Varhaiskasvatuksen opettaja, Avoimen yliopiston väylä
Kasvatustieteen kandidaatti (3v)
Hakuaika: yhteishaun hakuaika 18.3. - 1.4.2020

Valintamenettely
Varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseen valitaan avoimen yliopiston väylässä enintään 13 uutta opiskelijaa.
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaminen edellyttää täysipäiväistä opiskelua.
Hakijalta edellytetään vähintään yliopistossa tai avoimessa yliopistossa suoritetut:









varhaiskasvatustieteen perusopinnot 25 op tai
kasvatustieteellisen alan perusopinnot (painotuksena varhaiskasvatus) 25 op tai
kasvatustieteen perusopinnot 25 op tai
kasvatustieteellisen alan perusopinnot 25 op tai
kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
tai
erityispedagogiikan perusopinnot 25 op tai
psykologian perusopinnot 25 op.

Opintojen tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.
Kokonaisuus tulee olla suoritettu hyväksytysti ja hyvin tiedoin (vähintään arvosana 3)
enintään 10 vuotta aiemmin.

Esivalinta
Valinnassa edellytettyjen yliopisto-opintojen perusteella kutsutaan soveltuvuuskokeeseen
enintään kolminkertainen määrä hakijoita eli 39 hakijaa.
Jos hakijoita on enemmän kuin soveltuvuuskokeeseen voidaan kutsua, hakijat asetetaan
järjestykseen seuraavin perustein: ensisijalla ovat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet
varhaiskasvatustieteen perusopinnot tai kasvatustieteellisen alan perusopinnot
(painotuksena varhaiskasvatus) tai varhaiskasvatukseen painottuneet kasvatustieteen
perusopinnot.
Tämän jälkeen valinta tehdään pisteyttämällä muita aiemmin suoritettuja opintoja
seuraavasti:

-

Sivuaineopintokokonaisuus, vähintään 25 op
tettä

10 pis-

2 (2)

Sivuaineeksi hyväksytään mikä tahansa yliopistollinen perus- tai aineopintokokonaisuus,
joka ei sisälly aiempaan tutkintoon.

-

Varhaiskasvatustieteen aineopinnot








Kieli- ja viestintäopinnot:
äidinkielen puheviestintä
1 piste
äidinkielen kirjallinen viestintä
ruotsin kielen suullinen taito 1 piste
ruotsin kielen kirjallinen taito 1 piste
vieraan kielen suullinen taito 1 piste
vieraan kielen kirjallinen taito1 piste

5 pistettä

1 piste

Valintakelpoisuuteen vaadittavista opinnoista ei saa pisteitä esivalinnassa.
Mikäli hakijat ovat tämän jälkeenkin samalla sijalla, kutsutaan soveltuvuuskokeeseen kaikki samalla sijalla olevat
hakijat.
VALINTAKOE

Opettajankoulutusten yhteinen soveltuvuuskoe. Tiedot tarkentuvat myöhemmin.
LOPULLINEN VALINTA

Opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeessa saatavan pistemäärän perusteella.
Tasapistesäännöt tarkentuvat yhteisten soveltuvuuskoeohjeiden myötä.
Jos avoimen yliopiston väylän valinnassa otettavien uusien opiskelijoiden määrä on alle 13, voidaan täyttämättä
jääneet aloituspaikat siirtää yhteisvalinnan hakukohteeseen. Esimerkiksi jos valinnassa otettavien uusien
opiskelijoiden määrä on 10, voidaan täyttämättä jääneet aloituspaikat (3) siirtää hakukohteeseen Varhaiskasvatuksen
opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti (3 v).

Hakemuksen liitteet
Hakemukseen on liitettävä todistus tai opintosuoritusotteet suoritetuista opinnoista. Opintokokonaisuuksista tulee
olla kokonaisuusmerkinnät. Hakukelpoisuuden perusteena olevat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuina niin,
että hakija voi toimittaa vaaditut liitteet toimittamisen määräaikaan mennessä. Todistuskopiot ja/tai
suoritusrekisteriotteet tulee liittää hakulomakkeen liitteeksi 8.4.2020.

