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Hyvä kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen hakija,
Hakukohteesi on osa valtakunnallista korkeakoulujen yhteishakua, josta muistutuksena muutama tärkeä
seikka:
-

Kaikkien korkeakoulujen yhteishakuun kuuluvien hakukohteiden tulokset julkaistaan viimeistään
28.6. Sähköisen hakulomakkeen täyttäneille ja siten sähköisen asiointiluvan antaneille hakijoille lähetetään tuloskirje sähköpostilla 28.6. Näet valintatuloksesi myös opintopolku.fi-osoitteen Oma
Opintopolku -palvelusta.

-

Joissain tapauksissa, jos hakukohteidesi tulokset valmistuvat ennen 28.6., Sinun on mahdollista
nähdä tuloksesi Oma Opintopolku -palvelussa ennen 28.6. Näitä tapauksia ovat tilanteet, joissa
o tulet hyväksytyksiksi ylimpään hakutoiveeseesi tai
o tulet hyväksytyksi toiselle tai sitä alemmalle hakutoiveelle ja
 olet hylätty kaikkiin sitä ylempiin hakutoiveisiin (tilana ”hyväksytty” ja voit ottaa
paikan vastaan) tai
 ylemmät hakutoiveesi ovat vielä kesken (tilana ”hyväksytty, odottaa ylempiä hakutoiveita”, tällöin et voi ottaa paikkaa vastaan ennen kuin ylemmät hakukohteet
ovat valmiita).

-

Sinulle tarjotaan hakutoivejärjestyksesi ylintä paikkaa, johon valintamenestyksesi riittää.

-

28.6. voit olla hakukohteisiisi hyväksyttynä, varasijalla tai hylättynä.

-

Huomioi, että samaan hakukohteeseen hakeneet voivat saada tiedon hyväksymisestään eri aikoina.
Kunkin hakijan kohdalla tuloksen valmistumiseen vaikuttaa monen eri hakukohteen valinnan eteneminen. Kannattaa odottaa valintatuloksia siis 28.6. asti.

-

Sähköisessä tuloskirjeessä kerrotaan hakukohteidesi valinnoissa saamasi pisteet. Itä-Suomen yliopiston kaikkien hakukohteiden pisterajat löytyvät heinäkuun alussa osoitteesta https://haeyliopistoon.fi/opiskelijavalinta/valintakokeiden-pisterajat/

-

Voit tutustua valintakokeen arvosteluperusteisiin sekä saamiisi tehtäväkohtaisiin pisteisiin 1.7.–
12.7. klo 10–14 ottamalla yhteyttä hakijapalveluihin, p. 029 445 8990. Käyntiosoite: Yliopistokatu
2, Joensuu (Aurora). Voit tilata sähköpostitse lähetettävän vastauspaperikopion nettisivuilta
https://haeyliopistoon.fi/valintakokeet/ löytyvällä e-lomakkeella. Kopioitavista/skannattavista
koevastauksista laskutetaan 20 €/hakija.

-

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen valintakokeen arvosteluperusteista:
o Kokeen molempiin osiin ja kaikkiin tehtäviin tuli vastata: kokeen aikuiskasvatustieteellisestä osasta (osa 1) tuli saada vähintään 8 ja kasvatustieteellisestä osasta (osa 2) vähintään
8 pistettä niin, että valintakokeen läpäisemiseksi osien 1 ja 2 yhteispistemäärän piti olla
vähintään 16 pistettä. Maksimipistemäärä on 56.
o Kaksi laajempaa tehtävää pisteytettiin asteikolla 0–19 ja kaksi suppeampaa asteikolla 0–9.
Pisteytyksessä otettiin huomioon vastauksen 1) kohdentuminen esitettyyn kysymykseen,
2) perustuminen eksplisiittisesti koeaineistoon sekä 3) esitystavan johdonmukaisuus ja selkeys.

Käännä ->
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-

Jos olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja siinä on mielestäsi tehty virhe, voit hakea päätökseen oikaisua. Ohjeet löytyvät osoitteesta https://haeyliopistoon.fi/opiskelijavalinta/oikaisumenettely/

-

Mikäli tulet hyväksytyksi, tulee Sinun ottaa paikka vastaan 10 päivän sisällä valintatuloksen julkistamisesta. Lisäksi Sinun tulee myös ilmoittautua yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi. Lisätietoja ilmoittautumisesta ja opintojen aloittamisesta löydät osoitteesta https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/uudelle-opiskelijalle/

-

Kaikki kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opintojen aloittamiseen liittyvä
ennakkomateriaali on luettavissa verkosta osoitteesta http://www.uef.fi/web/kapsy/uudelle-opiskelijalle 28.6. lähtien. Tutustuthan tähän materiaaliin huolellisesti. Emme lähetä ennakkomateriaalia postitse. Opintojen aloittamiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä myös amanuenssi
Emma Hahliin (emma.hahl@uef.fi) 14.8. jälkeen.

Hyvää kesää!
Itä-Suomen yliopisto

