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Hei!
Onnittelut opiskelupaikasta erillisissä erityisopettajan opinnoissa, erillisissä varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnoissa tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan maisteriopinnoissa Itä-Suomen yliopistossa!
Opintojen aloittaminen
Järjestämme uusille opiskelijoillemme Orientaation ma-ti 5.-6.8.2019. Orientaatio on vapaaehtoinen,
mutta toivomme runsasta osallistumista. Ilmoittaudu Orientaatioon viimeistään keskiviikkona 31.7.2019
tällä sähköisellä lomakkeella: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/23271/lomake.html. Orientaation aikataulun löydät SmartStart-oppaasta. Orientaation materiaalit jaetaan myös Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opintoyhteisössä (kts. SmartStart), joten voit tutustua niihin itsenäisestikin, jos et pääse
osallistumaan orientaatioon.
Koulutuksesi opinnot alkavat maanantaina 2.9.2019 klo 10.00 Tervetulotilaisuudella Metria-rakennuksen
salissa M101 (Yliopistokatu 7). Ensimmäinen luento järjestetään samaisena iltapäivänä.
Uuden opiskelijan sivuilla julkaistusta SmartStart-oppaasta löydät hyödyllisiä lisätietoja ja linkkejä. Tutustu siihen tarkasti! Sinulle vielä vieraita käsitteitä tai ilmaisuja ei kannata säikähtää!
Tutkintojen rakenne ja kulkukaaviot
SmartStart-oppaasta näet ERO-, VEO- ja VEO-KM opintojen opintojaksojen nimet sekä ohjeellisen ajoituksen (=kulkukaavio) lukukauden tarkkuudella. Opintojaksokohtaisiin sisältökuvauksiin (=opetussuunnitelma) ja opetuksen aikatauluihin (=opetusohjelma) pystyt tutustumaan viimeistään elokuun alusta lähtien WebOodi-järjestelmässä. Opintojaksojen aikatauluja voit selata ”Oppaittain” hakemiston kautta tai
hakemalla niitä suoraan opintojakson nimellä tai koodilla ”Opetushausta”. ”Lukujärjestyksen” ja opiskelukalenterin tekemisen apuna yliopistossamme on esimerkiksi Tuudo-mobiilisovellus ja Lukari-ohjelma.
Niiden käyttöön, opintojen etenemisen suunnitteluun ja opintojesi aikataulutukseen saat apua jo orientaatiossa.
Alkuperäisten todistusten esittäminen
Opiskelijaksi hyväksytyn hakijan kaikki liitteet tarkistetaan alkuperäisistä todistuksista opintojen alkaessa, joten nämä on hyvä varata mukaan tullessasi syksyn lähiopetusjaksolle. Jos et osallistu syksyn lähijaksoon, varaudu esittämään todistukset ensimmäistä kertaa lähiopetukseen tullessasi.
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Mahdolliset erityispedagogiikan perus- ja aineopintojen hyväksiluvut kirjataan opintorekisteriin alkuperäisten todistusten perusteella.
Harjoittelut
Uuden opiskelijan materiaaleista löydät harjoitteluiden toimintaohjeet. Tutustuthan niihin huolella. Harjoitteluihin liittyviin kysymyksiin on tarkoitus paneutua jo orientaatiossa.
Kaikkien on esitettävä ennen ensimmäistä harjoittelujaksoa rikostaustaote. Ote esitetään minulle,
amanuenssille. Ote tilataan Oikeusrekisterikeskuksesta ja sen saapumisessa kestää hieman aikaa, joten
jos aiot harjoitteluun syksyllä, kannattaa ote tilata hyvissä ajoin. Ote tulee esittää yliopistolle, vaikka sen
olisi esittänyt tämän hetkiselle työnantajalle, sillä yliopisto on vastuussa harjoittelijoistaan.
Kesäaikainen yhteydenpito
Erityispedagogiikan oppiaineen henkilökunta on heinäkuun lomalla. Minä palaan töihin elokuun alussa
(1.8.). Parhaiten tavoitat minut tuolloin kysymyksinesi sähköpostilla osoitteesta jenna.tuononen@uef.fi.
Erityispedagogiikan oppiaineen henkilökunnan työhuoneet ovat pääsääntöisesti Futura–rakennuksessa
(3. krs), osoitteessa Yliopistokatu 7.
Opintopalvelut kuitenkin palvelevat sinua myös heinäkuussa. Opintohallinnon palvelujen toimisto palvelee opiskelijoita seuraavissa asioissa: yleinen opintoneuvonta, yliopistoon ilmoittautuminen, opinto-oikeudet, opiskelijatodistukset, opintosuoritusotteet ja opiskelijarekisterin ylläpito. Täältä löydät heidän
yhteystiedot: http://www.uef.fi/web/opintopalvelut/opintohallinnon-palvelut.
Hyvää kesän jatkoa!

Ystävällisin terveisin,
Jenna Tuononen
amanuenssi

