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KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TARJOAMIEN VALINNAISTEN OPINTOJEN JA OSAAMISKOKONAISUUKSIEN VALINTAPERUSTEET
Nämä valintaperusteet koskevat seuraavia opintokokonaisuuksia:
 Erityiskasvatus 25 op
 Esi- ja alkukasvatus 25 op
 Puhekasvatus ja vokologia 60 op
 Valinnaiset perusopetuksessa opetettavien aineiden opintokokonaisuudet, 0-25 op
Valinnaiset opinnot on tarkoitettu kasvatustieteiden tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille. Perusopetuksessa opetettavien aineiden valinnaiset opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti luokanopettajaopiskelijoille.
Opiskelija voi sisällyttää näitä valinnaisia opintoja enintään 25 op KK-tutkintoonsa ja 25 op KM-tutkintoonsa.
Opiskelija voi hakeutua valinnaisiin opintoihin perustutkinto-opintojensa aikana vain kerran. Myönnettyä valinnaisten opintojen opinto-oikeutta ei voi vaihtaa.
Valinnaisiin opintoihin valitun opiskelijan tulee aloittaa opintokokonaisuuden opinnot valintoja seuraavana
syyslukukautena. Mikäli opiskelija joutuu keskeyttämään opintojen suorittamisen lakisääteisen syyn tai kansainvälisen opiskelijavaihdon vuoksi, siitä on ilmoitettava välittömästi opintokokonaisuuden vastuuopettajalle ja kasvatustieteiden tiedekunnan opintopalveluihin. Aikoessaan jatkaa näiden syiden vuoksi keskeytyneitä opintoja opiskelijan tulee ilmoittautua ko. opintoihin uudelleen silloin voimassa olevien valintaperusteiden ja hakuaikojen mukaisesti.
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Tarjolla olevien opiskelijapaikkojen kokonaismäärä lukuvuosittain on vähintään 163. Puhekasvatuksen ja vokologian opiskelijamäärää ei ole kiintiöity. Opiskelijat valitaan kuhunkin kokonaisuuteen kiintiöistä 1 tai 2.
Mikäli toisen kiintiön (1 tai 2) opiskelijapaikkamäärä jää vajaaksi, voidaan toisesta kiintiöstä valita enemmän
opiskelijoita, kuitenkin siten, että valittavien määrä ei ylitä em. taulukossa kerrottua enimmäismäärää.

HAKUKELPOISUUS
1. kiintiö
Hakukelpoisia ovat ne Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan luokanopettajaopiskelijat, joiden kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon tulee sisältymään/sisältyy monialaiset opinnot (POM) 60 op ja
joiden on mahdollista suorittaa valinnaiset opinnot KK- ja KM-tutkintojen tavoiteajassa.
Opiskelija voi saada opinto-oikeuden enintään kahteen valinnaisten opintojen kokonaisuuteen. Valinnassa
pyritään siihen, että kaikki hakijat saavat opinto-oikeuden ainakin yhteen hakemaansa valinnaisten opintojen
kokonaisuuteen. Jos hakijalla on jo KK- ja KM-tutkintojen vähimmäislaajuuksiin sisältyvät valinnaiset opinnot
suoritettuina, hän voi tulla valituksi vain yhteen valinnaisten opintojen kokonaisuuteen.
2. kiintiö
Hakukelpoisia ovat Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan
 luokanopettajaopiskelijat, joilla monialaiset opinnot (POM) 60 op tulevat sisältymään KM-tutkintoon
(KK-tutkinnon ohittajat)
 KK-tutkinnon jonkun toisen yliopiston luokanopettajakoulutuksessa suorittaneet, joilla monialaiset
opinnot (POM) 60 op sisältyvät KK-tutkintoon
 muut kuin luokanopettajakoulutuksen perustutkinto-opiskelijat.
Opinto-oikeuden voi saada opiskelija jonka on mahdollista suorittaa valinnaiset opinnot KK-/KM-tutkintojen
tavoiteajassa. Opiskelija voi saada opinto-oikeuden yhteen valinnaisten opintojen kokonaisuuteen 25 op.
HAKUAIKA JA HAKUMENETTELY
Hakuaika on ke 7.3. - pe 13.4.2018.
Opintoihin haetaan tällä hakulomakkeella.
1. kiintiön opiskelija voi hakea enintään kolmeen valinnaisten opintojen kokonaisuuteen haluamassaan priorisointijärjestyksessä. Opiskelija voi tulla valituksi enintään kahteen kokonaisuuteen.
2. kiintiön opiskelija voi hakea enintään kolmeen valinnaisten opintojen kokonaisuuteen haluamassaan priorisointijärjestyksessä. Opiskelija voi tulla valituksi enintään yhteen kokonaisuuteen.
VALINTAMENETTELY
1. KIINTIÖ
Opiskelijat valitaan hakijoiden asettaman priorisointijärjestyksen ja opintokokonaisuuskohtaisten valintakriteerien avulla. Tasatilanteessa valinnan ratkaisee arpa.
Paikat jaetaan ensisijaisesti opiskelijoiden ensimmäisen hakutoiveen (eli priorisointijärjestyksen) ja muiden
valintakriteereiden perusteella. Tämän jälkeen jäljelle jääneet paikat jaetaan hakijoiden toisen ja kolmannen
hakutoiveen sekä muiden valintakriteereiden perusteella siten, että etusijalla ovat ne opiskelijat, jotka eivät
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saaneet ensimmäisenä toiveena ollutta paikkaa. Mikäli tämän jälkeen paikkoja jää jäljelle, voivat jotkut opiskelijat tulla valituksi myös toiseen valinnaisten opintojen kokonaisuuteen.
Huom! Jos opiskelija on vuonna 2016 tai sitä ennen saanut monialaisten erikoistumisopintojen valinnoissa jo
yhden opinto-oikeuden, nämä opiskelijat otetaan valintaprosessiin mukaan vasta sitten, kun uusien hakijoiden ensimmäisten hakutoiveiden mukaiset paikat on jaettu. Opiskelija voi tulla valituksi vain yhteen valinnaisten opintojen kokonaisuuteen.

Opintokokonaisuuskohtaiset valintakriteerit
Erityiskasvatus
1. hakijan ilmoittama priorisointijärjestys
2. monialaisten opintojen opintopistemäärä hakuajan päättyessä
Esi- ja alkukasvatus
1. hakijan ilmoittama priorisointijärjestys
2. monialaisten opintojen opintopistemäärä hakuajan päättyessä
Puhekasvatus ja vokologia
- Opiskelijat valitaan jonolain mukaan. Opintojaksoille ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta.

Valinnaisten perusopetuksessa opetettavien aineiden opintokokonaisuudet
Kuvataide
 KASLOM9 Kuvataide 5 op -opintojaksoon kuuluvan portfolion arvosana. Hakijan on palautettava
portfolio arvioitavaksi viimeistään hakuajan päättyessä tai
 2012–2015 opetussuunnitelman mukainen KASLUOM10 Kuvataide 5 op -opintojakson arvosana.
Voidakseen aloittaa opinnot syksyn 2018 ryhmässä em. opintojaksojen suoritusmerkinnän on oltava
opintorekisterissä viimeistään 29.6.2018. Mikäli suoritus ei ole valmiina, opiskelija menettää saamansa
opinto-oikeuden.
Liikunta
- KASLOM10 Liikunta 5 op -opintojaksoon kuuluvan osion Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa B 1
op -yksilötentin arvosana. Yksilötentti on oltava suoritettuna viimeistään pe 6.4.2018 tai
- 2012–2015 opetussuunnitelman mukainen KASLUOM12 Liikunta 5 op -yksilötentin arvosana.
Voidakseen aloittaa opinnot syksyn 2018 ryhmässä em. opintojaksojen suoritusmerkinnän on oltava
opintorekisterissä viimeistään 29.6.2018. Mikäli suoritus ei ole valmiina, opiskelija menettää saamansa
opinto-oikeuden.
Matematiikka
- KASLOM5 Matemaattiset aineet 8 op -opintojaksoon kuuluvan osion Johdatus lukukäsitteeseen ja
toimintamateriaalit 3 op tenttisuorituksen arvosana tai
- 2012–2015 opetussuunnitelman mukainen KASLUOM5 Matematiikka 5 op -opintojaksoon kuuluvan
osion Johdatus lukukäsitteeseen 2 op arvosana
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Tentti on oltava suoritettuna hakuajan päättyessä ja suoritusmerkinnän on oltava opintorekisterissä
viimeistään 29.6.2018. Mikäli suoritus ei ole valmiina, opiskelija menettää saamansa opinto-oikeuden.

Monimateriaalinen käsityö
- KASLOM7 Käsityö 7 op -opintojakson arvosana tai
- 2012–2015 opetussuunnitelman mukaisesti suorittaneet:
o KASLUOM7 Tekninen työ ja teknologiakasvatus I 5 op -opintojaksoon kuuluvien osioiden
Materiaali- ja valmistusteknologia I 3op ja Laiterakentelu ja sähköteknologia 2op opintopisteillä painotettu keskiarvo tai
o KASLUOM8 Käsityökasvatus sovellusalueena tekstiilityö 5 op -opintojaksoon kuuluvien osioiden Käsityön opettamisen perusteet 3 op ja Innovatiiviset käsityöprosessit 2 op opintopisteillä painotettu keskiarvo.
o Jos hakija on suorittanut sekä KASLUOM7 että KASLUOM8, hänen tulee ilmoittaa hakulomakkeessa, kumman opintojakson suorituksia käytetään valinnassa.
Suorituksen on oltava opintorekisterissä hakuajan päättyessä.
Musiikki
- näyttökoe, joka järjestetään 9.4.2018, (Huom! varaa aika viim. 28.3.2018)
Voidakseen aloittaa opinnot syksyn 2018 ryhmässä KASLOM11 Musiikki 5 op tai 2012–2015 opetussuunnitelman mukainen KASLUOM11 Musiikki 5 op -opintojakson suoritus on oltava rekisterissä viimeistään 29.6.2018. Mikäli suoritus ei ole valmiina, opiskelija menettää saamansa opinto-oikeuden.
Äidinkieli ja kirjallisuus
- KASLOM1 Äidinkieli ja kirjallisuus 5 op -opintojaksoon kuuluvien osioiden Lukeminen ja kirjoittaminen 3 op ja Lasten ja nuorten kirjallisuus 2 op opintopisteillä painotettu keskiarvo tai
- 2012–2015 opetussuunnitelman mukaiset KASLUOM1 Äidinkieli ja kirjallisuus 5 op -opintojaksoon
kuuluvien osioiden Lukeminen ja kirjoittaminen 3 op ja Lasten ja nuortenkirjallisuus 2 op opintopisteillä painotettu keskiarvo
Suorituksen on oltava opintorekisterissä hakuajan päättyessä.

2. KIINTIÖ
Opiskelijat valitaan hakijoiden ilmoittaman priorisointijärjestyksen ja alla esiteltyjen valintakriteerien perusteella. Tasatilanteessa valinnan ratkaisee arpa.

Opintokokonaisuuskohtaiset valintakriteerit
Erityiskasvatus:
1. hakijan ilmoittama priorisointijärjestys
2. suoritettujen opintojen kokonaisopintopistemäärä hakuajan päättyessä
Varhaiskasvatuksen opiskelijoille varataan 20 opiskelijapaikkaa.
Esi- ja alkukasvatus:
1. hakijan ilmoittama priorisointijärjestys
2. suoritettujen opintojen kokonaisopintopistemäärä hakuajan päättyessä
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Varhaiskasvatuksen opiskelijat eivät voi tulla valituksi esi- ja alkukasvatuksen opintokokonaisuuteen,
koska ko. opinnot sisältyvät varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antaviin opintoihin.
Puhekasvatus ja vokologia:
- Opiskelijat valitaan jonolain mukaan. Opintojaksoille ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta.
Valinnaisten perusopetuksessa opetettavien aineiden opintokokonaisuudet
Kuvataide:
- kuvataide-portfolio, joka on palautettava viimeistään 13.4.2018 sähköpostilla Juha.Merta@uta.fi
Liikunta:
- liikunnan didaktiikan yksilötentti suoritettuna viimeistään 6.4.2018 (sähköinen tentti koodilla MUU
Monialaisten liikunnan didaktiikka). Tentittävä teos Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti,
A. (toim.) 2013. Liikuntapedagogiikka. PS-Kustannus. (Katso suorituksen osaamistavoitteet opetussuunnitelmasta.)
Matematiikka:
- perustelukirje
Monimateriaalinen käsityö:
- perustelukirje
Musiikki:
- näyttökoe, joka järjestetään 9.4.2018 (Huom! varaa aika 28.3.2018)
Äidinkieli ja kirjallisuus:
- perustelukirje

TULOSTEN JULKISTAMINEN
Valinnaisten opintojen valinnan tulokset julkistetaan viimeistään ma 18.6.2018 kasvatustieteiden tiedekunnan ilmoitustaululla Virta-rakennuksen 2. kerroksessa, Åkerlundinkatu 5.

TÄYDENNYSHAKU
Mahdollisessa täydennyshaussa haetaan täyttämättä jääneitä tai perumisten takia vapautuneita aloituspaikkoja. Täydennyshakuun voivat osallistua vain ne opiskelijat, jotka eivät saaneet yhtään hakemaansa valinnaisten opintojen aloituspaikkaa. Mahdollisesta täydennyshausta tiedotetaan elokuussa opiskelun oppaassa:
https://www.uta.fi/opiskelunopas/opintojen-aikana/valinnaiset-opinnot/yliopiston-sisainen-tarjonta
Kasvatustieteiden tiedekunta/valinnaiset opinnot kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoille/Erilliset kokonaisuudet EDUn opiskelijoille
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