liite koulutusdekaanin päätökseen 23.9.2020
Opetukseen osallistuminen
Kuhunkin koulutukseen kuuluvat pakolliset ja vapaavalintaiset opintojaksot esitellään WebOodissa/Pepissä.
Kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan Tuudossa/WebOodissa/Pepissä. Ilmoittautumalla opintojaksolle
opiskelija sitoutuu noudattamaan opintojakson suorittamiseen liittyviä periaatteita. Opintojen
suoritusmuodot käyvät ilmi kunkin koulutuksen opetussuunnitelmasta. Opiskelija noudattaa opinnoissaan
voimassa olevaa opetussuunnitelmaa opintojen aloitusvuodesta riippumatta.
Opiskelijan velvollisuutena on osallistua opintojakson ensimmäiselle opetuskerralle, jossa opettaja käy läpi
opintojakson suorittamiseen liittyvät asiat.
Opintojaksot suoritetaan pääsääntöisesti siinä järjestyksessä kuin ne on esitetty opetussuunnitelmassa ja
opintojen rakennekaaviossa. Opintojakson alussa sovitaan niistä periaatteista ja käytännöistä (kirjatentit,
referaatit, tms.), joilla opiskelija voi korvata sairauden tms. pakottavan syyn vuoksi aiheutuneet poissaolonsa
harjoitusmuotoisesta opetuksesta sekä harjoittelujaksoihin kuuluvista pakollisista läsnäolokerroista.
Pakollista läsnäoloa vaadittavassa opetuksessa opiskelijalta voidaan maksimissaan vaatia 90 % läsnäoloa,
poikkeuksena harjoittelu.
Tietyissä opintojaksoissa noin 20 opiskelijan ryhmäkoosta ei voida juurikaan joustaa. Tilojen koot,
turvallisuusseikat sekä välineiden ja materiaalien määrä rajoittavat opiskelijamäärää. Ryhmiin voidaan ottaa
opiskelijoita seuraavien periaatteiden mukaan:




Ensimmäiseksi otetaan siihen ryhmään kuuluvat, jolle opetus on ensisijaisesti suunnattu.
Toiseksi otetaan opiskelijat, joilla opetukseen osallistuminen on lykkääntynyt pätevästä syystä
(Esimerkiksi äitiysloma tai sairastuminen. Työssäkäyntiä ei katsota päteväksi syyksi).
Mikäli tilaa on tämän jälkeen, voidaan ottaa opintojaan nopeuttavia. Mikäli opiskelija ei kuulu siihen
opetusryhmään, jolle opetus on varsinaisesti tarkoitettu, siitä tulee ilmoittaa opettajalle esimerkiksi
kirjaamalla asia ilmoittautumisen lisätietokenttään.

Ilmoittautumisjärjestys ei ole pakollisissa opinnoissa kurssille ottamisjärjestys.
Vapaavalintaisissa opintojaksoissa opiskelijat valitaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli muuten ei
ole ohjeistettu.

Kuulustelut ja niihin ilmoittautuminen
• Kunkin opintojakson esittelyn yhteydessä ilmoitetaan tentittävä kurssikirjallisuus ja arviointi.
• Opintojaksoon liittyvästä kuulustelusta/ kuulusteluista ilmoitetaan viimeistään kunkin opintojakson
kuluessa.
• Opintojaksoon liittyvästä luentosarjasta järjestetään perustentti ja kaksi uusintatenttiä. Opiskelijan on
huolehdittava siitä, että hän osallistuu perus- tai uusintatenttiin.
• Rästitentit, korotukset ja harjoitusten korvaukset on hoidettava viimeistään kurssin päättymistä seuraavan
lukukauden aikana. Muussa tapauksessa kurssi on käytävä uudelleen. Erityisen painavista syistä kurssin
suorittamiseen voidaan myöntää lisäaikaa. Opiskelija huolehtii itse kesken jääneen kurssin osasuoritusten
ja/tai läsnäolojen dokumentoinnista.

• Kirjallisuuteen perehtymällä suoritettavia opintojaksoja samoin kuin kypsyysnäytteen voi suorittaa
Examissa.
Opintojaksojen uusimista koskevat säännökset ovat löydettävissä koulutuksen johtosäännössä.

Opintojen vanheneminen
Kasvatustieteiden tiedekunta noudattaa Oulun yliopiston AHOT-ohjeita, joiden mukaan
korkeakoulututkintoon ei hyväksytä yli 10 vuotta vanhoja tai keskeneräisiä opintojaksoja. Keskeneräisten
opintokokonaisuuksien yli 5 vuotta vanhat opintojaksot voidaan edellyttää päivitettäviksi oppiaineen
vastuuhenkilön harkinnan mukaan. Yli viisi vuotta vanhat opintojaksot, joita ei hyväksytä
opintokokonaisuuden osaksi, hyväksytään tutkinnossa muihin opintoihin. Keskeneräiset opintojaksot tulee
suorittaa loppuun opintojaksoa seuraavan lukukauden aikana. Tarkemmat yliopiston ja tiedekunnan AHOTlinjaukset löytyvät verkkosivuilta.

Kieli- ja viestintäopinnot
1. Suomenkielisen tieteellisen viestinnän (900102Y Viesti ja vaikuta) opintoja ei vaadita siltä, joka on
suorittanut suomen kielessä vähintään perusopinnot.
2. Toisessa suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tutkintoa varten suoritetut pakolliset
äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon opinnot hyväksytään
kasvatustieteiden tiedekunnan suorituksiksi. Mikäli muualla suoritetut opinnot ovat laajuudeltaan
kasvatustieteiden tiedekunnan opintoja suppeammat, voi tiedekunta edellyttää opintojen täydentämistä.
3. Vieraan kielen taidon voi osoittaa kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB-tutkinnon), eurooppalaisen
ylioppilastutkinnon (EB-tutkinnon) tai Reifeprüfung/DIA-tutkinnon tutkintotodistuksella.
4. Vieraan kielen taidon voi osoittaa vieraassa kielessä suoritetulla, vähintään 25 opintopisteen
yliopistollisella opintokokonaisuudella.
Seuraava kohta 5. on voimassa vielä lv. 2020-21. Se on voimassa myös lv 2021-22 niiden opiskelijoiden osalta,
jotka lv:n 2020-21 aikana hyväksilukevat kirjallisen kielitaidon osuuden.
5. Vieraan kielen taidon voi osoittaa muun kuin suullisen kielitaidon osalta ko. kieliaineen ylioppilastutkinnon pitkän
vieraan kielen arvosanoilla laudatur tai eximia cum laude approbatur.

