

Hakukelpoisuus, hakuaika ja hakeminen
Psykologian erillisiin sivuaineopintoihin valitaan 35 opiskelijaa Itä-Suomen yliopiston varsinaisista opiskelijoista,
joilla on perusopinnot 25 op suoritettu. Jos hakijoita on enemmän kuin 35 järjestetään valintakoe.
Valintakokeessa arviointiasteikko on 0 - 5. Tullakseen valituksi hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 2/5.
Hakuaika alkaa ma 6.2.2017 ja päättyy pe 26.5.2017. Opinto-oikeutta haetaan ilmoittautumalla hakuaikana
WebOodiin koodilla 2230482.
Valintakoe pidetään pe 9.6.2017 klo 13.00 -15.00 salissa AU100 (AURORA II)
Tentittävä kirjallisuus: Sugarman, L., Life-span development: frameworks, accounts, and strategies , 2001.
Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 30.6.2017
filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen
ilmoitustaululla.
Opiskelijavalintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää kirjallinen oikaisupyyntö neljätoista (14) päivän
kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta. Määräaikaa laskettaessa tulosten julkistamispäivää ei oteta
lukuun.
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Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto,
Joensuun kampus
-

Aineenopettajan pedagogiset opinnot
Alkukasvatus
Liikunta
Teaching foreign languages to young learners

Aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op)
(matemaattis-luonnontieteellinen ja humanistinen ala)
Hakukohteen kuvaus
Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
toteuttaa Joensuun kampuksella opettajan pedagogiset opinnot 60 op (A 794/2004). Opinnot on suunniteltu
sisältymään osin kandidaatin tutkintoon ja osin maisterin tutkintoon. Opiskelija voi hakeutua opettajan
pedagogisiin opintoihin haluamanaan opintovuonna.
Opinnot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) mainitut
opettajan pedagogiset opinnot, ja ne tuottavat laaja-alaisen kelpoisuuden opettaa eri oppilaitosmuodoissa.
Hakukelpoisuus
Opintoihin voivat hakea Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijat, joilla on oikeus suorittaa maisterin tutkinto
pääaineenaan jokin seuraavista aineista: Suomen historia tai yleinen historia, suomen kieli tai kirjallisuus,
englannin kieli ja kulttuuri, ruotsin kieli, saksan kieli, venäjän kieli, biologia, maantiede, fysiikka, matematiikka,
kemia tai tietojenkäsittelytiede.
Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut
rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat opettajankoulutusta. Tarkempia tietoja lainsäädännöstä
on osoitteesta: https://www.uef.fi/opiskelu/sora-lainsaadanto. Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja filosofisen
tiedekunnan opintokoordinaattorilta.
Opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin katsotaan päättyneeksi sen lukukauden lopussa, jonka
kuluessa opiskelija on suorittanut maisterin tutkinnon.
Hakuaika
Hakuaika alkaa 15.2.2017 ja päättyy 15.3.2017 klo 16.00. Hakeminen tapahtuu hakuaikana WebOodissa
koodilla 2320500. Lisäksi hakijan tulee palauttaa ennakkotehtävä sähköisesti hakuajan päättymiseen
mennessä. Ennakkotehtävän ohjeistus löytyy ilmoittautumisen yhteydessä WebOodista. Ennakkotehtävää
käytetään soveltuvuuskokeen tukena eikä sitä arvioida. Mikäli ennakkotehtävää ei ole palautettu määräaikaan
mennessä, katsotaan hakijan peruneen osallistumisensa soveltuvuuskokeeseen.
Valintamenettely
Opiskelijan pääaineena tulee olla perusopetuksessa opetettava aine (aineenopettajakoulutukseen
suuntautuen).
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Rehtori on päättänyt pedagogisten opintojen aloituspaikoista vuodelle 2017 (Dnro 1142/12.01.00.00/2016)
pääaineittain seuraavasti:
Pääaine
Aloituspaikat
historia (Suomen historia tai yleinen historia)
20
suomen kieli ja kirjallisuus
20
englannin kieli ja kulttuuri
20
ruotsin kieli
15
saksan kieli
7
venäjän kieli
7
biologia
15
maantiede (luonnonmaantiede)
10
fysiikka, matematiikka ja kemia (yhteensä) *
60
tietojenkäsittelytiede
5
*yhteensä 60 paikkaa, joista osa täytetään suoravalinnassa
Valinta opintoihin perustuu soveltuvuuskokeeseen, joka järjestetään myös siinä tapauksessa, että hakijoita on
vähemmän kuin haettavana olevia aloituspaikkoja. Soveltuvuuskoe järjestetään torstaina 6.4.2017 ja
perjantaina 7.4.2017. Hakija osallistuu kokeeseen vain jompanakumpana päivänä. Soveltuvuuskokeen
yksityiskohtaisempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan opettajan pedagogisten opintojen ilmoitustaululla (Futurarakennus, Yliopistokatu 7, 1. krs) sekä sähköpostitse kaikille hakijoille viimeistään 23.3.2017.
Kaksiosaisessa soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan edellytyksiä suoriutua koulutuksen opinnoista sekä
soveltuvuutta, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta koulutukseen ja opetustyöhön. Kokeessa keskitytään
erityisesti aineenopettajan tehtäviin ja koulutukseen liittyviin teemoihin. Lisäksi kiinnitetään huomiota hakijan
yhteistyö-, vuorovaikutus-, kommunikaatio- ja ongelmanratkaisutaitoihin. Soveltuvuuskoetta varten hakija
tekee ennakkotehtävän, jonka ohjeistus annetaan soveltuvuuskoekutsussa.
Valinta perustuu haastattelun ja ryhmätilanteen yhteispistemäärään. Kummastakin soveltuvuuskokeen osasta
voi saada enintään 20 pistettä, ja niistä kummastakin on saatava vähintään 10 pistettä voidakseen tulla
hyväksytyksi koulutukseen. Soveltuvuuskokeen pisteiden mennessä tasan hakijoiden kesken ratkaisee
haastattelusta saatu pistemäärä.
Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan tulos julkistetaan 8.5.2017 Futura-rakennuksen ilmoitustaululla (Yliopistokatu 7, 1. kerros) ja
ilmoitetaan kaikille soveltuvuuskokeeseen osallistuneille sähköpostitse.
Oikaisupyyntö
Opiskelijavalintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää muutoksenhakulautakunnalle osoitettu kirjallinen
oikaisupyyntö, jonka on oltava perillä viimeistään 22.5.2017 klo 15.00.
Yksilöllistä palautetta soveltuvuudenarvioinneista ei hakijoille anneta.
Lisätietoja
Opintosihteeri Riitta-Liisa Mustonen, riitta-liisa.mustonen@uef.fi, 0294 45 2039, Futura, huone 114b
Opintokoordinaattori Henni Nevalainen, henni.nevalainen@uef.fi, 0294 45 2033, Futura, huone 216

http://www.uef.fi/web/skope/sivuaineopinnot
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Alkukasvatus 25 op/35 op
Alkukasvatus on yksi kasvatustieteen erityisaloista, joka kohdistuu erityisesti institutionaaliseen esi- ja
alkuopetukseen. Alkukasvatus luo siltaa esiopetuksesta alkuopetukseen ja sen tavoitteena on muodostaa lapsen
kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevä kokonaisuus. Alkukasvatus liittyy läheisesti varhais- ja
perusopetuskasvatukseen sekä kasvatustieteen muihin alueisiin, joissa tarkastellaan lapsen saattamista
tavoitteellisen ja järjestelmällisen opetuksen piiriin. Keskeisenä tutkimus- ja kehittämiskohteena on esi- ja
alkuopetusikäisen lapsen kasvatus, kasvu ja kehitys sekä oppiminen ja oppimisprosessien ohjaaminen.
Alkukasvatuksen opinnot suoritettuaan opiskelija tietää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehityksen keskeiset
piirteet ja niihin vaikuttavat tekijät sekä saa hyvät valmiudet soveltaa hankittuja tietoja ja taitoja esiopetuksen
sisältöalueiden ja perusopetuksen vuosiluokkien 1.-2. oppiaineiden näkökulmasta.
Alkukasvatuksen perusopintojen ajoituksen suositus luokanopettajaopiskelijoille on 3. opintovuosi tai
myöhemmin. Aineopinnot voi aloittaa perusopintojen suorittamisen jälkeen tai sitten, kun opintojaksokohtaiset edeltävät opinnot on suoritettu. Aineopintoihin voivat hakea myös Savonlinnan kampuksen
opiskelijat: aineopinnot voi suorittaa videoneuvottelun ja etätehtävien avulla.

Valintamenettely
Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op
Alkukasvatuksen perusopintoihin valitaan 48 opiskelijaa, joiden opiskelema tavoitetutkinto ja siihen liitetyt
sivuaineopinnot tuottavat kelpoisuuden opettaa perusopetuksen vuosiluokilla 1.-6. Alkukasvatuksen
perusopintoihin ilmoittaudutaan WebOodissa 16.-31.5.2017 koodilla 2310300.
Mikäli opintoihin hakeneita on enemmän kuin 48, opiskelijavalinta toteutetaan opintosuoritusrekisterissä
olevan opintopisteiden kokonaiskertymän perusteella. Valinnassa otetaan huomioon opintopisteet, jotka ovat
rekisterissä hakuajan päättyessä. Edellytyksenä opintojen aloittamiselle on, että opetussuunnitelmassa mainitut
opintojaksokohtaiset
edeltävät
opinnot
on
suoritettu
(ks.
WebOodi).
Alkukasvatuksen
perusopintokokonaisuutta ei järjestetä, mikäli ilmoittautuneita tai valituksi tulleita opiskelijoita on alle 12.
Lisähaku järjestetään tarvittaessa 1.-31.8.2017.
Alkukasvatuksen aineopinnot 35 op
Alkukasvatuksen aineopintoihin valitaan 25 opiskelijaa, ja aineopintokokonaisuus tullaan järjestämään lv. 20172018. Alkukasvatuksen aineopintoihin ilmoittaudutaan WebOodissa 16.-31.5.2017 koodilla 2310350.
Mikäli opintoihin hakeneita on enemmän kuin 25, opiskelijavalinta toteutetaan opintosuoritusrekisterissä
olevan opintopisteiden kokonaiskertymän perusteella. Valinnassa otetaan huomioon opintopisteet, jotka ovat
rekisterissä hakuajan päättyessä. Edellytyksenä opintojen aloittamiselle on, että opetussuunnitelmassa mainitut
opintojaksokohtaiset edeltävät opinnot on suoritettu (ks. WebOodi).

Alkukasvatuksen perus- ja aineopintojen valinnan tulos ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse viimeistään
19.6.2017. Valinnan tulos myös julkaistaan filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla.
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Liikunta 25 op
Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa analysoida liikuntapedagogiikkaan liittyviä ilmiöitä peruskoulun
vuosiluokkien 1–6 liikunnan opetuksen näkökulmasta. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida
liikunnan opetusta ottaen huomioon opetussuunnitelmat, erilaiset oppijat, oppiaineen monimuotoisuuden,
lapsilähtöisyyden ja elämyksellisyyden.
Liikunnan perusopintojen ajoituksessa luokanopettaja- ja erityisopettajaopiskelijoiden tulee ottaa huomioon,
ettei opetuksen perusteiden harjoittelua H2 voi suorittaa liikunnan perusopintojen kanssa samana lukuvuotena
(!).
Valintamenettely
Liikunnan perusopintoihin otetaan 26 opiskelijaa, joiden opiskelema tavoitetutkinto ja siihen liitetyt
sivuaineopinnot antavat pätevyyden opettaa perusopetuksen vuosiluokilla 1–6. Liikunnan sivuaineeseen
ilmoittaudutaan WebOodissa 16.-31.5.2017 koodilla 2310400.
Keväästä 2016 lähtien opintoihin hakeutumiselle edellytyksenä on, että opiskelijalla on valinta-ajankohtana
suoritettuna ja opintosuoritusrekisterissä kaikki kolme monialaisiin opintoihin sisältyvää TATA-opintojaksoa
(yhteensä 21 op). Vaihtoehtoisena edellytyksenä opintoihin hakeutumiselle on, että opiskelijalla on valintaajankohtana suoritettuna ja opintosuoritusrekisterissä opintojakso 2320413 Liikuntakasvatuksen perusteet (5
op)
Mikäli opintoihin hakeneita on enemmän kuin 26, hakijat valitaan seuraavien kriteerien mukaisesti:
1) aikaisempien liikunnan ohjaajan (AMK) tai liikuntaneuvojan koulutukseen suoritettujen opintojen
perusteella.
2) opintosuoritusrekisterissä olevan perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien
monialaisten opintojen pakollisten opintojaksojen opintopistekertymän perusteella.
3) opintosuoritusrekisterissä olevan opintopisteiden kokonaiskertymän perusteella.
Valinnassa otetaan huomioon opintopisteet, jotka ovat rekisterissä hakuajan päättyessä.
Liikunnan perusopintojen valinnan tulos ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse viimeistään 19.6.2017. Valinnan
tulos myös julkaistaan filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla.
Opiskelijan on ilmoitettava liikunnan perusopintojen opiskeluoikeuden vastaanottamisesta 30.7.2017 mennessä
sähköpostitse osoitteeseen lokojns.haku@uef.fi. Mikäli opiskelija peruu opiskeluoikeutensa tai ei ilmoita
opiskeluoikeuden vastaanottamista määräaikaan mennessä, kutsutaan varasijoilta opiskelijoita niin, että
perusopintojen osallistujamäärä (26 opiskelijaa) täyttyy.
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Teaching Foreign Languages to Young Learners 25 ECTS
(Vieraan kielen opetus esi- ja alakoululaisille 25 op)

Teaching Foreign Languages to Young Learners -opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijat osaavat
suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää vieraan kielen opetusta esi- ja alakouluikäisille. Opiskelijat osaavat
soveltaa alan uusinta teoreettista tietämystä, kuten lapset äidinkielen ja vieraiden kielten oppijoina,
monikielisyys ja monikulttuurisuus sekä elinikäinen kielten oppiminen. Teaching Foreign Languages to Young
Learners -opintokokonaisuus on suunnattu opettajaopiskelijoille. Opinnot koostuvat viidestä viiden
opintopisteen opintojaksosta. Opinnot on suunniteltu ja ne toteutetaan suomalais-venäläisenä yhteistyönä ItäSuomen yliopiston ja Herzenin pedagogisen yliopiston välillä. Kullakin opintojaksolla käytetään Moodle oppimisympäristöä, jonne on tuotettu materiaalia ja tehtäviä suomalais-venäläisenä yhteistyönä ja jossa
molempien maiden opiskelijat työskentelevät samanaikaisesti. Sivuaineen opetus ja opiskelu toteutetaan
englannin kielellä.
Valintamenettely
Teaching Foreign Languages to Young Learners -opintokokonaisuuteen on Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille
14 paikkaa, joista 10 paikkaa varataan International Master's Degree Programme in Early Language Education
for Intercultural Communication -maisteriohjelmaan valittaville. Lopuille neljälle (4) paikalle valitaan
ensisijaisesti luokanopettajakoulutuksen opiskelijoita tai tutkinto-opiskelijoita, joiden opiskelema
tavoitetutkinto ja siihen liitetyt sivuaineopinnot tuottavat opettajan kelpoisuuden (A986/1998). Mikäli kaikki 14
paikkaa eivät täyty tällä tavoin, valitaan enemmän luokanopettajakoulutuksen opiskelijoita tai em. kriteerit
täyttäviä tutkinto-opiskelijoita. Vapaiksi jääville paikoille voidaan valita myös vaihto-opiskelijoita. Teaching
Foreign Languages to Young Learners -opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan WebOodissa 16.-31.5.2017
koodilla 2321200.
Mikäli opintoihin hakeneita on enemmän kuin edellä esitetyt, opiskelijavalinta tehdään opintosuoritusrekisterissä olevan opintopisteiden kokonaiskertymän perusteella. Valinnassa otetaan huomioon
opintopisteet, jotka ovat rekisterissä hakuajan päättyessä.
Valinnan tulos ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse viimeistään 19.6.2017. Valinnan tulos myös julkaistaan
filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla.
Opiskelijan on ilmoitettava perusopintokokonaisuuteen osallistumisesta sähköpostitse 30.6.2017 mennessä
osoitteeseen lokojns.haku@uef.fi. Mikäli opiskelija peruu osallistumisensa tai ei ilmoita osallistumisestaan
määräaikaan mennessä, kutsutaan varasijoilta opiskelijoita niin, että perusopintokokonaisuuden
osallistujamäärä (14 opiskelijaa) täyttyy.
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Muut soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston
Joensuun kampuksen sivuaineet




Elämänkatsomustieto 25 op/ 35 op (vapaa sivuaine, ilmoittautuminen opintojaksoille WebOodissa)
Luonnontieteet ja yhteiskunta 25 op (vapaa sivuaine, ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen
WebOodissa 16.5.-31.8.2017)
Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikka 25 op (vapaa sivuaine, ilmoittautuminen
opintokokonaisuuteen WebOodissa 16.5.-31.8.2017)

Perusopetuksessa opetettavien
monialaiset opinnot 60 op

aineiden

ja

aihekokonaisuuksien

Ei sivuainevalintaa 2017.
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Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto,
Savonlinnan kampus
-

Alkukasvatus
Integroiva taide- ja taitokasvatus
Kotitaloustieteen perus- ja aineopinnot
Kuvataide
Käsityötiede, teknologiakasvatus / tekninen työ
Käsityötiede, tekstiilityö
Liikunta
Musiikkikasvatus
Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot
Äidinkieli ja kirjallisuus

Alkukasvatus 25 op
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida omaa
opetustaan vallitsevien opetussuunnitelmien mukaisesti. Hänellä on valmiudet toteuttaa lapsikeskeistä ja
lapsilähtöistä pedagogiikkaa sekä soveltaa eheytettyä opetusta omassa toiminnassaan. Opiskelija tietää esi- ja
alkuopetusikäisen lapsen kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat keskeiset yksilölliset tekijät (esim., fyysinen,
sosio-emotionaalinen ja kognitiivinen kehitys, temperamentti- ja persoonallisuuspiirteet, motivaatio) ja
ympäristötekijät (luokan ilmapiiri, opettajan ohjausvuorovaikutus, kodin ja koulun välinen yhteistyö,
moniammatillinen yhteistyö). Opiskelija osaa soveltaa hankkimaansa tietoa ja taitoa lapsen kehityksen,
oppimisen ja oppimisympäristöjen havainnoinnissa, seurannassa ja pedagogisessa arvioinnissa. Opiskelijalla on
hyvät valmiudet soveltaa hankittuja tietoja ja taitoja esiopetuksen sisältöalueiden ja perusopetuksen 1 – 2.
vuosiluokan oppiaineiden näkökulmasta. Alkukasvatuksen perusopintokokonaisuuden (25 op) suorittanut
opiskelija saa kelpoisuuden jatkaa opintoja alkukasvatuksen aineopinnoissa (35 op) Joensuun kampuksella.

Filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa Savonlinnassa
järjestettäviin alkukasvatuksen sivuaineopintoihin (25 op) otetaan 48 Itä-Suomen yliopiston opiskelijaa, jotka
voivat sisällyttää alkukasvatuksen perusopinnot lastentarhanopettajan tai peruskoulun opettajan tutkintoonsa.
Opintokokonaisuus järjestetään yhden lukuvuoden aikana.

Lisätietoja
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Hallintopalvelukeskus, PL 86, 57100 Savonlinna
s-posti: sln.haku@uef.fi
puh. 050 598 1397, 050 442 3373
http://www.uef.fi/web/skope/opiskelu
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Hakuaika alkaa 6.2.2017 ja päättyy 12.3.2017. Opinto-oikeutta haetaan ilmoittautumalla hakuaikana
WebOodiin koodilla 2310300.

Valintamenettely
Alkukasvatuksen sivuaineopintoihin valitaan 48 opiskelijaa ilmoittautumisen perusteella. Mikäli ilmoittautuneita
on enemmän kuin 48, asetetaan etusijalle hakijat, joilla
1) sivuainekokonaisuus ajoittuu ensimmäisen (aineenopettajaopiskelijat) tai toisen (luokanopettaja- ja
lastentarhanopettajaopiskelijat) opintovuoden jälkeiselle ajalle
ja
2) alkukasvatuksen
sivuaineopinnot
mahtuvat
kandidaatin
tai
maisterin
tutkinnon
minimiopintopistemäärään.
Valinnan tulos julkistetaan 9.5.2017 filosofisen tiedekunnan Savonlinnan kampuksen ilmoitustaululla. Valinnan
tulos ilmoitetaan hakijoille myös sähköpostitse. Opiskelijavalintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää
kirjallinen oikaisupyyntö filosofiseen tiedekuntaan Savonlinnassa (os. Kuninkaankartanonkatu 7, 57100
Savonlinna). Oikaisupyynnön on oltava perillä 23.5.2017 klo 15.00.
Opiskelijaksi hyväksytyn on ilmoitettava kirjallisesti opinto-oikeuden käyttämisestä viimeistään 24.5.2017
filosofiseen tiedekuntaan Savonlinnassa. Mikäli opiskelija ei ilmoita opinto-oikeuden käyttämisestä määräajan
kuluessa, katsotaan opinto-oikeus menetetyksi. Opinnot tulee aloittaa valintaa seuraavan lukuvuoden alussa.
Opinto-oikeus kotitaloustieteen sivuaineopintoihin päättyy sen lukukauden lopussa, jonka kuluessa opiskelija
on suorittanut lastentarhanopettajan tai maisterin tutkinnon.
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Integroiva taide- ja taitokasvatus 25 op
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää erilaiset integroinnin lähtökohdat ja eri oppiaineiden
sekä erilaisten sisältöjen laaja-alaisen integroinnin tavoitteet, käsitteistön ja toimintatapoja. Hän osaa
suunnitella ja toteuttaa erilaisia integ-roivia projekteja yhteistyössä koulun, ympäröivän yhteisön ja sen eri
instituutioiden kanssa. Opiskelija osaa käyttää sosiaa-lisia medioita sekä tuottaa merkityksiä erilaisten
musiikillisten, visuaalisten, verbaalien ja muiden mahdollisten ilmaisuta-pojen avulla ja välillä. Opiskelija
kykenee soveltamaan erilaisia taiteen ja taitojen tutkimuksen menetelmiä käytännön ope-tustyössä ja omassa
ilmaisussaan sekä yhteisöllisessä laaja-alaisessa toiminnassa. Opiskelija osaa soveltaa tutkivaa oppi-mista
avoimen ongelman ratkaisussa ja ryhmän toiminnassa. Sivuaineesta tuotetaan portfolio, jossa tutkitaan
taiteiden- ja taitojen välistä integraatiota omassa oppimisessa ja ilmaisussa.
Filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa Savonlinnassa
järjestettäviin integroi-van taide- ja taitokasvatuksen sivuaineopintoihin (25 op) otetaan 20 Itä-Suomen
yliopiston opiskelijaa, jotka voivat sisällyt-tää opintokokonaisuuden lastentarhanopettajan tai peruskoulun
opettajan tutkintoonsa. Opinnot järjestetään yhden lukuvuo-den aikana.

Lisätietoja
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Hallintopalvelukeskus, PL 86, 57100 Savonlinna
s-posti: sln.haku@uef.fi
puh. 050 598 1397, 050 442 3373
http://www.uef.fi/web/skope/opiskelu

Hakuaika alkaa 6.2.2017 ja päättyy 12.3.2017. Opinto-oikeutta haetaan ilmoittautumalla hakuaikana
WebOodiin koodilla 2332200.
Valintamenettely
Opintoihin valitaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisen perusteella.
Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan tulos julkistetaan 9.5.2017 filosofisen tiedekunnan Savonlinnan kampuksen ilmoitustaululla. Valinnan
tulos il-moitetaan hakijoille myös sähköpostitse. Opiskelijavalintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää
kirjallinen oikaisu-pyyntö filosofiseen tiedekuntaan Savonlinnassa (os. Kuninkaankartanonkatu 7, 57100
Savonlinna). Oikaisupyynnön on oltava perillä 23.5.2017 klo 15.00.
Opiskelijaksi hyväksytyn on ilmoitettava kirjallisesti opinto-oikeuden käyttämisestä viimeistään 24.5.2017
filosofiseen tiedekuntaan Savonlinnassa. Mikäli opiskelija ei ilmoita opinto-oikeuden käyttämisestä määräajan
kuluessa, katsotaan opin-to-oikeus menetetyksi. Opinnot tulee aloittaa valintaa seuraavan lukuvuoden alussa.
Opinto-oikeus kotitaloustieteen sivuai-neopintoihin päättyy sen lukukauden lopussa, jonka kuluessa opiskelija
on suorittanut lastentarhanopettajan tai maisterin tutkinnon.
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Kotitaloustieteen perus- ja aineopinnot
Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleisnäkemys kotitaloustieteestä monialaisena tieteen- ja
tiedonalana sekä tutkimuskohteena. Opiskelija osaa suunnitella ja valmistaa ravitsemussuositusten mukaista
ruokaa sekä keskustella lopputulokseen vaikuttavista tekijöistä. Hän osaa valita ja käyttää kotitalouksiin
soveltuvaa teknologiaa tekstiilien ja asunnon hoidossa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kotitalouden
resurssit huomioon ottavia taloudellisia ja kotitalouden hyvinvointia kehittäviä vaihtoehtoja. Hän osaa
keskustella alan kysymyksistä ja arvioida ravinnon, asunnon puhtaanapidon ja perhekasvatuksen merkitystä
yksilön ja perheen hyvinvoinnissa sekä kotitalouden opetuksessa.
Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa budjetoida ja valmistaa erilaisten kohderyhmien tarpeet ja
ravitsemussuositukset huomioon ottavaa ruokaa sekä ohjata yksilöä tai ryhmää ruuan valintaan ja
valmistukseen liittyvissä kysymyksissä käyttäen kotitaloustieteen peruskäsitteistöä ja teoreettisia perusteita.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja perustella pedagogisia ratkaisujaan kotitalousopetuksessa
ravitsemuksen, asumisen sekä kuluttajakasvatuksen osa-alueilla. Kotitaloustieteen opinnoissa korostuu
kestävän kehityksen mukainen toiminta. Opiskelija osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa
kotitalousopetukseen soveltuvin keinoin. Hän osaa hyödyntää vertaispalautetta, arvioida ja kehittää omaa
osaamistaan sekä seurata alan kehitystä.
Filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa Savonlinnassa
järjestettäviin kotitaloustieteen perusopintoihin (25 op) valitaan enintään 3 opiskelijaa ja aineopintoihin (35 op)
enintään 3 opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet kotitaloustieteen perusopinnot. Aineopinnot suorittanut
opiskelija voi saada suoritettavana olevasta tutkin-nosta riippuen opetettavan aineen tai
aineenopettajakelpoisuuden peruskoulun kotitalouden opetukseen (A 986/1998). Opiskelupaikat on tarkoitettu
Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, joilta vaaditaan
1) opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin tai jo aiemmin suoritetut opettajan pedagogiset
opinnot (ei koske aikuisopettajan pedagogisia opintoja), sekä tavoitetutkinnon pääaineena
kasvatustieteellinen tai jokin perusopetuk-sessa opetettava aine
tai
2) opinto-oikeus lastentarhanopettajakoulutuksessa (sivuaineen opinto-oikeus perusopintoihin)
tai
3) ravitsemustieteen pääaineopinto-oikeus.
Sivuaineopintojen aloitusvuotta ei voi siirtää, vaan paikka annetaan varasijalla olevalle.
Lisätietoja
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Hallintopalvelukeskus, PL 86, 57100 Savonlinna
s-posti: sln.haku@uef.fi
puh. 050 598 1397, 050 442 3373
http://www.uef.fi/web/skope/opiskelu

Hakuaika alkaa 6.2.2017 ja päättyy 12.3.2017. Opinto-oikeutta haetaan ilmoittautumalla hakuaikana
WebOodiin koodilla 2330500 (perusopinnot) ja 2330680 (aineopinnot).
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Valintamenettely
Syksyllä 2017 alkaviin kotitaloustieteen perusopintoihin valitaan enintään 3 opiskelijaa, joilla opinnot mahtuvat
kandidaatin tai maisterin tutkinnon minimilaajuuteen. Heillä on oikeus jatkaa aineopintoihin ilmoittautumalla
niihin. Mikäli perusopintoihin valitut eivät jatka aineopintoihin saakka, valitaan jo aiemmin perusopinnot
suorittaneet hakijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Syksyllä 2017 alkaviin aineopintoihin valitaan 3 opiskelijaa.
Etusijalla ovat hakijat, jotka jatkavat suoraan kotita-loustieteen perusopinnoista aineopintoihin.
Mikäli perusopintoihin hakijoita on enemmän kuin 3, järjestetään valintakoe. Valintakoe on kirjallinen
kuulustelu, joka järjestetään perjantaina 17.3.2017 klo 12.00 – 14.00 salissa A309. Valintakokeeseen osallistuvan
on esitettävä valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava vastauspaperia palauttaessaan.
Valintakoemateriaali:
Janhonen-Abruquah, H. & Palojoki, P. (toim.). 2015. Luova ja vastuullinen kotitalousopetus.
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos. Helsingin yliopisto. (Vain suomenkieliset
kappaleet.) Myös verkkojulkaisu:
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/157591/luovajav.pdf?sequence=1
Valintakoe arvostellaan asteikolla 0 – 10 pistettä. Hakijan on saatava kirjallisesta kuulustelusta vähintään 5
pistettä tullakseen hyväksytyksi. Kahden tai useamman henkilön saadessa saman pistemäärän ratkaistaan
heidän keskinäinen järjestyksensä hakuajan loppuun mennessä suoritettujen opintopisteiden määrän
perusteella.
Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan tulos julkistetaan 9.5.2017 filosofisen tiedekunnan Savonlinnan kampuksen ilmoitustaululla. Valinnan
tulos il-moitetaan hakijoille myös sähköpostitse. Opiskelijavalintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää
kirjallinen oikaisu-pyyntö filosofiseen tiedekuntaan Savonlinnassa (os. Kuninkaankartanonkatu 7, 57100
Savonlinna). Oikaisupyynnön on oltava perillä 23.5.2017 klo 15.00.
Opiskelijaksi hyväksytyn on ilmoitettava kirjallisesti opinto-oikeuden käyttämisestä viimeistään 24.5.2017
filosofiseen tiedekuntaan Savonlinnassa. Mikäli opiskelija ei ilmoita opinto-oikeuden käyttämisestä määräajan
kuluessa, katsotaan opin-to-oikeus menetetyksi. Opinnot tulee aloittaa valintaa seuraavan lukuvuoden alussa.
Opinto-oikeus kotitaloustieteen sivuai-neopintoihin päättyy sen lukukauden lopussa, jonka kuluessa opiskelija
on suorittanut lastentarhanopettajan tai maisterin tutkinnon.
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Kuvataide 25 op
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa arvostaa erilaisia kuvakulttuureja, ympäristön esteettisyyttä
ja kuvataiteen merkitystä yhteiskunnassa. Opiskelija osaa jäsentää ja analysoida kuvataiteen
opetussuunnitelmaa ja sen sisältöalueita sekä soveltaa sen aineistoa tavoitteelliseen, integroivaan ja
pedagogiseen käyttöön perusopetuksessa. Opiskelija osaa käyttää oppiaineelle ominaisia opetuksellisia
lähestymistapoja ja oppimateriaaleja sekä soveltaa teknologiaa kuvataiteen opetuksessa. Opiskelija ymmärtää
visuaalisen kulttuurin ja taidekasvatuksen merkityksen osana elämän kokonaisuutta. Opiskelija osaa käyttää
ennakkoluulottomasti erilaisia materiaaleja ja tekniikoita omassa kuvailmaisussaan.
Filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa Savonlinnassa
järjestettäviin kuvataiteen sivuaineopintoihin (25 op) otetaan16 Itä-Suomen yliopiston opiskelijaa, jotka voivat
sisällyttää kuvataiteen perusopinnot lastentarhanopettajan tai peruskoulun opettajan tutkintoonsa.
Opintokokonaisuus järjestetään yhden lukuvuoden aikana.

Lisätietoja
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Hallintopalvelukeskus, PL 86, 57100 Savonlinna
s-posti: sln.haku@uef.fi
puh. 050 598 1397, 050 442 3373
http://www.uef.fi/web/skope/opiskelu
Hakuaika alkaa 6.2.2017 ja päättyy 12.3.2017. Opinto-oikeutta haetaan ilmoittautumalla hakuaikana
WebOodiin koodilla 2331600.
Valintamenettely
Kuvataiteen sivuaineopintoihin valitaan 16 opiskelijaa ilmoittautumisen perusteella. Mikäli ilmoittautuneita on
enemmän kuin 16, asetetaan etusijalle hakijat, joilla
1) sivuainekokonaisuus ajoittuu ensimmäisen (aineenopettajaopiskelijat) tai toisen (luokanopettaja- ja
lastentarhanopettajaopiskelijat) opintovuoden jälkeiselle ajalle
ja
2) kuvataiteen sivuaineopinnot mahtuvat kandidaatin tai maisterin tutkinnon minimiopintopistemäärään.
Valinnan tulos julkistetaan 9.5.2017 filosofisen tiedekunnan Savonlinnan kampuksen ilmoitustaululla. Valinnan
tulos ilmoitetaan hakijoille myös sähköpostitse. Opiskelijavalintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää
kirjallinen oikaisupyyntö filosofiseen tiedekuntaan Savonlinnassa (os. Kuninkaankartanonkatu 7, 57100
Savonlinna). Oikaisupyynnön on oltava perillä 23.5.2017 klo 15.00.
Opiskelijaksi hyväksytyn on ilmoitettava kirjallisesti opinto-oikeuden käyttämisestä viimeistään 24.5.2017
filosofiseen tiedekuntaan Savonlinnassa. Mikäli opiskelija ei ilmoita opinto-oikeuden käyttämisestä määräajan
kuluessa, katsotaan opinto-oikeus menetetyksi. Opinnot tulee aloittaa valintaa seuraavan lukuvuoden alussa.
Opinto-oikeus kotitaloustieteen sivuaineopintoihin päättyy sen lukukauden lopussa, jonka kuluessa opiskelija
on suorittanut lastentarhanopettajan tai maisterin tutkinnon.
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Käsityötiede, teknologiakasvatus / tekninen työ
perus- ja aineopinnot
Käsityötieteen teknologiakasvatuksen / teknisen työn perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa käyttää
teknologiakasvatuksessa käytettäviä materiaaleja, työstökoneita, ja -laitteita, käsityövälineitä sekä
työstömenetelmiä perusopetuksen alakoulun teknisen työn pedagogiikassa. Opiskelija osaa suunnitella,
toteuttaa, arvioida ja kehittää alakoulun teknisen työn opetusta huomioiden perusopetuksen työturvallisuuslait
ja -määräykset.
Käsityötieteen teknologiakasvatuksen / teknisen työn aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa käyttää
teknologiakasvatuksessa käytettäviä materiaaleja, työstökoneita, -laitteita ja työstömenetelmiä sekä yhdistää
niitä työturvallisesti perusopetuksen yläkoulun teknisen työn pedagogiikkaan. Lisäksi opiskelija osaa analysoida
teknologista rakennettua ympäristöään ja yhdistää luonnontieteellisiä lainalaisuuksia yläkoulun teknisen työn
opetukseen. Opiskelija osaa käyttää tekniikan alan tietoteknisiä sovelluksia ja automaation perusteita osana
opetustaan.
Filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa Savonlinnassa
järjestettäviin käsityötieteen teknologiakasvatuksen / teknisen työn sivuaineopintoihin valitaan 16 opiskelijaa
perus- (25 op) ja 16 opiskelijaa aineopintoihin (35 op). Aineopinnot suorittanut opiskelija voi saada
suoritettavana olevasta tutkinnosta riippuen opetettavan aineen tai aineenopettajakelpoisuuden peruskoulun
käsityön (tekninen työ) opetukseen (A 986/1998). Perusopinnot kestävät yhden lukuvuoden, samoin
aineopinnot, ja ne tulee aloittaa valintoja seuraavan lukuvuoden alkaessa. Sivuainekokonaisuus ajoittuu
ensimmäisen (aineopettajaopiskelijat) tai toisen (luokanopettaja- ja lastentarhanopettajaopiskelijat)
opintovuoden jälkeiselle ajalle.

Opiskelupaikat on tarkoitettu Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, joilta vaaditaan
1) opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin tai jo aiemmin suoritetut opettajan pedagogiset
opinnot (ei koske aikuisopettajan pedagogisia opintoja), sekä tavoitetutkinnon pääaineena
kasvatustieteellinen tai jokin perusopetuksessa opetettava aine
tai
2) opinto-oikeus lastentarhanopettajakoulutuksessa (sivuaineen opinto-oikeus perusopintoihin).

Lisätietoja
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Hallintopalvelukeskus, PL 86, 57100 Savonlinna
s-posti: sln.haku@uef.fi
puh. 050 598 1397, 050 442 3373
http://www.uef.fi/web/skope/opiskelu

Hakuaika alkaa 6.2.2017 ja päättyy 12.3.2017. Opinto-oikeutta haetaan ilmoittautumalla hakuaikana
WebOodiin koodilla 2331800 (perusopinnot) tai 2331900 (aineopinnot).
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Valintamenettely ja pisteitys
Sivuaineopiskelijat valitaan ilmoittautumisen perusteella. Mikäli perusopintoihin hakijoita on enemmän kuin 16,
järjestetään valintakoe. Syksyllä 2017 alkaviin aineopintoihin valitaan perusopintojen suorittamisen jälkeen 16
käsityötieteen teknologiakasvatuksen (tekninen työ) perusopinnoissa parhaiten menestynyttä (vähintään hyvät
tiedot) opiskelijaa ilmoittautumisen perusteella.
Valintakoe perusopintoihin on kirjallinen kuulustelu, joka järjestetään perjantaina 24.3.2017 klo 12.00 – 14.00
salissa A 216. Aineisto, josta valintakokeen kysymykset laaditaan, toimitetaan hakijoille sähköpostitse.
Valintakoe arvostellaan asteikolla 0 – 10 pistettä. Hakijan on saatava kirjallisesta kuulustelusta vähintään 5
pistettä tullakseen hyväksytyksi. Kahden tai useamman henkilön saadessa saman pistemäärän ratkaistaan
heidän keskinäinen järjestyksensä hakuajan loppuun mennessä suoritettujen opintopisteiden määrän
perusteella.
Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan tulos julkistetaan 9.5.2017 filosofisen tiedekunnan Savonlinnan kampuksen ilmoitustaululla. Valinnan
tulos ilmoitetaan hakijoille myös sähköpostitse. Opiskelijavalintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää
kirjallinen oikaisupyyntö filosofiseen tiedekuntaan Savonlinnassa (os. Kuninkaankartanonkatu 7, 57100
Savonlinna). Oikaisupyynnön on oltava perillä 23.5.2017 klo 15.00.
Opiskelijaksi hyväksytyn on ilmoitettava kirjallisesti opinto-oikeuden käyttämisestä viimeistään 24.5.2017
filosofiseen tiedekuntaan Savonlinnassa. Mikäli opiskelija ei ilmoita opinto-oikeuden käyttämisestä määräajan
kuluessa, katsotaan opinto-oikeus menetetyksi. Opinnot tulee aloittaa valintaa seuraavan lukuvuoden alussa.
Opinto-oikeus kotitaloustieteen sivuaineopintoihin päättyy sen lukukauden lopussa, jonka kuluessa opiskelija
on suorittanut lastentarhanopettajan tai maisterin tutkinnon.
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Käsityötiede, tekstiilityö
perus- ja aineopinnot
Käsityötieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee käsityötieteen ja käsityötoiminnan
peruskäsitteistön ja teoreettiset perusteet sekä ymmärtää käsityötieteen monitieteisenä ja erilaisia
tutkimusorientaatioita omaavana tieteenalana. Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia tutkimusorientaatioista
nousevia käsityötieteen tutkimuksia ja osaa käsityöstä tekstiilityön aineenhallinnan perustyötapoja sekä
valmistaa näytteitä, kokeiluja ja tuotteita tutkivalla otteella. Opiskelija osaa hyödyntää käsityössä tekstiilityön
peruskäsitteistöä, materiaaleja ja työprosesseja sekä pystyy kehittämään omaa osaamistaan ja seuraamaan alan
kehitystä.
Käsityötieteen tekstiilityön aineopinnot suoritettuaan opiskelija on täydentänyt ymmärrystään käsityötieteen
teorianmuodostuksesta ja tutkimusalasta. Hän on syventänyt tekstiilityön aineenhallintaa niin, että hän osaa
soveltaa taitojaan ja tietojaan erilaisissa yksin ja yhteisöllisesti toteutettavissa tuotteen suunnittelu-, valmistusja arviointitehtävissä. Opiskelija osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa, jäsentää käsityötieteellisiä
tutkimuskohteita sekä osaa toteuttaa ja raportoida käsityötieteellisen tutkimuksen.

Filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa Savonlinnassa
järjestettäviin käsityötieteen (tekstiilityö) sivuaineopintoihin valitaan 14 opiskelijaa perus- (25 op) ja 12
opiskelijaa aineopintoihin (35 op). Aineopinnot suorittanut opiskelija voi saada suoritettavana olevasta
tutkinnosta riippuen opetettavan aineen tai aineenopettajakelpoisuuden käsityön (tekstiilityö) opettamiseen
peruskoulussa (A 986/1998). Perusopinnot kestävät yhden lukuvuoden, samoin aineopinnot, ja ne tulee aloittaa
valintoja seuraavan lukuvuoden alkaessa. Sivuainekokonaisuus ajoittuu ensimmäisen (aineopettajaopiskelijat)
tai toisen (luokanopettaja- ja lastentarhanopettajaopiskelijat) opintovuoden jälkeiselle ajalle.
Opiskelupaikat on tarkoitettu Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, joilta vaaditaan
1) opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin tai jo aiemmin suoritetut opettajan pedagogiset
opinnot (ei koske aikuisopettajan pedagogisia opintoja) sekä tavoitetutkinnon pääaineena
kasvatustieteellinen tai jokin perusopetuksessa opetettava aine
tai
2) opinto-oikeus lastentarhanopettajakoulutuksessa (sivuaineen opinto-oikeus perusopintoihin).

Lisätietoja
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Hallintopalvelukeskus, PL 86, 57100 Savonlinna
s-posti: sln.haku@uef.fi
puh. 050 598 1397, 050 442 3373
http://www.uef.fi/web/skope/opiskelu

Hakuaika alkaa 6.2.2017 ja päättyy 12.3.2017. Opinto-oikeutta haetaan ilmoittautumalla hakuaikana
WebOodiin koodilla 2330800 (perusopinnot) tai 2330980 (aineopinnot).
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Valintamenettely ja pisteitys
Käsityötieteen peruspintoihin valitaan 14 opiskelijaa ilmoittautumisen perusteella. Mikäli perusopintoihin
hakijoita on enemmän kuin 14, tapahtuu valinta opiskelijan käsityöhön (tekstiilityö) suuntautumista kuvaavaan
ennakkotehtävän: käsityötuotoksen ja sitä analysoivan portfolion perusteella. Aineopintoihin valitaan
perusopintojen suorittamisen jälkeen 12 käsityötieteen tekstiilityön perusopinnoissa parhaiten menestynyttä
(vähintään hyvät tiedot) opiskelijaa ilmoittautumisen perusteella.
Ohjeita portfolion tekemiseen voi pyytää 13.3.2017 alkaen filosofisen tiedekunnan Savonlinnan kampukselta,
huoneesta A138a. Ohjeet löytyvät myös osoitteesta http://www.uef.fi/web/skope/opiskelu.
Portfolio on palautettava 12.4.2017 mennessä filosofisen tiedekunnan Savonlinnan kampukselle, huoneeseen
A138a. Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla 0 – 10. Arviointi kohdistuu ennakkotehtävän kautta välittyvään
osaamiseen ja itsearviointikykyyn käsityön alueella. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava tehtävästä
vähintään 5 pistettä.
Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan tulos julkistetaan 9.5.2017 filosofisen tiedekunnan Savonlinnan kampuksen ilmoitustaululla. Valinnan
tulos ilmoitetaan hakijoille myös sähköpostitse. Opiskelijavalintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää
kirjallinen oikaisupyyntö filosofiseen tiedekuntaan Savonlinnassa (os. Kuninkaankartanonkatu 7, 57100
Savonlinna). Oikaisupyynnön on oltava perillä 23.5.2017 klo 15.00.
Opiskelijaksi hyväksytyn on ilmoitettava kirjallisesti opinto-oikeuden käyttämisestä viimeistään 24.5.2017
filosofiseen tiedekuntaan Savonlinnassa. Mikäli opiskelija ei ilmoita opinto-oikeuden käyttämisestä määräajan
kuluessa, katsotaan opinto-oikeus menetetyksi. Opinnot tulee aloittaa valintaa seuraavan lukuvuoden alussa.
Opinto-oikeus kotitaloustieteen sivuaineopintoihin päättyy sen lukukauden lopussa, jonka kuluessa opiskelija
on suorittanut lastentarhanopettajan tai maisterin tutkinnon.
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Liikunta 25 op
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa analysoida oppiaineen sisältöihin, taidon oppimiseen ja
liikuntapedagogiikkaan liittyviä ilmiöitä alakoulun liikuntakasvatuksen näkökulmasta. Lisäksi opiskelija osaa
arvioida ja laatia liikunnanopetuksen opetussuunnitelmia ottaen huomioon oppiaineen monipuolisuuden,
lapsilähtöisyyden ja elämyksellisyyden.
Filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa Savonlinnassa
järjestettäviin liikunnan sivuaineopintoihin (25 op) otetaan 26 Itä-Suomen yliopiston opiskelijaa, jotka voivat
sisällyttää liikunnan perusopinnot lastentarhanopettajan tai peruskoulun opettajan tutkintoonsa.
Lisätietoja
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Hallintopalvelukeskus, PL 86, 57100 Savonlinna
s-posti: sln.haku@uef.fi
puh. 050 598 1397, 050 442 3373
http://www.uef.fi/web/skope/opiskelu
Hakuaika alkaa 6.2.2017 ja päättyy 12.3.2017 Opinto-oikeutta haetaan ilmoittautumalla hakuaikana
WebOodiin koodilla 2331500.
Valintamenettely
Liikunnan sivuaineopintoihin valitaan 26 opiskelijaa ilmoittautumisen perusteella. Mikäli ilmoittautuneita on
enemmän kuin 26, asetetaan etusijalle hakijat, joilla
1) sivuainekokonaisuus ajoittuu ensimmäisen (aineenopettajaopiskelijat) tai toisen (luokanopettaja- ja
lastentarhanopettajaopiskelijat) opintovuoden jälkeiselle ajalle
ja
2) liikunnan sivuaineopinnot mahtuvat kandidaatin tai maisterin tutkinnon minimiopintopistemäärään.
Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan tulos julkistetaan 9.5.2017 filosofisen tiedekunnan Savonlinnan kampuksen ilmoitustaululla. Valinnan
tulos ilmoitetaan hakijoille myös sähköpostitse. Opiskelijavalintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää
kirjallinen oikaisupyyntö filosofiseen tiedekuntaan Savonlinnassa (os. Kuninkaankartanonkatu 7, 57100
Savonlinna). Oikaisupyynnön on oltava perillä 23.5.2017 klo 15.00.
Opiskelijaksi hyväksytyn on ilmoitettava kirjallisesti opinto-oikeuden käyttämisestä viimeistään 24.5.2017
filosofiseen tiedekuntaan Savonlinnassa. Mikäli opiskelija ei ilmoita opinto-oikeuden käyttämisestä määräajan
kuluessa, katsotaan opinto-oikeus menetetyksi. Opinnot tulee aloittaa valintaa seuraavan lukuvuoden alussa.
Opinto-oikeus kotitaloustieteen sivuaineopintoihin päättyy sen lukukauden lopussa, jonka kuluessa opiskelija
on suorittanut lastentarhanopettajan tai maisterin tutkinnon.
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Musiikkikasvatuksen perus- ja aineopinnot
Musiikkikasvatuksen perus- ja aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja
arvioida perusopetuksen luokkien 1 – 9 musiikkikasvatusta sekä yhteistoimintaprojekteja taidekasvatuksen
alueella. Opinnot koostuvat laulu- ja soittotaidon, musiikkitiedon sekä musiikkipedagogiikan opinnoista, joiden
aikana opiskelijan henkilökohtaiset musiikilliset taidot, tiedot ja valmiudet kehittyvät.
Filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa Savonlinnassa
järjestettäviin musiikkikasvatuksen sivuaineopintoihin otetaan enintään 16 opiskelijaa perus- (25 op) ja 6 – 8
opiskelijaa aineopintoihin (35 op). Aineopinnot suorittanut opiskelija voi saada suoritettavana olevasta
tutkinnosta riippuen opetettavan aineen tai aineenopettajakelpoisuuden peruskoulun musiikin opetukseen
(A986/1998). Opiskelupaikat on tarkoitettu Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, joilta vaaditaan
1) opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin tai jo aiemmin suoritetut opettajan pedagogiset
opinnot (ei koske aikuisopettajan pedagogisia opintoja) sekä tavoitetutkinnon pääaineena
kasvatustieteellinen tai jokin perusopetuksessa opetettava aine
tai
2) opinto-oikeus lastentarhanopettajakoulutuksessa (sivuaineen opinto-oikeus perusopintoihin)
Musiikkikasvatuksen sivuaineopetus Savonlinnan kampuksella perustuu Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen
yliopiston väliseen yhteistyösopimukseen.

Lisätietoja
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Hallintopalvelukeskus, PL 86, 57100 Savonlinna
s-posti: sln.haku@uef.fi
puh. 050 598 1397, 050 442 3373
http://www.uef.fi/web/skope/opiskelu.

Hakuaika alkaa 6.2.2017 ja päättyy 12.3.2017. Opinto-oikeutta haetaan ilmoittautumalla hakuaikana
WebOodiin koodilla 2332000 (perusopinnot) tai 2332100 (aineopinnot).

Valintamenettely ja pisteitys
Musiikkikasvatuksen perusopinnot (25 op)
Musiikkikasvatuksen perusopintoihin valitaan 16 opiskelijaa valintakokeen perusteella. Valintakokeessa
arvioidaan hakijoiden soveltuvuutta, yleisiä musiikillisia valmiuksia, instrumenttien (soitto ja laulu) hallintaa.
Valintakoetilaisuus järjestetään keskiviikkona 26.4.2017 Savonlinnan kampuksella. Tarkempia tietoja kokeesta
saa musiikin opettajilta Savonlinnasta. Opiskelupaikat täytetään kokeiden yhteispistemäärän (0 – 10)
osoittamassa paremmuusjärjestyksessä.
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Musiikkikasvatuksen aineopinnot (35 op)
Musiikkikasvatuksen aineopintoihin (35 op) valitaan 6 – 8 musiikkikasvatuksen perusopinnot suorittanutta
opiskelijaa torstaina 27.4.2017 järjestettävän valintakokeen perusteella. Valintakokeessa arvioidaan hakijan
soveltuvuutta ja yleisiä musiikillisia valmiuksia. Hakija antaa laulunäytteen sekä soittonäytteet pianolla, kitaralla
ja valinnaisella instrumentilla. Tarkempia tietoja kokeesta saa musiikin opettajilta Savonlinnasta. Opiskelupaikat
täytetään kokeiden yhteispistemäärän (0 – 20) osoittamassa paremmuusjärjestyksessä.
Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan tulos julkistetaan 9.5.2017 filosofisen tiedekunnan Savonlinnan kampuksen ilmoitustaululla. Valinnan
tulos ilmoitetaan hakijoille myös sähköpostitse. Opiskelijavalintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää
kirjallinen oikaisupyyntö filosofiseen tiedekuntaan Savonlinnassa (os. Kuninkaankartanonkatu 7, 57100
Savonlinna). Oikaisupyynnön on oltava perillä 23.5.2017 klo 15.00.
Opiskelijaksi hyväksytyn on ilmoitettava kirjallisesti opinto-oikeuden käyttämisestä viimeistään 24.5.2017
filosofiseen tiedekuntaan Savonlinnassa. Mikäli opiskelija ei ilmoita opinto-oikeuden käyttämisestä määräajan
kuluessa, katsotaan opinto-oikeus menetetyksi. Opinnot tulee aloittaa valintaa seuraavan lukuvuoden alussa.
Opinto-oikeus kotitaloustieteen sivuaineopintoihin päättyy sen lukukauden lopussa, jonka kuluessa opiskelija
on suorittanut lastentarhanopettajan tai maisterin tutkinnon.
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Perusopetuksessa opetettavien
monialaiset opinnot 60 op

aineiden

ja

aihekokonaisuuksien

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot antavat ammatillisia
valmiuksia perus-opetuksessa (luokilla 1 – 6) opetettavien kaikille yhteisten aineiden aineenhallinnan ja
opettamisen kehittämiseen. Perusope-tuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset
opinnot tuovat esiin eri oppiaineiden ja niiden taustalla olevien tieteen- ja taiteenalojen ominaisluonnetta.
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella monitieteisesti opettamista, oppimista ja
kasvatusta sekä soveltaa eri alojen tutkimustietoa opetuksen kehittämisessä. Opiskelija osaa suunnitella,
toteuttaa ja arvioida perusopetuksen alakoulun opetuskokonaisuuksia. Hän osaa soveltaa opetukseensa eri
oppiaineiden sisällöllisiä ja pedagogisia perusteita sekä yhdistää oppiaineita läpäiseviä ja integroivia
aihekokonaisuuksia. Opiskelija osaa tunnistaa oppiaineiden opiskeluun liittyviä oppimisen ongelmia ja
huomioida ne opetuksen eriyttämisessä.
Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto järjestää Savonlinnan
kampuksella perus-opetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (A
794/2004). Opinnot tuottavat luokanopet-tajan kelpoisuuden yhdessä aineenopettajan kelpoisuuden kanssa (A
986/1998). Savonlinnan kampuksella järjestettäviin monialaisten opintojen sivuaineopintoihin valitaan 10 ItäSuomen yliopistossa kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa suorit-tavaa opiskelijaa. Opiskelijan pääaineena
tulee olla kotitalous- tai käsityötiede. Opinnot kestävät kaksi lukuvuotta ja ne tulee aloittaa valintoja seuraavan
lukuvuoden alkaessa.

Lisätietoja
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Hallintopalvelukeskus, PL 86, 57100 Savonlinna
s-posti: sln.haku@uef.fi
puh. 050 598 1397, 050 442 3373
http://www.uef.fi/web/skope/opiskelu

Hakuaika alkaa 9.1.2017 ja päättyy 5.2.2017. Opinto-oikeutta haetaan ilmoittautumalla hakuaikana WebOodiin
koodilla 2310000.

Valintamenettely ja valintakoe
Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin sivuaineopintoihin otetaan 10
kotitalous- tai käsityötiedettä pääaineenaan opiskelevaa perustutkinto-opiskelijaa, joilla opinnot mahtuvat
kandidaatin tutkinnon minimilaajuuteen. Valintakoe on kirjatentti. Opiskelijat valitaan kirjatentistä saadun
pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Varasijoille valitaan paremmuusjärjestyksessä loput
valintakokeessa hyväksytyn pistemäärän saaneet hakijat. Tentti järjestetään Savonlinnan kampuksella
perjantaina 10.2.2017 klo 12.00 – 14.00 salissa B306. Valintakokeeseen osallistuvan on esitettävä valokuvalla
varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava vastauspaperia palauttaessaan.
Valintakoemateriaali:
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Teoskuulustelun kysymykset laaditaan kirjasta Kujamäki, P. 2014. Yhteisenä tavoitteena opetuksen
eheyttäminen. Osallistava toimintatutkimus luokanopettajille. Publications of the University of Eastern Finland
Dissertations in Education, Humanities, and Theology, No 59. Itä-Suomen yliopisto. Myös verkkojulkaisu:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-1470-5
Valintakokeen maksimipistemäärä on 15 pistettä. Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on saatava kokeesta
vähintään 7 pistettä. Saman pistemäärän saaneiden keskinäinen järjestys määräytyy heidän hakuajan loppuun
mennessä suorittamiensa pääaineopintojen arvosanan perusteella.
Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan tulos julkistetaan 6.3.2017 filosofisen tiedekunnan Savonlinnan kampuksen ilmoitustaululla. Valinnan
tulos il-moitetaan hakijoille myös sähköpostitse. Opiskelijavalintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää
kirjallinen oikaisu-pyyntö filosofiseen tiedekuntaan Savonlinnassa (os. Kuninkaankartanonkatu7, 57100
Savonlinna). Oikaisupyynnön on oltava perillä 20.3.2017 klo 15.00.
Opiskelijaksi hyväksytyn on ilmoitettava kirjallisesti opinto-oikeuden käyttämisestä viimeistään 24.5.2017
filosofiseen tiedekuntaan Savonlinnassa. Mikäli opiskelija ei ilmoita opinto-oikeuden käyttämisestä määräajan
kuluessa, katsotaan opin-to-oikeus menetetyksi. Opinto-oikeus sivuaineopintoihin päättyy sen lukukauden
lopussa, jonka kuluessa opiskelija on suorittanut maisterin tutkinnon.

Edellä määriteltyjä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen
sivuainevalinta-perusteita sovelletaan valittaessa opiskelijoita em. opintokokonaisuuteen Savonlinnan
kampukselle Aalto-yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston välisen opiskelijavaihtosopimuksen perusteella.
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Äidinkieli ja kirjallisuus 25 op
Äidinkielen ja kirjallisuuden sivuaineopinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt äidinkielen ja kirjallisuuden
eri osa-alueisiin ja keskeisiin opetusmenetelmiin. Hän osaa analysoida alaan liittyviä teorioita ja tuntee alan
kirjallisuutta. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa paitsi käytännön opetustyöhön myös omaan ajatteluunsa ja
ilmaisuunsa.
Filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa Savonlinnassa
järjestettäviin äidinkielen ja kirjallisuuden sivuaineopintoihin (25 op) otetaan 20 Itä-Suomen yliopiston
opiskelijaa, jotka voivat sisällyttää äidinkielen ja kirjallisuuden perusopinnot lastentarhanopettajan tai
peruskoulun opettajan tutkintoonsa. Opintokokonaisuus järjestetään yhden lukuvuoden aikana.

Lisätietoja
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Hallintopalvelukeskus, PL 86, 57100 Savonlinna
s-posti: sln.haku@uef.fi
puh. 050 598 1397, 050 442 3373
http://www.uef.fi/web/skope/opiskelu
Hakuaika alkaa 6.2.2017 ja päättyy 12.3.2017.
WebOodiin koodilla 2331700.

Opinto-oikeutta haetaan ilmoittautumalla hakuaikana

Valintamenettely
Äidinkielen ja kirjallisuuden sivuaineopintoihin valitaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisen perusteella. Mikäli
ilmoittautuneita on enemmän kuin 20, asetetaan etusijalle hakijat, joilla
1) sivuainekokonaisuus ajoittuu ensimmäisen (aineenopettajaopiskelijat) tai toisen (luokanopettaja- ja
lastentarhanopettajaopiskelijat) opintovuoden jälkeiselle ajalle
ja
2) äidinkielen ja kirjallisuuden sivuaineopinnot mahtuvat kandidaatin tai maisterin tutkinnon
minimiopintopistemäärään.
Valinnan tulos julkistetaan 9.5.2017 filosofisen tiedekunnan Savonlinnan kampuksen ilmoitustaululla. Valinnan
tulos ilmoitetaan hakijoille myös sähköpostitse. Opiskelijavalintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää
kirjallinen oikaisupyyntö filosofiseen tiedekuntaan Savonlinnassa (os. Kuninkaankartanonkatu 7, 57100
Savonlinna). Oikaisupyynnön on oltava perillä 23.5.2017 klo 15.00.
Opiskelijaksi hyväksytyn on ilmoitettava kirjallisesti opinto-oikeuden käyttämisestä viimeistään 24.5.2017
filosofiseen tiedekuntaan Savonlinnassa. Mikäli opiskelija ei ilmoita opinto-oikeuden käyttämisestä määräajan
kuluessa, katsotaan opinto-oikeus menetetyksi. Opinnot tulee aloittaa valintaa seuraavan lukuvuoden alussa.
Opinto-oikeus kotitaloustieteen sivuaineopintoihin päättyy sen lukukauden lopussa, jonka kuluessa opiskelija
on suorittanut lastentarhanopettajan tai maisterin tutkinnon.
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Teologian osasto
Ortodoksinen teologia
Yleinen teologia

Yleinen teologia ja ortodoksinen teologia ovat vapaasti valittavia sivuaineita kaikille Itä-Suomen yliopiston
opiskelijoille, eikä sivuaineopiskelijaksi tarvitse ilmoittautua erikseen. Sivuaineopiskelijat voivat vapaasti
suorittaa yleisen/ortodoksisen teologian perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Myös klassisten ja
liturgisten kielten opintojaksoille (Raamatun kreikka, Raamatun heprea, latina, liturginen kreikka, kirkkoslaavi)
voivat osallistua vapaasti kaikki Itä-Suomen yliopiston opiskelijat.
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