2019-2020

E R I T Y I S O P E T TA J I E N KO U LU T U S

TUTUSTU
OPISKELUUN JA
YLIOPISTOELÄMÄÄN
ENNAKKOON
VERKOSSA
Tervetuloa tutustumaan Itä-Suomen yliopiston uuden opiskelijan
orientoivaan verkkomateriaaliin, jonka löydät osoitteesta
kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle
Verkkomateriaalin avulla pääset tutustumaan yliopistoelämään
ja –ympäristöön monipuolisesti, myös videoiden avulla:
opiskelijan muistilista
sähköisten palveluiden käyttöönotto
ensitieto kampuksesta
tärkeät paikat ja palvelut
oman oppiaineen materiaalit uudelle opiskelijalle
runsaasti muuta tärkeää materiaalia.
Opintosi käynnistyvät sujuvasti, kun tutustut verkkomateriaaliin
jo ennen saapumistasi kampukselle syyskuussa. Kampuksella
perehtymisesi jatkuu 2.9. alkaen mm. oppiaineesi/koulutusohjelmasi,
vertaistuutoreiden, sekä Orientaatio yliopisto-opiskeluun
-opintojakson tapahtumilla. Aikatauluja orientaatioviikolle löydät
osoitteesta kamu.uef.fi/orientaation-aikataulu
Tavataan kampuksella!

Tervetuloa opiskelemaan
erityisopettajaksi!
FILOSOFINEN TIEDEKUNTA (FILO)
KASVATUSTIETEIDEN JA PSYKOLGOIAN OSASTO (KAPSY)

Ensimmäisen viikon aikataulu
Orientaatio yliopisto-opiskeluun (ORI, 1131000) | 1 op, Joensuun kampus

Orientaatio yliopisto-opintoihin –opintojakso (ORI) sisältää kaikille yhteistä Opintopalveluiden (OPI)
sekä oppiainekohtaista oppiaineiden/koulutusohjelmien/tiedekuntien järjestämää ohjelmaa. Tarkastathan aina voimassaolevataikataulut, paikat ja sisällöt osoitteesta
https://kamu.uef.fi/orientaation-aikataulu
Itä-Suomen yliopiston seniorituutorit päivystävät Carelian ala-aulan infopisteellä ma-ke 2.9.-4.9. klo
8.00-10.00. Seniorituutorit neuvovat sinua esimerkiksi tilakysymyksissä.

MAANANTAI 2.9.
AIKA

PAIKKA

OHJELMA

9.30-9.45

C1 Carelia

9.45-10.00

C1

10.00-10.15

C1

10.15-10.30

C1

10.30-12.00

C1

12.15-14.00

F101

Akateeminen rehtori Harri Siiskonen sekä dekaani Janne
Pietarinen toivottavat uudet opiskelijat tervetulleiksi kättelemällä salin ovilla
Akateemisen rehtorin puheenvuoro: Itä-Suomen yliopiston
akateeminen rehtori Harri Siiskonen
Joensuun kaupungin tervehdys: Hyvinvoinnin kehittämisjohtaja Jani Kaasinen
Orientaatio yliopisto-opintoihin -opintojakson esittely: Suunnittelija Saara Puittinen
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan tervehdys sekä tuutoriryhmiin jakautuminen, ryhmien tapaaminen ja lounas
(tuutorit ilmoittavat tilat)
Tervetuloa opiskelemaan erityisopettajaksi! Erityispedagogiikan oppiaine esittäytyy

14.15 ->

F101

Ainejärjestö Poikkeus ry esittäytyy ja tuutoriryhmät kokoontuvat

AIKA

PAIKKA

OHJELMA

8.15-10.00

F210

Erityispedagogiikan oppiaineen orientaatio-ohjelmaa

10.15-11

TK100

Kielikeskus-info (yhdessä muiden opettajaopiskelijoiden
kanssa)

TIISTAI 3.9.

11-12.00

Lounas

12.00-14.00

MP102, MP103 Metria

14.00 ->

Erityispedagogiikan oppiaineen orientaatio-ohjelmaa
Tuutoriryhmät kokoontuvat

KESKIVIIKKO 4.9.
AIKA

PAIKKA

OHJELMA

8.15-11

F111 (lisäksi F109, F110)

Erityispedagogiikan oppiaineen orientaatio-ohjelmaa

11.00-12.00

Metria, ks. lista

Tietoiskut

12.00-14.00

Metrian aula, Carelian
aula

Tietotori + sivuaineet esittäytyvät (+ lounas)

14.00-16.00

Tuutoriryhmät kokoontuvat

Tietoiskut:
Metriassa järjestettävissä Tietoiskuissa saat infoa juuri siitä ajankohtaisesta opiskeluasiasta, joka sinua kiinnostaa. Tietoiskut vedetään läpi saman sisältöisinä kaksi kertaa klo
11.00-11.30 ja 11.30-12.00. Voit mennä seuraamaan valitsemiasi tietoiskuja sinulle sopivana aikana.
Tietoiskujen aiheita ovat:
1. ISYY palveluksessasi - Sinun ylioppilaskuntasi, sinun asiallasi (Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunta, M102)
2. Kansainvälisyyttä opintoihisi (Opintopalvelut/kansainväliset liikkuvuuspalvelut,
M106)
3. Kielikeskuksen kieli- ja viestintäopinnot (Kielikeskus, M103)
4. Opiskele digisti – keskeisimmät sähköiset työvälineet ja ympäristöt (Opintopalvelut/Oppari, M100)
5. Neuvontaa UEFn tietojärjestelmiin ja käyttäjätunnuksiin (Tietotekniikkapalvelut,
M101)
6. SYKETTÄ – Joensuun Korkeakoululiikunnan tarjoamat mahdollisuudet (SYKETTÄ,
M109)
7. Tule perehtymään Opintorekisteri WebOodiin, opiskelun mobiilisovellus Tuudoon ja
Lukari-lukujärjestysohjelmaan opintojen tukena (Opintopalvelut, M104)
8. Yliopiston urapalvelut opiskelijoille (Opintopalvelut/Urapalvelut, M110)
Tietotori:
Tietotorin aikana Metrian aulaan kokoontuu esittelypisteille useita opiskelua sekä
opiskelijoita tukevia ja auttavia yliopiston palveluita sekä muita opiskelijoille erilaisia palveluita
tuottavia sidosryhmiä, yhdistyksiä ja tahoja. Pisteillä voit kiertää oman aikataulusi ja mielenkiintosi mukaan. Esittelijät ja heidän pisteidensä sisällöt tarkentuvat kesän aikana ja päivittyvät osoitteeseen https://kamu.uef.fi/orientaation-aikataulu . Tule tutustumaan!
Sivuaineet:
Voit tutustua Tietotorin aikana myös Itä-Suomen yliopiston sivuainetarjontaan.
Yliopiston oppiaineet esittelevät sivuaineita klo 12.30-14.30 Carelian aulassa.

TORSTAI 5.9.
AIKA

PAIKKA

OHJELMA

8.15-9

TK100

9-9.45

TK100

10.00-11.15

F111 (lisäksi F102, F109
ja F226c)

Opetusharjoitteluinfo (yhdessä muiden opettajaopiskelijoiden kanssa)
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n info (yhdessä muiden opettajaopiskelijoiden kanssa)
Erityispedagogiikan oppiaineen orientaatio-ohjelmaa

11.15-12

Lounas

12.00 14.15 -

Pyhän Nikolaoksen
kirkko, Kirkkokatu 32
AU100 Aurora

Avajaisrukoushetki
Itä-Suomen yliopiston lukuvuoden avajaiset

Avajaisten jälkeen (ajat tarkentuvat osoitteeseen https://kamu.uef.fi/orientaation-aikataulu ):
Kampusrysäys-tapahtuma opiskelijoille sekä henkilökunnalle
Uusien opiskelijoiden Kaupunkisuunnistukseen lähtö

Yliopiston avajaiset, Kampusrysäys ja Kaupunkisuunnistus eivät kuulu Orientaation yliopisto-opiskeluun opintojakson viralliseen ohjelmaan. Tapahtumien aikana ei järjestetä opetusta. Suosittelemme osallistumista.

PERJANTAI 6.9.
AIKA

PAIKKA

OHJELMA

8.00-9.00

Metrian aula

Opi kysymään – OPI vastaa! Opintopalveluiden ja seniorituutoreiden infopiste:
- Opintopsykologin neuvontaa mm. opetuksen yksilöllisten
opintojärjestelyjen hakemiseen

9.00-11.00

Metria, ks. lista

- Tietoa ja neuvontaa Opintopalveluiden palveluista opiskelijoille
Infot Metrian luentosaleissa. Infoista saat infoa juuri siitä asiasta, joka sinua kiinnostaa. Saman sisältöiset infot vedetään
läpi kaksi kertaa alkaen klo 9.00 ja 10.00. Voit mennä seuraamaan valitsemiasi infoja sinulle sopivana aikana.
Infojen aiheita ovat:
- Kielikeskuksen AHOT-työpaja (Kielikeskus, M105)
- Opiskelijan hyvinvointipalvelut (Opintopsykologit, M103)
- Tiedä oikeutesi, tunne velvollisuutesi - Opiskelijan oikeusturva (Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, M106)
- Tietotekniikkapalvelut - UEF- tunnukset ja ohjelmistot opiskelijoille (Tietotekniikkapalvelut, M104)
- Urheilijana yliopistossa – Joensuun alueen urheiluakatemian esittely (Joensuun urheiluakatemia, M107)

11.00-12.15

- SYKETTÄ – Joensuun korkeakoululiikunnan tarjoamat
mahdollisuudet (SYKETTÄ, M109)
Lounas

HUOM:
Erityisluokanopettaja ja erityisopettajan koulutuslinjan opiskelijoille pakollisten monialaisten opintojen ensimmäinen luento on jo pe 6.9. Luento ei kuulu Orientaatio yliopisto-opiskeluun -jaksoon. Muu
opetus alkaa orientaatioviikon jälkeisellä viikolla.

AIKA

PAIKKA

OHJELMA

12.15-14

AU100

Kurssin 2310002 Kirjallisuus- ja draamakasvatus luento
(vain erityisluokanopettaja ja erityisopettaja -koulutuslinjan
opiskelijoille)

Seminaari- ja luentosalit
C1: Carelia, Yliopistokatu 4
F101, F102, F109, F110, F111, F210, F226c: Futura, Yliopistokatu 7
AU100: Aurora (B-sisäänkäynti), Yliopistokatu 2
TK100: Tulliportin koulu (Normaalikoulun yläaste ja lukio, kouluosa), Tulliportinkatu 1
MP102, MP103: Metria, Yliopistokatu 7

Orientaatio yliopisto-opintoihin –opintojakso jatkuu ensimmäisen viikon jälkeen:

TIISTAI 1.10.2019 | METRIA | HYVINVOINTITYÖPAJAT JA TUUTORIRYHMIEN
TAPAAMINEN
12.15–15

Työpajoja Metrian luentosaleissa. Työpajoista saat infoa juuri siitä asiasta,
joka sinua kiinnostaa ja johon mahdollisesti kaipaat opinnoissasi tukea. Saman sisältöiset työpajat vedetään läpi 3 kertaa alkaen klo 12.15, 13.15 ja
14.15. Tarkemmat tiedot ja kuvaukset sekä ilmoittautumislinkit päivittyvät
uuden opiskelijan verkkosivuille
(https://kamu.uef.fi/orientaation-aikataulu) opiskelujen alettua kampuksella. Alustavia aiheita:
- Opiskelukunnon kohotusta: Eväitä sujuvaan opiskeluun, M100

-

Opintopinnat kotiin - vinkit tenttiin valmistautumiseen ja muihin oppimisen tapoihin yliopistossa, M101
Opiskelu perheellisenä/työn ohella - tukea ja neuvoja, M103
Opiskelun vuorovaikutustilanteet – tule toimeen jännittämisen
kanssa, M106
SYKETTÄ palvelut opiskelijan hyvinvointia tukemassa, M105

-

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö: ”Arki haltuun - iloa opiske-

-

luun” M102
15.00–

Tuutoriryhmien tapaaminen (omat kokoontumistilat)

Opintojen ohjaus ja henkilökohtainen
opintosuunnitelma
Oppiainetuutorit ja vertaistuutorit vastaavat uusien opiskelijoiden perehdyttämisestä yliopisto-opintoihin. Opintojen ohjaus kuuluu kuitenkin koko henkilökunnalle. Opetushenkilökunta vastaa omaan
oppiaineeseen ja opetukseen liittyvästä neuvonnasta ja ohjauksesta. Amanuenssi antaa yleistä opintoneuvontaa ja ohjausta. Opinnoista annetaan yleistä tietoa myös opinto-oppaassa, Kamussa ja Kasvatustieteiden ja psykologian osaston (KAPSY) opintoyhteisössä.

LUE LISÄÄ AIHEESTA OSOITTEESSA
https://kamu.uef.fi/student-book/opintoyhteisot/

Opintojen ohjauksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa etenemään opinnoissaan tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja valmistumaan tavoiteajassa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija sitoutuu yliopistoyhteisöön ja opiskeluun. Opiskelija on kuitenkin itse vastuussa opintojensa suunnittelusta ja
opintojen etenemisestä. Opintojen suunnittelu kestää koko opintoajan.
Opintojen suunnittelun pohjana on koulutuskohtainen kulkukaavio, josta ilmenee kasvatustieteen
kandidaatin ja maisterin tutkintojen rakenne erityisopettajien koulutuksissa sekä ohjeellinen ja suositeltu opintojaksojen suoritusajankohta opiskeluvuoden ja lukukauden tarkkuudella. Opiskeltavia aineita ja koulutuksia koskevat tiedot löytyvät WebOodin oppaista. Kieli- ja viestintäopintoja koskevia
tietoja saa Kielikeskuksen toimistosta ja verkkosivuilta www.uef.fi/kielikeskus .
Ensimmäisenä opiskeluvuonna laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) silmälläpitäen
kandidaatin tutkintoa (180 op). HOPS pitää sisällään suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta.
Oppiainetuutori käy HOPS-keskustelun, ohjaa opiskelijoiden HOPSin tekemistä ja kommentoi/hyväksyy HOPSit. Kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa on hyvä laatia uusi HOPS maisterin tutkintoa
varten.
HOPS laaditaan WebOodissa OodiHOPS-työkalulla. Uusille opiskelijoille järjestetään HOPS-ohjausta
oppiainetuutorin johdolla. Tarkempia tietoja HOPSista löytyy KAPSYn opintoyhteisöstä.

Opintoja ohjaavat:
Opintoneuvonta tiedekunnissa: etsi Kamusta hakusanalla opintoneuvonta
Lukuvuonna 2019-2020 uusia opiskelijoita oppiainetuutoreina erityispedagogiikan oppiaineessa ohjaavat
yliopisto-opettaja Anniina Kämäräinen
yliopisto-opettaja Minna Kamppuri
sekä
amanuenssi Päivi Walling, paivi.walling (at) uef.fi, 0504307239 (huone 310, Futura)
Erityispedagogiikan oppiaineen opetus- ja tutkimushenkilöstön yhteystiedot
Opetus- ja tutkimushenkilöstön yhteystiedot löytyvät yliopiston verkkosivuilta osoitteesta
http://www.uef.fi/fi/web/kapsy/opetus-ja-tutkimushenkilosto
KIELIKESKUS
suunnittelija Satu Karhapää-Puhakka, satu.karhapaa-puhakka (at) uef.fi, 050 438 7631
KANSAINVÄLISET ASIAT
Filosofisen tiedekunnan kv-suunnittelija Juuso Loikkanen, juuso.loikkanen (at) uef.fi
Kansainväliset liikkuvuuspalvelut, international (at) uef.fi,
https://www.uef.fi/web/opintopalvelut/kansainvalisten-liikkuvuuspalvelut
Erityispedagogiikan kv-yhteyshenkilö, yliopistonlehtori Virpi Vellonen, virpi.vellonen (at) uef.fi
TODISTUKSET
opintosihteeri Päivi Multanen, paivi.multanen (at) uef.fi, 029 4452206 (huone 318, Futura)
ERITYISJÄRJESTELYT
opintokoordinaattori Henni Nevalainen, henni.nevalainen (at) uef.fi, 029 4452033 (huone 208, Futura)

Miten tutkinto rakentuu?
Koulutus

Orientaatio-, kielija viestintäopinnot

Pääaineen
perus- ja

Erityisluokan opettajan ja erityisopettajan koulutuslinja: erityispedagogiikka

15 op

25 op
40 op

Erityisopettajan koulutuslinja: erityispedagogiikka

15 op

-pääaine

aineopinnot

25 op
40 op

Pääaineen
syventävät
opinnot

Sivuaineopinnot (+
vapaasti
valittavia
opintoja)

Opettajankoulutus (tutkintoasetus
19 §)

97 op

KKtutkintoon:
I: pakolliset
60 op *
II: vapaasti
valiten 25 op

opettajan pedagogiset opinnot 60 op
- sisältyvät osittain pääaineopintoihin

(KMtutkinnos-sa
5 op valinnaisia pääaineen opintoja)

*perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op

KKtutkintoon:
I: vapaasti
valiten 60 op
II: vapaasti
valiten 25 op

opettajan pedagogiset opinnot 60 op
- sisältyvät osittain pääaineopintoihin

97 op

erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia
valmiuksia antavat opinnot 60 op
- sisältyvät pääaineopintoihin

erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia
valmiuksia antavat opinnot 60 op
- sisältyvät pääaineopintoihin

(KMtutkinnossa 5
op valinnaisia pääaineen opintoja)

Seuraavien sivujen kulkukaaviossa käytetyt merkit:
x = suositeltu suoritusajankohta; opintojakso on opetusohjelmassa sovitettu tähän lukukauteen
o = suositeltu suoritusajankohta, mutta opintojaksoa ei ole ajoitettu opetusohjelmassa tiettyihin
aikoihin (kirjatentit, verkkokurssit) tai tarjolla on useita vaihtoehtoisia opetusryhmiä (kieli- ja viestintäopinnot)
* = vaihtoehtoisen tai valinnaisen opintojakson järjestämislukukausi
O = opettajan pedagogisia opintoja
E = erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavia opintoja

ERITYISOPETTAJIEN KOULUTUS: OPINTOJEN OHJEELLISET KULKUKAAVIOT
ERITYISLUOKANOPETTAJAN JA ERITYISOPETTAJAN KOULUTUSLINJA
Rakenne ja ohjeellinen ajoitus

1.
opintovuosi

koodi

sl

nimi

2220000
1131000
2220004
8011101
8010150
8010154
8011125
8010104
8012054
8010202
8010203
8013053

ORIENTAATIO-, KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 15 op
Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op
Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 1 op
Puheviestintää kasvatustieteiden opiskelijoille 3 op tai
Puheviestinnän monimuotokurssi 3 op tai
Puheviestintää kaikkien koulutusalojen opiskelijoille 3 op
Kirjoitusviestintää kasvatustieteiden opiskelijoille 3 op tai
Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi 3 op
Ruotsia kasvatustieteiden opiskelijoille 4 op tai
Ruotsin monimuotokurssi 4 op tai
Ruotsia kaikkien koulutusalojen opiskelijoille 4 op
Academic English for Educational Sciences 3 op
ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT 25 op
2220100
Kasvatustieteellisen alan perusopinnot 25 op
2310121
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
2310122yd Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op (joista 2 op E)
2310123yd Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 5 op (joista 3 op E)
2310211
Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op, O
2310212
Toimijana kasvatusalalla: orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle
2310213
ja H1 (orientoiva harjoittelu) 5 op, O
2220200
ERITYISPEDAGOGIIKAN AINEOPINNOT 40 op
2310216 Erityispedagoginen näkökulma oppimisen tukemiseen 5 op, O
2220211
Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 1 5 op, E
2220212
Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 2 5 op, E
2220213
Oppimisen arviointi ja tuki 5 op, E
2230202
Kvalitatiivinen tutkimus 1 5 op
2320204
Kvantitatiivinen tutkimus 1 5 op
2220206
Seminaarityöskentely (erityispedagogiikka) 3 op
8020110
Kasvatustieteiden tiedonhaku 1 op
2220208
Kandidaatin tutkielma (erityispedagogiikka) 6 op
2230204

Kypsyysnäyte (KK)

2220710

YHTEISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 10 op

kl

2018-2021
KANDIDAATTI
2. opinto3.
vuosi
opintovuosi
sl

kl

sl

kl

x
o
o
o
o
o

x
x
x
x
x
x
o
o
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

2310214

Opetus- ja oppimisprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi 3 op, O

x

2310215

Perusharjoittelu (H2) 7 op, O

x

2220700

MUUT OPINNOT KANDIDAATIN TUTKINNOSSA 5 op

2220131

Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön 5 op E

2310000

SIVUAINEOPINNOT I (perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot) 60 op

x

x
20 op

x
x

x
40 op

SIVUAINEOPINNOT II (vapaasti valiten) 25 op
YHTEENSÄ

o
60 op

60 op

o
60 op

2310000 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, lv 2019-2020
koodi

(x = suositeltu suoritusajankohta, v = vaihtoehtoinen suoritusajankohta)

Monialaisten pakolliset opinnot 55 op:
Kirjallisuus- ja draamakasvatus 5 op
2310002
2310001

1

opintojakson nimi

Tekstitaidot ja kielitieto 5 op

s

2
k

s

3
k

s

k

x
x

Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa ja oppimisessa 5 op (suorita a- ja b-osat):
2310003a

Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa ja oppimisessa A 3,5 op

2310003b
2310004

Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa ja oppimisessa B 1,5 op
Matematiikan pedagogiset perusteet 7 op

2310005

Yhteiskuntalähtöisyys historia- ja luonnontiedekasvatuksessa 7 op

x
x
x
x

Vaihtoehtoiset katsomusaineet (yksi seuraavista):
2320405

•

Uskonnon (ev.lut.) didaktiikan perusteet 3 op

2320406

•

Uskonnon (ort.) didaktiikan perusteet 3 op

2320407

•

Elämänkatsomustiedon opetuksen perusteet 3 op

2310006

Katsomusaineen pedagogiikan perusteet ja soveltava draama, draaman osuus 2 op

2320453

Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 1 (TATA 1) 5 op

2320454

Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 2 (TATA 2) 8 op

Taito- ja taideaineiden pedagogiikan perusteet 3 (TATA 3) 8 op
2320455
Monialaisten valinnaiset opinnot 5 op:

x
x
x
x
x
x
x

Suorita yksi seuraavista tai jokin muu vapaasti opiskeltavissa oleva opintojakso, joka liittyy johonkin perusopetuksessa opetettavaan oppiaineeseen tai eheyttävään oppimiskokonaisuuteen, niiden sisältöihin ja/tai pedagogiikkaan. Tällaisen opintojakson sopivuudesta monialaisten
opintojen kokonaisuuteen sovitaan monialaisten opintojen vastuuopettajan kanssa ja hyväksilukua haetaan sähköisesti AHOT-lomakkeella.
Kaikista opintojaksoista ei järjestetä opetusta joka lukuvuosi.
Heuristisia prosesseja teknologian avulla 5 op
2320456

x

2320473

Yhteiskuntaopin pedagogiset perusteet 5 op

2320474

Teatteri- ja draamakasvatus 5 op

2320475

Näkökulmia suomi toisena kielenä -opetukseen 5 op

2320470

Kuvakirja koulussa 5 op

2320461

Kulttuurisesti moninainen ja kielitietoinen koulu 5 op

2320462

Opetuksellisia lähestymistapoja ihmisen biologiaan 5 op

2320463

Talviluonto oppimisympäristönä 5 op

2321607

Ympäristökasvatus 5 op

x

2320464

Uskonnon pedagogiikan erityistaitoja 5 op

x

2320468

Äänenkäytön perusteet 5 op

2320471

Musiikkiteknologia 5 op

2320476

Yhteismusisointi (kuorolaulu ja yhtyesoitto) 5 op

2320477

Integroiva taito- ja taidekasvatus 5 op

2320469

Rasismi, antirasismi ja monikulttuurisuus yhteiskunnassa ja koulussa 5 op

2321308

TVT2: Kulttuurisia näkökulmia tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön 5 op

x

2132439

Svenska för klasslärare / Ruotsia luokanopettajille 5 op

x

x

2320478

Ohjaaminen non-formaaleissa oppimisympäristöissä 5 op

x

x

2310479

Luova projekti 5 op

x

x

2310480

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opetus- ja kasvatustyössä 5 op

x

v

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

ERITYISLUOKANOPETTAJAN JA ERITYISOPETTAJAN KOULUTUSLINJA
Rakenne ja ohjeellinen ajoitus

koodi
2220300
2221331abc
2221332a
5513528a
2221323abc

2221324ab
2221325ab
2310235
2310237

2220301
2220302
2220303
2220321
2220322
2230303
2220311
2320304
2230318
2320305
2320309
2220326
2220308
2230329
2220810
2310234
2310236
2310231
2310232
2310233
2310238

nimi
ERITYISPEDAGOGIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 97 op
Osallisuus ja inklusiiviset toimintaympäristöt 8 op, E:
2221331a Osallisuus kasvatus- ja koulutusjärjestelmissä, 3 op,
2221331b Inklusiiviset toimintaympäristöt, 2 op,
2221331c Erityispedagoginen tutkimus ja pedagogiset käytänteet, 3 op
Erityisopettaja monialaisena toimijana 2 op, E
Moniammatillinen vuorovaikutusosaaminen 3 op, E
Kommunikoinnin ja laaja-alaisen kehityksen tukeminen 10 op, E:
Puheen vaikeudet ja tuki 3 op,
Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukeminen 4 op,
Laaja-alaisen kehityksen vaikeudet 3 op
Sosioemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen pedagoginen tukeminen 5
op, E

2018-2021
MAISTERI
4.
5.
opintovuosi
opintovuosi
sl
kl
sl
kl
x (a)
x (b)
o (c)
x
x (a)
x (b)
x (c)
x (a)
o (b)

Oppimisvaikeudet ja oppimisen tukeminen 7 op, E:
Kirjoitetun kielen vaikeudet ja tuki 4 op,
Matematiikan perustaidot ja niiden oppimisen tukeminen 3 op
H3 Syventävä harjoittelu 7 op, O
H4 Soveltava harjoittelu 5 op, O
Valinnaiset erityispedagogiikan syventävät opinnot 5 op, yksi seuraavista:
Erityispedagogiikan syventävä kirjallisuus 5 op
Erityispedagogiikan klassikot 5 op
Erityispedagogiikan syventävien opintojen valinnainen kirjallisuus 5 op
Erityispedagogiikan syventävien opintojen projekti 5 op
Erityispedagogiikan kansainväliseen vaihto-ohjelmaan liittyvä syventävä
jakso 5 op
Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä 5 op
Tutkielmaopinnot 45 op
Kvalitatiivinen tutkimus 2 3 op
Kvantitatiivinen tutkimus 2 3 op
Vaihtoehtoinen syventävä metodiopintojakso 4 op, yksi seuraavista:
Kvalitatiivinen tutkimus 3 4 op
Kvantitatiivinen tutkimus 3 4 op
Syventävät erityistutkimusmenetelmät: Mixed methods -lähestymistapa 4 op
Pro gradu -tutkielmaseminaari (erityispedagogiikka) 5 op
Pro gradu –tutkielma (erityispedagogiikka) 30 op
Kypsyysnäyte (KM)
YHTEISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 23 op
Opetuksen eheyttäminen ja tutkiva opettajuus 3 op, O
Monialainen opettajuus 5 op, O
Vuorovaikutus oppimis- ja koulutus ympäristöissä 5 op, O
Kaksi seuraavista:
Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op, O
Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op, O
Kehittävä ja jaettu asiantuntijuus 5 op, O
YHTEENSÄ

x
x
o
o

*
x
x
o
o
*
*
o
o
o
x
x
x
o
x
x
x
58 op

62 op

ERITYISOPETTAJAN KOULUTUSLINJA

2018-2021

Rakenne ja ohjeellinen ajoitus

koodi
2220000
1131000
2220004
8011101
8010150
8011125
8010104
8012054
8010202
8013053
2220100
2310121
2310122yd
2310123yd
2310211
2310212
2310213
2220200
2310216
2220211
2220212
2220213
2230202
2320204
2220206
8020110
2220208
2230204
2220710
2310214
2310215
2310231
2310232
2310233
2220700
2220131

nimi
ORIENTAATIO-, KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 15 op
Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op
Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 1 op
Puheviestintää kasvatustieteiden opiskelijoille 3 op tai
Puheviestinnän monimuotokurssi 3 op
Kirjoitusviestintää kasvatustieteiden opiskelijoille 3 op tai
Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi 3 op
Ruotsia kasvatustieteiden opiskelijoille 4 op tai
Ruotsin monimuotokurssi 4 op
Academic English for Educational Sciences 3 op
ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT 25 op
Kasvatustieteellisen alan perusopinnot 25 op
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op (joista 2 op E)
Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 5 op (joista 3 op E)
Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op, O
Toimijana kasvatusalalla: orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle ja
H1 (orientoiva harjoittelu) 5 op, O
ERITYISPEDAGOGIIKAN AINEOPINNOT 40 op
Erityispedagoginen näkökulma oppimisen tukemiseen 5 op, O
Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 1 5 op, E
Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 2 5 op, E
Oppimisen arviointi ja tuki 5 op, E
Kvalitatiivinen tutkimus 1 5 op
Kvantitatiivinen tutkimus 1 5 op
Seminaarityöskentely (erityispedagogiikka) 3 op
Kasvatustieteiden tiedonhaku 1 op
Kandidaatin tutkielma (erityispedagogiikka) 6 op
Kypsyysnäyte (KK)
YHTEISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 10 op
joko
Opetus- ja oppimisprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi 3 op, O
H2 (perusharjoittelu) 7 op O
tai
Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä 5 op, O
ja toinen seuraavista:
Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op, O
Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op, O
MUUT OPINNOT KANDIDAATIN TUTKINNOSSA 5 op
Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön 5 op, E
SIVUAINEOPINNOT I (vapaasti valiten) 60 op
SIVUAINEOPINNOT II (vapaasti valiten) 25 op
YHTEENSÄ

1.
opintovuosi
sl
kl

KANDIDAATTI
2.
opintovuosi
sl
kl

3.
opintovuosi
sl
kl

x
o
o
o
o
o

x
x
x
x
x

o
o
o
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
o
60 op

o
o
60 op

o
60 op

ERITYISOPETTAJAN KOULUTUSLINJA
Jos H2 – ja Opetus- ja oppimisprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi –jaksot on
suoritettu KK-tutkinnossa, KM-opinnot etenevät Erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutuksen kulkukaavion mukaisesti.
Rakenne ja ohjeellinen ajoitus

koodi
2220300
2221331abc
2221332a
5513528a

2221323abc

2221324ab
2221325ab
2222313
2222314
2220301
2220302
2220303
2220321
2220322
2230303

nimi
ERITYISPEDAGOGIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 97 op
Osallisuus ja inklusiiviset toimintaympäristöt 8 op, E:
2221331a Osallisuus kasvatus- ja koulutusjärjestelmissä, 3 op,
2221331b Inklusiiviset toimintaympäristöt, 2 op,
2221331c Erityispedagoginen tutkimus ja pedagogiset käytänteet, 3 op

2018-2021
MAISTERI
4.
5.
opintovuosi
opintovuosi
sl
kl
sl
kl
x
(a)
x (b)
o (c)

Erityisopettaja monialaisena toimijana 2 op, E
Moniammatillinen vuorovaikutusosaaminen 3 op, E
Kommunikoinnin ja laaja-alaisen kehityksen tukeminen 10 op, E:
Puheen vaikeudet ja tuki 3 op,
Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukeminen 4 op,
Laaja-alaisen kehityksen vaikeudet 3 op

x
x (a)
x
(b)
x
(c)

Sosioemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen pedagoginen tukeminen 5 op, E

x (a)
o (b)

Oppimisvaikeudet ja oppimisen tukeminen 7 op, E:
Kirjoitetun kielen vaikeudet ja tuki 4 op,
Matematiikan perustaidot ja niiden oppimisen tukeminen 3 op
H3 Syventävä harjoittelu 7 op, O
H4 Soveltava harjoittelu 5 op, O
Valinnaiset erityispedagogiikan syventävät opinnot 5 op, yksi seuraavista:
Erityispedagogiikan syventävä kirjallisuus 5 op
Erityispedagogiikan klassikot 5 op
Erityispedagogiikan syventävien opintojen valinnainen kirjallisuus 5 op
Erityispedagogiikan syventävien opintojen projekti 5 op
Erityispedagogiikan kansainväliseen vaihto-ohjelmaan liittyvä syventävä jakso 5 op
Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä, 5 op

x
x
o
o

*

Tutkielmaopinnot 45 op
2220311
2320304

2220326
2220308
2230329

Kvalitatiivinen tutkimus 2 3 op
Kvantitatiivinen tutkimus 2 3 op
Vaihtoehtoinen syventävä metodiopintojakso 4 op, yksi seuraavista:
Kvalitatiivinen tutkimus 3 4 op
Kvantitatiivinen tutkimus 3 4 op
Syventävät erityistutkimusmenetelmät: Mixed methods -lähestymistapa 4 op
Pro gradu -tutkielmaseminaari (erityispedagogiikka) 5 op
Pro gradu –tutkielma (erityispedagogiikka) 30 op
Kypsyysnäyte (KM)

2220810

YHTEISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 23 op

2310214
2310215
2310234
2310236

Opetus- ja oppimisprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi 3 op, O
H2 (perusharjoittelu) 7 op, O
Opetuksen eheyttäminen ja tutkiva opettajuus 3 op, O
Monialainen opettajuus 5 op, O
yksi seuraavista (mitä ei ole suoritettu KK:ssa):
Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op, O

2230318
2320305
2320309

2310232

x
x
o
o
*
*
o
o
o
x
x
x
x
o
x

2310233
2310238

Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op, O
Kehittävä ja jaettu asiantuntijuus 5 op, O
YHTEENSÄ

x
x
60 op

60 op

Mihin kandidaatti kykenee ja mitä
maisteri osaa?
Pääaine ja tutkinnot
Itä-Suomen yliopistossa, Joensuun kampuksella järjestetään erityispedagogiikan pääaineopinnot erityisopettajien koulutuksessa. Koulutus sisältää kasvatustieteen kandidaatin (KK, 180 op) ja maisterin
tutkinnot (KM, 120 op. Lisäksi järjestetään kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon jo suorittaneille kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtavat opinnot erityisopettajan koulutuksen maisteriopintoina ja
varhaiskasvatuksen erityisopettajan maisterikoulutuksena.
Erityispedagogiikan oppiaineen järjestämien koulutusten yleistavoitteet
Koulutusten yleistavoitteena on antaa ammatillisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, joiden avulla koulutuksen suorittanut voi toimia eettisesti vastuuntuntoisesti erityiskasvatuksen alan tehtävissä itseään,
työtään ja työyhteisöään aktiivisesti kehittäen.
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija:
•
•
•
•
•

tuntee erityispedagogiikan oppiaineessa tehtävään tutkimukseen perustuen alan keskeiset
sisältöalueet
osaa soveltaa erityispedagogista tietoa kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen ja kehittää työssään tuki- ja palvelujärjestelmiä.
ymmärtää jatkuvan ammatillisen kehittymisen tarpeen.
osaa toimia osana moniammatillista työyhteisöä.
osaa toimia erityispedagogiikan alan tehtävissä ja tehdä erityispedagogista tutkimusta.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto
Kandidaatin tutkinnon suorittanut tuntee kasvatustieteellisen alan keskeisiä tutkimuskohteita eli kasvatusta, koulutusta, oppimista ja ohjausta kuvaavat perusteet sekä niitä koskevaa teorianmuodostusta.
Opiskelija tunnistaa tieteellisen ajattelun ja arkiajattelun eron. Hän käyttää tieteellisiä työskentelytapoja
kasvatustieteellisen alan kysymyksien ratkaisemiseen ja johtopäätöksien tekemiseen. Opiskelija kykenee lukemaan ja arvioimaan oman alansa tutkimustietoa.
Erityisopettajien koulutuksessa kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa määritellä kasvatuksen ja opetuksen erityispedagogisen perustan ja sen yhteiskunnallisen tehtävän. Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikan merkitykseen elämän eri vaiheissa. Opiskelija osaa arvioida oppimisen edellytyksiä ja etenemistä sekä pedagogisen tuen tarvetta. Opiskelija osaa käyttää teoreettista
ja tutkimusmenetelmätietoa erityispedagogisen tieteellisen raportin laatimisessa.
Kandidaatin tutkinnon suorittaneella on edellytykset menestyä maisteriopinnoissa. Hän on motivoitunut osaamisensa syventämiseen ja laajentamiseen.

Kasvatustieteen maisterin tutkinto
Erityisopettajien koulutuksen maisterin tutkinnon suorittanut osaa käyttää arviointimenetelmiä ja soveltaa arviointitietoa opetuksen ja tukitoimien perustana. Hän osaa analysoida teoreettiseen tietoon
pohjautuen toiminta- ja oppimisympäristön merkitystä tuen näkökulmasta. Näihin tietoihin pohjautuen koulutuksen suorittanut osaa suunnitella ja toteuttaa pedagogisia toimenpiteitä. Hän on omaksunut moniammatillisen toimintamallin ja osaa soveltaa erityispedagogista tietoa oman ammattitaitonsa
arvioimisessa ja omien ratkaisujensa perustelemisessa toimiessaan erilaisissa erityisopetuksen ja -kasvatuksen tehtävissä. Opiskelija osaa soveltaa tieteellisten menetelmien tuntemustaan sekä tieteellisen
viestinnän taitoja tutkielman suunnittelemisessa ja tekemisessä. Maisterin tutkinnon suorittaneella on
valmiudet tehdä tieteellistä tutkimusta sekä tieteellisiä jatko-opintoja.
Opetussuunnitelmien rakennetta ohjaavia periaatteita
Erityisopettajien koulutuksessa on kaksi koulutuslinjaa:
1) erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutus ja
2) erityisopettajan koulutus.
Koulutusten pääaine (erityispedagogiikka) ja tavoitetutkinto (kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri)
on sama, mutta sivuaineopintojen kautta koulutuslinjat tuottavat erilaiset erityisopettajakelpoisuudet.
Erityisopettajien koulutuksen kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon kuuluvat kahden sivuaineen
opinnot. Koulutuksen kandidaatti- ja maisteriopintoihin sisältyvät yleiseen opettajankelpoisuuteen ja
erityisopettajankelpoisuuteen vaadittavat opinnot: opettajan pedagogiset opinnot (60 op ja erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op).
Erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutuslinja tuottaa kolmoiskelpoisuuden. Tämä tarkoittaa, että opinnot suoritettuaan opiskelija on pätevä erityisopettajan, erityisluokanopettajan ja luokanopettajan tehtäviin. Kandidaatin tutkintoon sisältyy kahden ensimmäisen opintovuoden aikana suoritettavana laajana sivuaineena perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op). Suppea sivuaine (25 op) on vapaasti valittavissa Itä-Suomen yliopiston laajasta
sivuainevalikoimasta. Ohjeellisen ajoitussuunnitelman mukaan toinen sivuaine suoritetaan kolmantena opintovuonna.
Erityisopettajan koulutuslinjan opinnot suorittanut on pätevä erityisopettajan tehtäviin. Opiskelija
valitsee itse kandidaatin tutkinnon molemmat sivuaineet oman mielenkiintonsa mukaan. Ensimmäisestä sivuaineesta suoritetaan perus- ja aineopintokokonaisuudet (yht. 60 op) ja toisesta perusopinnot
(25 op). Sivuainevalinnoilla opiskelija voi laajentaa opettajakelpoisuuttaan ja mahdollisuuksiaan työllistyä ja suuntautua monenlaisiin työtehtäviin.

SIVUAINEOPINTOJEN ALOITTAMINEN
Itä-Suomen yliopistossa on ns. vapaa sivuaineoikeus lukuun ottamatta aloja, joilla opiskelijavalinnassa käytetään soveltuvuuskoetta tai tasokoetta, tai joissa on muu perusteltu syy rajoittaa sivuaineopinto-oikeutta. Kattava kuvaus tarjolla olevista opinnoista ja opintokokonaisuuksista löytyy Kamusta: https://kamu.uef.fi/student-book/sivuaineopiskelu-uefissa/
Sivuaineet ovat tärkeä osa opintoja ja niiden valintaan on useita näkökulmia. Valinnan voi tehdä
oman kiinnostuksen, tulevan ammatin tai toisen opetettavan aineen tai opettajakelpoisuuden hankkimiseksi taikka niin, että se luontevasti tukee pääainetta tai tutkielman laatimista. Oleellista on, että
tutkinnosta muodostuu mielekäs ja mielenkiintoinen kokonaisuus, joka tukee työelämään sijoittumista. Jos opettajaopiskelija suorittaa sivuaineenaan perus- ja aineopintotasoiset (yhteensä vähintään
60 op) opinnot koulussa opetettavasta oppiaineesta, opiskelijaa saa kyseisen aineen perusasteen 1-9
luokkien aineenopettajan kelpoisuuden.
Filosofisen tiedekunnan sivuainetarjonnan valintaperusteet julkaistaan vuosittain sivuaineopintojen
hakuoppaassa (https://kamu.uef.fi/wp-content/uploads/2019/01/Filtdk_sivuainevalinnat_2019.pdf).
Sivuaineen voi valita myös muiden tiedekuntien tai Avoimen yliopiston tarjonnasta.

Ensimmäinen syksy ja lukuvuosi –
mitä kaikkea yliopistossa tapahtuu?
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON LUKUVUOSI
Lukuvuosi alkaa 1. elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta. Filosofisessa tiedekunnassa opetus jakaantuu
neljään periodiin, jotka ovat
•
•
•
•

syyslukukausi, 1. periodi 2.9. - 25.10.2019
syyslukukausi, 2. periodi 28.10. - 17.12.2019
kevätlukukausi, 3. periodi 7.1. - 13.3.2020
kevätlukukausi, 4. periodi 16.3. - 22.5.2020

Joululoma on 18.12.2019 - 3.1.2020 ja pääsiäisloma 9. - 15.4.2020. Vappuaattona ei järjestetä opetusta.
Yliopiston liikuntailtapäivät pidetään keskiviikkona 2.10.2019 ja tiistaina 25.2.2020 klo 12.15 alkaen,
jolloin opetusta ei järjestetä klo 12 jälkeen.
Erityisopettajien koulutusten tutkintorakenteen mukainen ensimmäisen vuoden harjoittelu:
•

Orientoiva harjoittelu (H1) 20.1.-14.2.2020

Varsinainen opiskelu alkaa orientaatioviikon jälkeisellä viikolla, lukuun ottamatta erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutuslinjan opiskelijoille kuuluvaa Kirjallisuus- ja draamakasvatus -kurssia,
jonka ensimmäinen luento on pe 6.9. klo 12.15-14 salissa AU100.
Ensimmäiset luennot ovat tässä alla koosteena (muutokset mahdollisia). Tarkemmat tiedot opetuksista löydät siis WebOodista!
•
•
•
•
•

ti 10.9. klo 8-10 Oppimisen ja kehityksen perusteet (vuorovaikutus ja pienryhmä)
ke 11.9. klo 15-19 Oppimisen ja kehityksen perusteet (luennot ja kirjallisuus), C1
to 12.9. klo 14-16 Johdatus kasvatustieteisiin, C1
pe 13.9. klo 12-14 Johdatus kasvatustieteisiin, C1
pe 13.9. klo 14-16 Oppimisen ja kehityksen perusteet (vuorovaikutus ja pienryhmä)

TERVETULOA
OPISKELEMAAN
ITÄ-SUOMEN
YLIOPISTOON!

Opintojasi koskevista asioista
tiedotetaan
•

Opintoyhteisössä “Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opintoyhteisö”
Opintoyhteisöt sijaitsevat Office365-ympäristössä kirjautumisen takana, mutta ovat avoimia
kaikille kirjautuneille. Seuraa aktiivisesti sekä oman osastosi että sivuaineidesi opintoyhteisöjä.
Lista opintoyhteisöistä ja kirjautumisohjeet löytyvät Kamusta etsimällä hakusanalla opintoyhteisöt.

•

Yammer-ryhmässä ”Erityisopettajien koulutus”
Ajankohtaisista asiosita tiedotetaan Yammerissa Erityisopettajien koulutus -ryhmässä. Liity
myös koko yliopiston opiskelijoille tarkoitettuun ryhmään UEF Opiskelijat // UEF Students
ja ryhmään UEF Ajankohtaista//UEF Current News.
Lataa Yammer-sovellus älypuhelimeesi tai seuraa ryhmiä selaimen kautta. Halutessasi voit
tilata Yammerin tiedotteita myös sähköpostiisi.

•

Moodlen kautta
Yksittäiseen opintojaksoon liittyvät materiaalit ja tarkemmat suoritusohjeet jaetaan useimmiten opintojakson omassa Moodlessa.

•

WebOodin kautta
Kun asia koskee yksittäistä opintojaksoa, jolle olet ilmoittautunut, tiedottaminen tapahtuu
WebOodin kautta (esim. muutos opetusaikoihin tai opetustiloihin).

•

TUUDO:n kautta
TUUDO kokoaa kaikki UEF:n tärkeimmät opintopalvelut yhteen, mukanasi kulkevaan
käyttöliittymään. Ei välttämätön juttu, mutta kannattaa tutustua! Lisätietoja:
https://www.tuudo.fi/

LIITY!

Yammer-ryhmä:
Erityisopettajien koulutus
KAPSY:n opintoyhteisö:
etsi Kamusta hakusanalla opintoyhteisöt

Hei ja tervetuloa yliopistoon
ja ylioppilaskuntaan!
Alkusyksystä kaikki voi tuntua uudelta ja hämmentävältä, mutta onneksesi olet
yliopiston ovista sisään kävellessäsi liittynyt myös osaksi opiskelijayhteisöä, josta löydät
taatusti kaikkia kaipaamiasi tuen muotoja. Opiskelijat ovat mahtavaa porukkaa ja me
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa järjestämme sinulle vapaa-ajan toimintaa,
liikuntapalveluita ja vaikutusmahdollisuuksia. Valvomme myös etujasi, jotta sinä voit
keskittyä opiskelemaan. Ainejärjestösi kautta olet yhteydessä oman alasi opiskelijoihin
- ylioppilaskunnan kautta tavoitat puolestaan kaikki opiskelijaelämän ilot ja edut.
Ylioppilaskunta, eli kaikissa vähänkin vähemmän virallisissa yhteyksissä ISYY, voi olla
sinulle nimenä jo tuttu, sillä yliopistoon läsnäolevaksi ilmoittautuessasi olet maksanut
jäsenmaksumme, joka sisältää myös Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle (YTHS)
menevän maksun. Olemme opiskelijoiden, eli juuri sinun, etu- ja palvelujärjestö. Siksi
toimintamme on toimintaa opiskelijalta opiskelijalle, suurella sydämellä.
TÄSSÄ TIIVIISTI JÄSENPALVELUITAMME:
edunvalvonta
vaikutusmahdollisuudet ylioppilaskunnassa ja yliopistossa
vapaa-ajan toiminta ja -tapahtumat
SYKETTÄ-liikuntapalvelut
vuokravälineet ja -tilat
kerhot
kansainväliset palvelut
viestintäpalvelut, esimerkiksi uutiskirjeet
tuki ja palvelut (esim. avustukset ja koulutukset) ainejärjestöille
lukuvuositarra opiskelijakorttiin
toimistopalvelut
häirintäyhdyshenkilöt
Tutustu ylioppilaskuntaan, sen toimintaan ja palveluihin myös verkkosivuillamme,
niin tiedät, mitä kaikkea hauskaa ja hyödyllistä ISYYs tuo sinulle mukanaan. Myös
asiantunteva henkilökuntamme on aina apunasi! Ja jos innostut toiminnastamme
oikein kunnolla, lähde ehdolle tulevana syksynä järjestettäviin ISYYn
edustajistovaaleihin tai ainakin äänestä niissä omasta mielestäsi parasta ehdokasta
päättämään ylioppilaskunnan asioista.
Tsemppiä syksyn opintoihin ja iloa elämääsi opiskelijana!

Itä-Suomen yliopistossa on käytössä erilaisia sähköisiä työvälineitä, jotka auttavat opiskelussa,
työskentelyssä ja viestinnässä. Näiden välineiden avulla saat ajantasaisimman tiedon opiskeluasi ja
yliopistoa koskevista asioista.

KAMU Käsikirja on jatkuvasti kehittyvä
opiskelijan tietopankki, josta löydät
kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet ja
linkit eri palveluihin.
kamu.uef.fi

OPINTOYHTEISÖ on tietyn laitoksen, yksikön,
pääaineen tai koulutuksen opiskelijoille
muodostettu yhteisö, josta löytyy heille
kohdennettua tietoa ja esim. tarkennuksia
Kamun ohjeisiin sekä opiskeluun liittyvät yleiset
tiedotteet. Opintoyhteisöt ovat Office 365
-ympäristössä, jonne kirjaudutaan UEF-tunnuksilla.
Listauksen opintoyhteisöistä löydät Kamusta.

YAMMER on opiskelijoiden ja henkilöstön sisäisen viestinnän pääkanava,
jossa kaikilla on mahdollisuus keskustella sekä seurata ja perustaa ryhmiä.
UEF Opiskelijat -ryhmässä jaetaan kaikkia opiskelijoita koskevaa tietoa ja
opintoyhteisösi Yammerista saat opiskelualaasi liittyvän tuoreimman tiedon.
Kannattaa liittyä ja seurata molempia Yammer-ryhmiä. Yammer-linkin löydät
yliopiston etusivulta ja sinne kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Sinulle luodaan SÄHKÖPOSTILAATIKKO
automaattisesti ja osoitteesi on tunnus@student.uef.fi.
Kirjaudu sähköpostiin ja muihin O365-palveluihin
antamalla tunnus muodossa tunnus@uef.fi. Linkin
sähköpostiisi löydät yliopiston etusivulta.
uef.fi

WEBOODI on tärkein työkalusi opintojesi
alusta lähtien. WebOodissa teet lukuvuosiilmoittautumisen, ilmoittaudut tentteihin
ja opetukseen sekä teet HOPSin.
weboodi.uef.fi

TUUDO on maksuton mobiilisovellus (iOS ja Android), jossa voit tehdä kurssi- ja
tentti-ilmoittautumiset sekä löydät opintosuorituksesi, ruokalistat, automaattisen
lukujärjestyksen, kampuskartat sekä bussiaikataulut.
tuudo.fi

Kamu auttaa monissa asioissa
Kamu Käsikirja on jatkuvasti kehittyvä opiskelijan tietopankki, josta löydät kaikille
opiskelijoille yhteiset ohjeet, palvelut ja tiedotteet. Käsikirjasta löytyy tietoa sekä uudelle
opiskelijalle, opintojaan tekevälle että valmistuvalle opiskelijalle: opintohallinnolliset
ohjeistukset, tietoa erilaisista opintomahdollisuuksista, vaihto-opiskelusta, vinkkejä
opiskelutaidon kehittämiseen, opinto-oppaat, linkit erilaisiin työkaluihin ja palveluihin,
opiskeluun liittyvät lomakkeet ja lisäksi hyvinvointiin liittyviä vinkkejä.
kamu.uef.fi

Mikä on gradu?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Yliopistosanasto

Olen suorittanut
AMK:ssa ruotsin
kurssin. Voinko saada
korvaavuuden? Etsi
hakusanalla AHOT.

Miten haen ulkomaille
opiskelijavaihtoon? Etsi
Kamusta hakusanalla
Vaihto-opiskelu

Olen kipeänä.
Mihin menen lääkäriin?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Terveydenhuolto

Miten täällä
opiskellaan?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Opiskelutaidot

Pääseekö pyörätuolilla
liikkumaan
luentosaleissa?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Esteettömyys

Mistä löydän
tenttkirjat?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Kurssikirjat

Mitä kaikkia sivuaineita
täällä voi opiskella?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Sivuaineopiskelu

Miten saan
opiskelijakortin?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Opiskelijakortti

Uuden opiskelijan muistilista
Jotta opintosi käynnistyvät sujuvasti, huolehdi muistilistan asiat kuntoon ennen
kampukselle saapumista. Laajemman muistilistan linkkeineen löydät osoitteesta
kamu.uef.fi/uuden-opiskelijan-muistilista

Vastaanota opiskelupaikka ja
ilmoittaudu yliopistoon
opintopolku.fi

Perehdy uuden opiskelijan
materiaaliin ja KAMUun
kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle

Hae/etsi asunto, muista
muuttoilmoitus
kamu.uef.fi/asuminen

Lataa mobiilisovellus ja käy läpi
Tuudon orientaatiopolku
kamu.uef.fi/tuudo

Muista hakea opintotukea ja
tarvittaessa yleistä asumistukea
kela.fi

Voit rekisteröityä SYKETTÄ
liikuntapalveluiden käyttäjäksi
sykettä.fi

Aktivoi yliopiston käyttäjätunnus
(mahdollista 1.8. alkaen)
kamu.uef.fi/uef-kayttajatunnus

Seuraa yliopiston ja ylioppilaskunnan opiskelijaviestintää
kamu.uef.fi > opiskelijaviestintä

Tilaa opiskelijakortti
frank.fi
Kirjaudu Ylioppilaiden
terveydenhuoltopalveluiden
Self-verkkopalveluun
yths.fi/self
Perehdy opinto-oppaaseesi
kamu.uef.fi/opinto-oppaat
Sisältyykö syyslukukauteesi
kielikeskuksen kieli- tai
viestintäopintoja > ilmoittaudu
Weboodissa viimeistään 5.9.2019!
Tutustu oppiaineesi materiaaliin
kamu.uef.fi > oppiaineen
materiaalit

Muita tärkeitä toimijoita ja osoitteita
Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunta (ISYY)
isyy.fi
Kielikeskus
uef.fi/kielikeskus
Opintopalvelut (OPI)
uef.fi/opintopalvelut
Opintopsykologi
kamu.uef.fi > opintopsykologi

Tutustu tuutorointikäytäntöihin
kamu.uef.fi/vertaistuutorointi

Ravintolat
uef.fi/palvelut/ravintolat

Tilaa kirjastokortti
uef.fi/kirjasto

Tietotekniikkapalvelut
uef.fi/tipa

