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KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

1. HAKUEDELLYTYKSET
Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että
hakija on Oulun yliopiston maisterivaiheen perustutkinto-opiskelija tai suorittanut
ylemmän korkeakoulututkinnon. Hakijalla tulee olla hakuajan päättymiseen mennessä
(2.10.2017) suoritettuna kandidaatin (perustutkinto-opiskelija) tai maisterin tutkinto sekä
siihen sisältyvänä vähintään 60 op:n (tai 35 ov:n) laajuiset opinnot opetettavassa aineessa.
Jos tutkintotodistuksesta ei ilmene miten opetettavan aineen opintokokonaisuus vastaa
opetettavan aineen opintoja, hakijalta vaaditaan vastaavuustodistus. Todistuksen antaa
sen yliopiston tiedekunta, jossa opetettavan aineen opinnot on suoritettu, mikäli siellä on
aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto tai koulutusohjelma/koulutus. Muussa
tapauksessa todistuksen antaa sellainen yliopisto, missä ko. opintoja voi suorittaa.
Ulkomailla suoritettu ylempi korkeakoulututkinto
Mikäli hakija on suorittanut korkeakoulututkintonsa ulkomailla, hänellä tulee olla
opetusministeriön/opetushallituksen antama rinnastuspäätös siitä, että hänen
suorittamansa
tutkinto
vastaa
suomalaista
ylempää
korkeakoulututkintoa.
Rinnastuspäätöksessä tulee olla maininta myös opetettavan aineen rinnastuksesta. Mikäli
rinnastuspäätöksessä ei ole mainintaa tutkintoon sisältyvien opintojen vastaavuudesta
perus- ja lukio-opetuksessa opetettavaan aineeseen, hakijalta edellytetään erillinen
asianomaisen ainetiedekunnan antama todistus opintojen vastaavuudesta.
Opiskelijan tulee suorittaa opettajan pedagogisia opintoja täydentävät opinnot
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan Opetushallituksen määräämässä
laajuudessa. Opintoihin sisältyvä opetusharjoittelu tehdään Kasvatustieteiden tiedekunnan
määräämässä harjoittelukoulussa.
Kielitaitovaatimukset
Suomen kielellä suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevalla tulee olla
suomenkielinen koulusivistys tai muulla tavoin osoitettu suomen kielen vähintään hyvä
suullinen ja kirjallinen taito, jonka voi osoittaa esim. jollakin seuraavista tavoista:
-

suomen kielellä tehty kypsyysnäyte
ylioppilastutkinto, jossa hyväksytty äidinkielen (suomi) koe

-

ylioppilaskoe, jossa suomi toisena kielenä –kokeesta vähintään arvosana M
aineopinnot (CL) suomen kielessä
valtiohallinnon kielitutkinto (suullinen ja kirjallinen): hyvä taito (lisätietoja: www.oph.fi -> Koulutus ja
tutkinnot -> Kielitutkinnot)
yleisen kielitutkinnon osakokeiden keskiarvo (asteikko 1-6): taitotaso 5 (ennen vuotta 2002 suor.
taitotaso 5-7)

Kielitaidon osoittamista koskevat säädökset: Asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta
valtiohallinnossa (481/2003), Opetushallituksen määräys D18/011/2003

2. VALINTAMENETTELY
Opiskelijat valitaan hakemusasiakirjojen ja soveltuvuuskokeen (yksilöhaastattelu)
yhteispistemäärän perusteella. Soveltuvuuskoetta ei vaadita jos hakija on viimeisen viiden
vuoden sisällä hakuajan päättymisestä (2.10.2017) suorittanut hyväksyttävästi
soveltuvuuskokeen. Äidinkieleltään vieraskielisen hakijan on aina osallistuttava
soveltuvuuskokeeseen.
Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan kaikki hakuedellytykset täyttävät hakijat. Hakijoille
lähetetään henkilökohtainen kutsu soveltuvuuskokeeseen sähköpostilla. Soveltuvuuskoe
on hakijalle yksipäiväinen ja se järjestetään viikolla 44 tai 45.
Hakemusasiakirjojen pisteytys
Tutkinnosta, opintokokonaisuuksista ja opettajakokemuksesta voi saada enintään 12
pistettä.
Tutkinto





Oulun yliopiston maisterivaiheen perustutkinto-opiskelija = 3 p
Ylempi korkeakoulututkinto = 3 p
Lisensiaatin tutkinto = 4 p
Tohtorin tutkinto = 5 p

Tutkintojen kohdalla vain ylin tutkinto otetaan huomioon.
Opintokokonaisuudet




Syventävät opinnot (laudatur) = 3 p
Aineopinnot (cum laude approbatur) = 2 p
Perusopinnot (approbatur) tai vähintään 25 opintopisteen (15
opintoviikon) laajuinen sivuainekokonaisuus = 1 p

Opettajakokemus
Päätoiminen opettajakokemus
opettajakokemus yliopistossa)

(peruskoulu,

lukio,

ammatillinen

koulutus

tai
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9 kk = 1 p
4,5 kk = 0,5 p

Sivutoiminen opettajakokemus


9 kk = 0,5 p

Työkokemuksen on pitänyt kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden, jotta se voidaan
ottaa huomioon. Työtodistuksista tulee selvästi ilmetä työnantaja, tehtäväkuvaus sekä
työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä. Mikäli työsuhde jatkuu edelleen, katsotaan
todistuksen allekirjoituspäivämäärä työsuhteen päättymispäivämääräksi. Todistus
katsotaan puutteelliseksi, jos siitä eivät käy ilmi edellä mainitut tiedot. Puutteellisista
todistuksista ei voida antaa pisteitä.
Opettajakokemuksesta voi saada enintään kaksi (2) pistettä.
Soveltuvuuskokeen pisteytys
Soveltuvuuskokeesta voi saada 0 - 15 pistettä. Hakijan on saatava vähintään kahdeksan (8)
pistettä tullakseen valituksi.
Mikäli kahdella hakijalla on sama kokonaispistemäärä eikä molempia voida kiintiön
pienuuden takia hyväksyä, etusija annetaan hakijalle, jolla on korkeampi
soveltuvuuskoepistemäärä. Jatkokriteerinä käytettään opetettavan aineen arvosanaa.

3. AINERYHMÄT JA OPISKELIJAMÄÄRÄT
-

Historia 4 (opetettava aine historia vähintään 60 op)
Saamen kieli 5 (opetettava aine saamen kieli vähintään 60 op)
Äidinkieli ja kirjallisuus 2 (opetettavat aineet suomen kieli ja kirjallisuus vähintään 60 op
molemmista)
Saksan kieli 3 (opetettava aine saksan kieli vähintään 60 op)
Ruotsi 6 (opetettava aine ruotsi vähintään 60 op)
Matematiikka 13 (opetettava aine matematiikka vähintään 60 op)
Fysiikka 8 (opetettava aine fysiikka vähintään 60 op)
Kemia 5 (opetettava aine kemia vähintään 60 op)
Maantiede 2 (opetettava aine maantiede vähintään 60 op)
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4. HAKEMINEN
Hakuaika erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin päättyy maanantaina 2.10.2017 klo
15.00, johon mennessä myös postitse lähetettyjen hakemusten on oltava perillä.
Hakemukseen on liitettävä kahden henkilön oikeaksi todistamat jäljennökset seuraavista:
tutkintotodistus
opetettavan aineen vastaavuustodistus ( kts. kohta 1) HUOM! PAKOLLINEN LIITE!
mahdollinen ulkomailla suoritetun tutkinnon rinnastamispäätös
äidinkieleltään vieraskielisen hakijan todistus suomen kielen taidosta
tutkinnon ulkopuolella suoritetut erilliset opintokokonaisuudet
työtodistukset opettajakokemuksesta
Hakemuksia ja niiden liitteitä ei palauteta. Hakemus lähetetään osoitteella: Oulun
yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta (KTK238), PL 2000, 90014 Oulun yliopisto.
Kirjekuoreen merkitään tunnus "Hakemus erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin".

5. TULOSTEN JULKISTAMINEN
Erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin valitut opiskelijat julkaistaan kasvatustieteiden
tiedekunnan nettisivuilla
(http://www.oulu.fi/ktk/aineenopettajakoulutus/opetus)
perjantaihin 17.11.2017 mennessä, mikäli hakija on antanut siihen luvan.

Oikaisumenettely
Valintapäätökseen tyytymätön hakija voi hakea oikaisua Oulun yliopiston
tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa tuloksen julkistamisesta. Valinnan tulosta koskevat
kirjalliset oikaisupyynnöt toimitetaan Oulun yliopiston kirjaamoon, osoite PL 8000, 90014
Oulun yliopisto. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, millä perusteella ja mihin osaan muutosta
haetaan.

6. OPINTOJEN ALOITTAMINEN
Hyväksyttyjen tulee ilmoittaa kirjallisesti perjantaihin 1.12.2017 mennessä opettajan
pedagogisten opintojen opinto-oikeuden vastaanottamisesta tai perumisesta. Mikäli
opiskelija ei ilmoita vastaanottavansa opiskeluoikeutta ko. päivämäärään mennessä, hän
menettää opiskeluoikeutensa.
Erillisten opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeus on voimassa 1.1.2018 –
31.1.2019. Kasvatustieteiden tiedekunta voi erityisestä syystä (asevelvollisuus, sairaus,
raskaus tai äitiysloma) myöntää oikeuden siirtää opintojen aloittamista yhdellä vuodella.
Kirjallinen lykkäysanomus on jätettävä viimeistään 1.12.2017. Työssäkäynti tai opiskelu
muualla ei ole hyväksyttävä syy opinto-oikeuden lykkäämiselle.
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Opinnot on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen vuoden 2018 aikana (kevät- ja
syyslukukausi, kesätauko välissä).
6. SORA-lainsäädäntö
Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn
arviointia varten pyytää otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä
opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten
parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista.
Lisätietoja SORA-lainsäädännöstä löydät täältä: http://www.oulu.fi/ktk/harjoittelu
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