3. Vuosikurssin
info
Katja Holtinkoski-Perttula 2020

KANDIDAATIN TUTKINTO


Millä mallilla kandidaatin tutkielma on?



Vapaasti valittavat opinnot?



Sivuaineopinnot?



Huomioi ns. valmistumisprosessiin tarpeeksi
aikaa!

MITÄ KURSSEJA TARVITAAN JOTTA VOI
VALMISTUA KANDIKSI?


Voit valmistua kandiksi heti, kun kaikki kandivaiheen
pakolliset opinnot (180 op) on suoritettu:

✓

Orientoivat opinnot (5 op)
Kieli- ja viestintäopinnot (10 op)
Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)
Kasvatustieteen aineopinnot (45 op)
→ sisältää myös kandidaatintyön ja maturiteetin
Monialaiset opinnot (65 op)
Sivuaineopinnot (25 op)
Valinnaiset opinnot ja painotuksen mukaiset opinnot (5 op)

✓

✓
✓

✓
✓
✓

https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/59291#6568

VALMISTUMINEN


Voit valmistua kandidaatiksi missä kuussa tahansa. Huomaa, että tutkintopäivä EI OLE
päivä jolloin saat todistuksen vaan todistus toimitetaan 2-3 viikon sisällä
tutkintopäivästä!



Valmistumisaikataulut ja muuta tärkeää tietoa valmistumassa oleville opiskelijoille
löytyy osoitteesta: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/57245#6568



Kandintutkinto kannattaa ottaa ulos heti, kun kaikki kandivaiheen

opinnot on suoritettu, koska:
1.

Maisterivaiheen opintotuki on käytössäsi, vasta kun olet valmistunut kandidaatiksi.

2.

Maisterintutkinnon voi ottaa ulos vasta sitten, kun olet valmistunut kandiksi.

3.

Sinun on helpompi suunnitella ja seurata maisterivaiheen opintoja, kun kandintutkinto
ja siihen tulevat opinnot ovat kasassa!

VALMISTUMINEN


Kun olet tehnyt kaikki kandintutkintoon vaadittavat opinnot (myös kandidaatintyön ja
maturiteetin) haet tutkinnon vahvistamista. KANDINTUTKINTO PITÄÄ SIIS ITSE ANOA,
se ei tule mistään automaatista sen jälkeen kun kaikki pakolliset opinnot on suoritettu!



Tutkinnonvahvistusanomus tehdään OSAT-järjestelmässä osat.oulu.fi



Ohjeet tutkinnonvahvistamisanomuksen tekemiseen löytyvät

https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/57245#6568
ja sähköinen malli siis
https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/OSAT_tutkintotodistusmalli.pdf
Apua tutkinnonvahvistamisanomuksen täyttämiseen saat Katja Holtinkoski-Perttulalta
(KE233) tai Minna Sainiolta (KE234) tai Jani Haapakoskelta (KE233) sekä osoitteen
study.education@oulu.fi kautta myös opintoasiainsihteereiltä (huomaa otsikointi!).
Kevät on todella kiireinen (lukujärjestystyö, sivuainevalinnat, valinnat yms.) joten
ENNAKOI MAHDOLLINEN AVUN TARVE!

OPINTOJEN PUOLIVÄLI


Kandiksi valmistuminen – opintojen puolivälipysäkki



Mitä olet tähän saakka oppinut?



Millaista osaamista on kertynyt?



Mitä ajatuksia työelämä herättää?

→

Kannattaa pohtia näitä kysymyksiä → Vastausten pohjalta voi sitten suunnitella loppuja
opintoja. Mistä asioista kaipaat vielä tietoa?

→

(esim. meneillään olevaa sivuainevalintaa kannattaa lähestyä tästä näkökulmasta!)

OPS 2020


Uusi opetussuunnitelma 2020 tulee voimaan syksyllä 2020



1. ja 4. vuosikurssit aloittavat opiskelemaan pääsääntöisesti uuden
opetussuunnitelman mukaisesti (eli juuri TE!)



Kannattaa siis perehtyä uuteen tutkintorakenteeseen sekä siirtymäsäännöksiin
(siirtymäsäännökset eivät ole verkkosivuilla vielä, mutta ovat tulossa)

OPS 2020-2021 siirtymäsäännökset


Opiskelijat suorittavat kandidaattivaiheen sen opetussuunnitelman mukaisesti,
jolla ovat opintonsa aloittaneet. Opetussuunnitelman 2017-2020 2.vuoden opintoja
tarjotaan vielä lukuvuonna 2020-2021 ja 3. vuoden opintoja 2020-2021 sekä 20212022. Myös aikataulut ovat lähtökohtaisesti sen tutkintorakenteen mukaiset, jolla
opiskelija on opintonsa aloittanut vuonna 2018 tai 2019. Poikkeamat edellä
mainittuun tulee ilmoittaa selkeästi suuntautumisvaihtoehtojen
rinnastustaulukoissa/siirtymäsäännöksissä ja niistä pitää tiedottaa opiskelijoita
sähköpostitse, infoissa ja tarvittaessa henkilökohtaisessa ohjaustilanteessa.



Maisterivaiheen aloittavat opiskelijat opiskelevat lähtökohtaisesti uuden
opetussuunnitelman mukaisesti. Mikäli opiskelija on ehtinyt aloittaa
maisterivaiheen opinnot (suoritusmerkintöjä on jo olemassa) ennen syksyä
2020, hän voi opiskella myös opetussuunnitelman 2017-2020 mukaisesti.



Sivuaineiden ja valinnaisten opintojen osuus vähenee joissain
suuntautumisvaihtoehdoissa. Sellaisten suuntautumisvaihtoehtojen rinnastuksissa
on otettava huomioon se, että aikataulussa valmistuminen ei vaarannu. Jos
opiskelijan on suoritettava suunniteltu laaja opintokokonaisuus kokonaan maisterin
tutkintoon, hänen on mahdollista tehdä suppeampi pääainekokonaisuus
opetussuunnitelman 2017-2020 mukaisesti.

siirtymäsäännökset
MAISTERIVAIHE


Maisterivaiheeseen syksyllä 2020 siirtyvät opiskelijat suorittavat maisterivaiheen opinnot
uuden (2020) tutkintorakenteen mukaisesti. Poikkeuksena painotteisten koulutusten
opiskelijat, jotka voivat suorittaa painotteisia opintojaksoja vielä lukuvuosina 2020-2021;
2021-2022; 2022-2023 vaikka niitä ei uudessa tutkintorakenteessa enää ole.



Uudessa tutkintorakenteessa (OPS2020) ei maisterivaiheessa ole enää painotteisia opintoja.
Painotteisia ja valinnaisia opintoja tarjotaan vielä lukuvuosina 2020-2021, 2021-2022, 20222023. Mikäli opiskelija EI OLE SUORITTANUT maisterivaiheen painotteisia opintojaksoja
VIIMEISTÄÄN lukuvuonna 2022-2023 neuvottelee hän
omaopettajan/koulutussuunnittelijan kanssa mahdollisuudesta suorittaa puuttuva
painotteinen opintojakso. Jos itsenäisen suorituksen mahdollisuutta EI OLE, siirtyy opiskelija
opiskelemaan laaja-alaiseen luokanopettajakoulutukseen ja suorittaa painotteisten opintojen
tilalle vapaasti valittavia opintojaksoja.



Mikäli opiskelija on suorittanut paljon (noin puolet) maisterivaiheen opinnoista 20172019 tutkintorakenteen mukaisesti, voi hän tehdä maisterivaiheen opinnot loppuun
vuoden 2017-2019 tutkintorakenteen mukaisesti niiltä osin, kuin vanhan tutkintorakenteen
mukaisia opintoja vielä tarjotaan. Tällöin opiskelijan EI TARVITSE suorittaa uuden
tutkintorakenteen (2020) mukaista opintojaksoa 413069S Orientaatio maisteriopintoihin
eikä uuden tutkintorakenteen (2020) mukaista opintojaksoa Vaihtoehtoinen opintojakso
a), b) tai c) ja kasvatustieteen syventävien opintojen laajuus on 70op.

Tutkintorakenne 2020


https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/59291#6568



Isoimmat muutokset maisterivaiheessa:

1. Pääaineeseen (kasvatustieteen syventävät opinnot) 2 uutta kurssia, jolloin
syventävien opintojen opintopistemäärä kasvaa 70op:sta 80opintopisteeseen
o

413069S Orientaatio maisteriopintoihin 5op

o

Vaihtoehtoinen opintojakso (opiskelija suorittaa yhden alla olevista):

402149S a) Yhteistyö ja ammatilliset vuorovaikutustaidot 5op
408042S b) Opettajan ammatillinen kasvu 5op
408014S c) Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: Kirjapakettikurssi 5op

2. Valinnaiset opinnot vähenevät 25opintopisteestä 15opintopisteeseen

MAISTERIVAIHE


Kun olet valmistunut tai valmistumassa kandiksi on aika alkaa suunnitella
maisterivaiheen opintoja. → Apuna Weboodin HOPS työkalu ja omaopettajat!



Ohjausta antavat myös koulutussuunnittelijat Katja, Minna ja Jani



Maisterivaiheen opinnot
→

Miten rakentuvat minun kohdallani?

→

Haluatko vaihtoon? Teemaharjoittelu? Vapaasti valittavat? Sivuaineet? Gradun aihe?

→

Tutkinnon rakenne

https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/59291#6568

→

Elokuun lopussa/ syyskuun alussa, kun maisterivaiheen opinnot alkavat,
opintoneuvontaan EI yleensä pääse joten jos haluat ohjausta, tule ennen kesälomia!

→

Jatkossa opintojakso 413069S Orientaatio maisteriopintoihin tulee myös antamaan
eväitä maisterivaiheen opintojen suunnitteluun!

MAISTERIVAIHEEN OMAOPETTAJAT
Oulun yliopistossa on tehty päätös, että jatkossa myös kaikille maisteriryhmille
nimetään omaopettajat. KTK:ssa pääosin kandivaiheen omaopettajat jatkavat
maisterivaiheessa. Omaopettajat ottavat yhteyttä viimeistään 4. vuoden syksyllä!
Omaopettajat nimetään helmikuun aikana ja päivitetään sen jälkeen yliopiston
opiskelijalle sivustolle
https://www.oulu.fi/opiskelijalle/omaopettaja#6568

seuraa siis verkkosivuja ja ilmoittelua!
Omaopettajan kanssa tehdään maisterivaiheen HOPS 4. vuoden syksyllä.
https://padlet.com/niina_impio/ktkomaopet

MILLOIN GRADURYHMÄÄN?
Kun opinnot ovat siinä vaiheessa, että:
-

Sinulla on aikaa keskittyä gradun työstämiseen.

-

Kandidaatin tutkielma on tehty

-

Tutkimuksen peruskurssi suoritettu ja tutkimuksen jatkokurssi aloitettu
näiden kurssien tiedot ovat tuoreena muistissa

-

Tämän lukuvuoden graduryhmiä:

https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/57246#6568
➢

Kannattaa osallistua Graduinfoon jo syksyllä 2020. Sen perusteella voi päättää
hakeutuuko graduryhmään/aloittaako gradua jo 4. vuonna vai onko gradu
omalla kohdalla vasta 5. vuoden asia. Voi olla, että graduinfo on jatkossa
myös osa maisterivaiheen orientoivaa kurssia.

AJANKOHTAISTA


Opinto-ohjaukseen:

Katja Holtinkoski-Perttula (LO 1.vsk) study.education@oulu.fi KE233
Vastaanottoaika ma 13-15 (ei edellytä ajanvarausta)
Kalenteri osoitteessa: https://goo.gl/oGMNgR
Minna Sainio (LO 2. ja 3.vsk) study.education@oulu.fi KE234
Vastaanottoaika ti 12-14 (ei edellytä ajanvarausta)

Kalenteri osoitteessa: https://urly.fi/18en
Jani Haapakoski (ITE-opiskelijat + LO 4. ja 5. vsk) study.education@oulu.fi KE255
Vastaanottoaika ma 12-14 (ei edellytä ajanvarausta)
Kalenteri osoitteessa: https://goo.gl/qihzH7

AJAN VARAAMINEN OHJAUKSEEN


Voit katsoa kalenterista itsellesi sopivia ohjausaikoja. HUOM! Muista vaihtaa
oikeasta yläkulmasta näkymäksi ”viikko” muuten näet vain varatut ajat!
Kalenterista ei voi varata aikoja suoraan, joten laita sähköpostia osoitteeseen
study.education@oulu.fi ja ehdota 2-3 sinulle sopivaa ohjausaikaa. Muista
mainita viestissä myös oma aloitusvuotesi, ryhmäsi sekä
opiskelijanumerosi. Muista otsikoinnin merkitys! Otsikosta tulee käydä ilmi,
että kyseessä on ajanvaraus ohjaukseen ja mielellään kenelle/minkä
koulutuksen koulutussuunnittelijalle.



Esim. ”Ajanvaraus ohjaukseen/luokanopettajakoulutus” tai ”Ajanvaraus
ohjaukseen/Katja Holtinkoski-Perttula”

Ohjauksesta tällä hetkellä


Lukujärjestystyö ruuhkauttaa koulutussuunnittelijoiden työtä helmi-maalishuhtikuussa.



Hyödynnä koulutussuunnittelijoiden vastaanottoaikoja, sillä yksilöohjausta ei
muutoin ole valitettavasti juurikaan tarjolla.

Katja ma 13-15
Minna ti 12-14
Jani ma 12-14
➢

Olemme tavattavissa myös OLO:n pullapäivissä mahdollisuuksien mukaan.
Seuraa ilmoittelua sähköpostissa ja Tuudossa!

AJANKOHTAISTA
Sivuainehaku parhaillaan käynnissä (10.2.-1.3.) → ke 19.2. klo 15-16 salissa L2.
Sivuainehaku päättyy siis 1.3. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida!
https://www.oulu.fi/opiskelijalle/sivuaineopinnot#6568


Kesäopinnot maaliskuussa yliopiston sivulle



Tuudon uutiskanavat ja tuudo-uutiset!



study.education@oulu.fi



MUISTA MYÖS https://palaute.oulu.fi/



Muista tarkistaa Kelan asiointipalvelusta oma opintotukitilanteesi!



Opinnot jatkuvat ensi lukuvuonna näillä näkymin 31.8.2020 MUTTA MKT alkaa jo
aiemmin!

KYSYTTÄVÄÄ? KYSY!

