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VALINTAPERUSTEET PERUSOPETUKSESSA OPETETTAVIEN AINEIDEN JA AIHEKOKONAISUUKSIEN MONIALAISIIN OPINTOIHIN LAPIN YLIOPISTON TAITEIDEN TIEDEKUNNAN KUVATAIDEKASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN OPISKELIJOITA VARTEN
LV. 2022-2023
I HAKUKELPOISUUS
Hakukelpoisia ovat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman opiskelijat
(Oulun ja Lapin yliopiston opiskelijavaihtoa koskeva sopimus).
II ALOITUSPAIKAT, OPINTOJEN AJOITUS JA OPETUSSUUNNITELMA
Opiskelijavaihtoa koskevan sopimuksen mukaan opiskelijoita voidaan hyväksyä enintään kolme (3).
Opiskelu tapahtuu opiskelijalle osoitetussa pienryhmässä. Lapin yliopiston opiskelijat sijoitetaan lukuvuoden
2022-2023 osalta monimuotototeutuksena toteutettavaan ErMo-ryhmään. ErMo-ryhmässä opintoja on paljon
etänä aikaan sidottuna opetuksena. Sen lisäksi on Oulussa aikaan ja paikkaan sidottuja opetusviikkoja.
ErMo-ryhmässä opintoja tehdään 55 op lukuvuoden 2022-2023 aikana. Sen lisäksi Lapin yliopiston kiintiössä
opiskelemaan tullut suorittaa keväällä 2024 5 op:n laajuisen harjoittelun Oulun yliopiston harjoittelukoulussa.
Luokanopettajan monialaisten opetussuunnitelma lukuvuoden 2021-2022 osalta löytyy Pepistä osoitteesta
https://opas.peppi.oulu.fi/fi/ohjelma/18753?period=2021-2022. Lukuvuoden 2022-2023 päivitetyt opetussuunnitelmat löytyvät myös piakkoin Pepistä.
III HAKUMENETTELY
Hakuaika päättyy to 14.4.2022 klo 15.00, jolloin hakulomakkeen tulee olla perillä. Hakemus lähetetään sähköisesti osoitteeseen study.education(at)oulu.fi tai postitse osoitteella Oulun yliopisto,
Koulutuspalvelut/Sirpa Nelo, PL 8100, 90014 Oulun yliopisto.
Hakemukseen liitetään
• virallinen allekirjoitettu opintorekisteriote sekä
• mahdolliset kopiot työtodistuksesta, joista ilmenee pisteytykseen mukaan laskettava työkokemus.
IV VALINTAMENETTELY
Mikäli hakijoita on enemmän kuin edellä mainitun yliopistojen välisen syksyllä 2010 allekirjoitetun sopimuksen
mukaan voidaan valita, valitaan opiskelijat monialaisiin opintoihin ensisijaisesti kandidaatintutkintoon suoritettujen opintopisteiden perusteella. Valinnassa huomioidaan hakuajan päättymiseen mennessä kertyneet kandidaatintutkintoon sisältyvät opintopisteet.
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•

Tasapisteisiin päädyttäessä ratkaisee perusopetuksen luokilta (0)1-6/peruskoulun ala-asteelta hankitusta työkokemuksesta saatu pistemäärä. Mikäli työkokemusta ei voi verrata tai siitä saadut pisteet eivät
erottele, ratkaisee sekä KK- että KM- tutkintoihin suoritettujen opintojen yhteispistemäärä.

•

Pisteytetään työkokemus opettajan tai koulunkäyntiavustajan tai muun lasten parissa tehdyn ohjaus-/hoitotyön tehtävistä. Työkokemukseksi lasketaan vähintään 1 kuukauden yhtäjaksoinen päätoiminen työkokemus, joka ei voi olla opintoihin kuuluvaa harjoittelua (väh. 16 h/viikko opetustehtävissä, 1 pist./1 kk:n jakso, ja 20 h/viikko muissa tehtävissä, 0,5 pist./1 kk:n jakso) HUOM!
Päätoimisuuden on tultava esiin liitteenä olevista työtodistuksista. Pisteitä työkokemuksesta
voi saada enintään 10.

V TULOSTEN JULKISTAMINEN
Tulokset julkistetaan viimeistään viikolla 17.
Kaikille opintoihin hakeneille lähetetään sähköpostitse ilmoitus opintoihin hyväksymisestä tai hylkäyksestä.
Hakijalla on mahdollisuus saada selvitys siitä, miten lopullinen pistemäärä on hänen kohdallaan muodostunut.
Tuloksia voi tiedustella kasvatustieteiden tiedekunnasta, study.education@oulu.fi.
VI LISÄTIETOJA
Lisätietoja voit kysyä osoitteesta study.education@oulu.fi

