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Aikuiskoulutuksen opettajan pedagogiset opinnot, opiskelijavalintamenettely 2018
Kasvatustieteiden tiedekunnan elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen sekä varhaiskasvatuksen tutkintoopiskelijoiden on mahdollista hakeutua suorittamaan aikuiskoulutuksen opettajan pedagogiset opinnot (60
op).
Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutukseen valituilla tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa
yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (2004/794) 19§ mukaiset aikuiskoulutuksen opettajan
pedagogiset opinnot (60 op) osana KK- ja KM-tutkintojen kasvatustieteiden opintoja. Näistä opinnoista
vastaa kasvatustieteiden tiedekunta.
Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutuksen opiskelijoiden aikuiskoulutuksen opettajan pedagogisten
opintojen valintojen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa dekaanin päätöksellä nimettävä
valintatoimikunta.
Varhaiskasvatuksen maisteritutkinnon opiskeluoikeuden omaavat opiskelijat voivat sisällyttää tutkintoihinsa
laaja-alaisen kelpoisuuden tuottavat opettajan pedagogiset opinnot. Jos opiskelija haluaa suorittaa opettajan
pedagogiset opinnot tutkinto-oikeutensa aikana, hänen tulee hakeutua suorittamaan opintojakso KASVARPH
Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op. Muut pedagogisiin opintoihin kuuluvat opintojaksot (yht.
50 op) koostetaan tutkinto-ohjelman kandidaatti- ja maisterivaiheen määrätyistä opintojaksoista.
SISÄÄNOTTO
Ryhmän opiskelijapaikkojen kokonaismäärä on 16. Ryhmään valitaan kummastakin koulutuksesta kahdeksan
opiskelijaa. Mikäli toisen koulutuksen paikkamäärä jää vajaaksi, voidaan toisesta koulutuksesta valita
enemmän opiskelijoita, kuitenkin siten että ryhmän koko on enintään 16 opiskelijaa.
HAKU-/ILMOITTAUTUMISKELPOISUUS
Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelija voi tulla huomioiduksi, mikäli hänellä on hakuajan loppuun
mennessä opintosuorituksia KK- ja KM-tutkintoja varten vähintään 150 op ja kasvatustieteistä on tähän
määrään sisältyen suoritettuna perus- ja aineopinnot kokonaisuudessaan. Ennen vuotta 2012 opintonsa
aloittaneilla ja kesään 2015 mennessä KK-tutkinnosta valmistuneilla perus- ja aineopintojen laajuus on 60 op
(25 op + 35 op). Vuosina 2012-2017 opiskelu-oikeuden saaneilla KK-tutkinnon suorittavilla opiskelijoilla
perus- ja aineopintojen laajuus on 75 op (25 op + 50 op) ja syksystä 2015 alkaen opintonsa aloittaneilla KKtutkinnon ohittavilla 60 op (25 op + 35 op).
Varhaiskasvatuksen opiskelijoista hakukelpoisia ovat
- vuosina 2010-2016 KK+KM -tutkinto-oikeuden saaneet; kandidaatin tutkintoon sisältyvät opinnot on
oltava suoritettu ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä
- vuosina 2010-2016 KM-tutkinto-oikeuden saaneet
- vuonna 2017 KM-tutkinto-oikeuden saaneet, joilla on suoritettuna yliopistollinen KK-tutkinto
HAKUAIKA JA -MENETTELY
Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutuksen opiskelijoiden hakuaika alkaa tiedotustilaisuudella ke
14.3.2018 klo 14-15 ja se päättyy pe 6.4.2018 klo 15.45, johon mennessä myös postitse lähetettyjen
hakemusten on oltava perillä kasvatustieteiden tiedekunnassa (postiosoite: Kasvatustieteiden tiedekunta,
opintokoordinaattori Leena Pohjasmäki, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO).
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Hakeminen Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutuksen opiskelijoille tarkoitettuihin aikuiskoulutuksen
opettajan pedagogisiin opintoihin tapahtuu hakulomakkeella, joka on saatavilla tiedotustilaisuudessa ja sen
jälkeen opiskelijan työpöydällä julkaistavan tiedotteen yhteydessä.
Varhaiskasvatuksen opiskelijat ilmoittautuvat sähköpostilla (liisa.ikkala-toiviainen@staff.uta.fi) pe 20.4.2018
mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä palautetaan max. 2 sivun laajuinen kirjallinen perustelu
pedagogisten opintojen tarpeellisuudesta suhteessa omiin urasuunnitelmiin ja motivaatiosta opettajan
työtehtäviin.
VALINTAMENETTELY
Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelijoiden valintamenettely on kaksivaiheinen sisältäen kirjallisen
tehtävän ja ryhmätehtävän.
Hakemuksen ohessa palautetun kirjallisen tehtävän perusteella valitaan korkeintaan 16 hakijaa. Mikäli
useampi hakija saa kirjallisesta tehtävästä saman pistemäärän, asetetaan etusijalle hakija, jolla on hakuajan
päättymiseen mennessä suoritettuna enemmän opintopisteitä kasvatustieteissä. Ohje kirjallisen tehtävän
laatimiseen annetaan hakuohjeessa.
Ryhmätehtävät toteutetaan pääsääntöisesti
kaksijäseninen valintatoimikunta.
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Ryhmätehtävää koskeva kutsu lähetetään postitse viimeistään pe 27.4.2018.
Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden valinta tehdään ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä
suoritettujen ja opintosuoritusrekisteriin merkittyjen kasvatustieteiden syventävien opintojen perusteella.
Valittavilta edellytetään suoritetuksi 15 op kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunnan
valinnaisia opintoja (KASSO1-KASSO8 opintojaksoja) tai vastaava määrä kasvatuksen pedagogiset kytkennät
– opintosuunnan opintoja (KASSP1-KASSP10 opintojaksoja). Mikäli suoritettujen kasvatustieteiden
syventävien opintojen opintopistemäärä on sama kahdella tai useammalla hakijalla, valinnan ratkaisee
opiskelijan esittämät perustelut opettajan pedagogisten opintojen tarpeellisuudesta suhteessa omiin
urasuunnitelmiin ja motivaatiosta opettajan työtehtäviin.
VALINTAKOE
Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelijoiden ryhmätehtävä toteutetaan to 17.5.2018 erikseen
tiedotettavan aikataulun mukaisesti (Virta-rakennuksessa, Åkerlundinkatu 5). Kutsuttavien luettelo on
nähtävänä myös Virta-rakennuksen 2. kerroksessa tiedekunnan ilmoitustaululla.
Varhaiskasvatuksen opiskelijoille ei järjestetä valintakoetta.
PISTEYTYS
Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelijan palauttama kirjallinen tehtävä arvioidaan pisteillä 0-20
(kumpikin arvioitsija antaa omat pisteet 0-10 p). Mikäli useampi hakija saa kirjallisesta tehtävästä saman
pistemäärän, asetetaan etusijalle hakija, jolla on hakuajan päättymiseen mennessä suoritettuna enemmän
opintopisteitä kasvatustieteissä.
Ryhmätehtävä arvioidaan pisteillä 0-20 (kumpikin arvioitsija antaa omat pisteet 0-10 p). Hakijan saama
ryhmätehtävän pistemäärä kerrotaan 1,5:llä, joten maksimipistemäärä on 30.
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Lopullinen valinta tapahtuu valintakokeen eri osioiden yhteispistemäärän (max. 50 pistettä) perusteella.
Mikäli useamman hakijan pistemäärä on sama, ratkaisee sijoituksen ensisijaisesti ryhmätehtävä ja
toissijaisesti kirjallinen tehtävä. Jos pistemäärät ovat edelleen samat, tekee valintatoimikunta päätöksen
valinnasta.
TULOSTEN JULKISTAMINEN JA OIKAISUMENETTELY
Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelijoiden valinnan tulokset julkistetaan viimeistään ke 23.5.2018
Kasvatustieteiden tiedekunnan ilmoitustaululla Virta-rakennuksen 2. kerroksessa, Åkerlundinkatu 5.
Hakijoille lähetetään myös kirjallinen ilmoitus valinnan tuloksesta sähköpostitse. Opiskelijalla on oikeus tehdä
opiskelijavalinnan arviointia koskeva oikaisupyyntö 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla
on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan
tiedoksi. Oikaisupyyntö tulee toimittaa Kasvatustieteiden tiedekunnan opintopalveluiden kansliaan, Virtarakennuksen 2. kerros, h. 244.
Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden valinta julkistetaan viimeistään pe 11.5.2018. Tieto valinnasta lähetetään
opiskelijan @student.uta.fi-sähköpostiosoitteeseen.
VARASIJAMENETTELY
Mikäli valituksi tullut peruu opiskelupaikkansa, vapautunutta paikkaa tarjotaan ko. koulutuksen
(varhaiskasvatus tai elinikäisen oppiminen ja kasvatus) valintajonossa ylimpänä varasijalla olevalle
opiskelijalle.
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