1. Ja 2.
Vuosikurssin info
Katja Holtinkoski-Perttula 2020

OPS 2020


Uusi opetussuunnitelma 2020 tulee voimaan syksyllä 2020



1. ja 4. vuosikurssit aloittavat opiskelemaan pääsääntöisesti uuden
opetussuunnitelman mukaisesti.



Kannattaa 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 2021-2022. 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.

siirtymäsäännökset
Mukon OPS 2020-2022 siirtymäsäännökset


2017 ja sen jälkeen aloittaneet opiskelijat siirtyvät maisterivaiheessa opiskelemaan pääosin syksyllä
2020 voimaan tulevan opetussuunnitelman mukaisesti.



Maisterivaiheen 2020 uudella opetussuunnitelmalla aloittavien maisterivaiheen opiskelijoiden
tutkintoon tulee sisältymään 25op laajuinen sivuaine tai vaihtoehtoisesti 25op ylimääräisiä musiikin
syventäviä/valinnaisia opintoja.



Pedagogiset opinnot toteutuvat uudessa ja vanhassa rakenteessa keskenään samalla tavalla vielä
lukuvuodet 2020-2021, 2021-2022 sekä 2022-2023. Pedagogiset opintojen rakenteeseen tullaan
tekemään muutoksia näillä näkymin syksystä 2023 alkaen.



Mikäli opiskelija ei ehdi valmistua oman aloitusvuotensa OPS:n mukaisesti laaditaan hänelle
omaopettajan tai koulutussuunnittelijan avustuksella HOPS, josta näkyy mitkä opinnot opiskelijan
tulee suorittaa, jotta tutkinnolle asetetut tavoitteet tulevat täyttymään.



Syventävien opintojen laajuus muuttuu, koska maisterintutkintoon tulee jatkossa sisältymään yksi
25op laajuinen sivuaine.

Tutkintorakenne 2020
https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/59291#6569



Isoimmat muutokset maisterivaiheessa:

1.

Pääaineen määrä vähenee – tilalle tulee 25op laajuinen sivuaine. Huomaa! että
voit tehdä sivuaineen tilalta kuitenkin myös ylimääräisiä pääaineen syventäviä tai
musiikin valinnaisia opintoja. Tällöin musiikin osaamisesi vahvistuu.

2.

Syventävien toteutusaikataulu on valmiiksi mietitty ja näkyvillä opiskelijoille.
Syventäviä opintoja toteutetaan siis vuorovuosin.

https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Musiikkikasvatuksen%20vaihtohtoiset
%20syvent%C3%A4v%C3%A4t%20opinnot%20toteutusaikataulu%2020202024__verkkoon.pdf
3. Valinnaisiin opintoihin tulee tarjontaa myös OAMK:sta ristiinopiskeluna.
Valinnaisten tarjonta kattava!

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)
Musiikkikasvatuksen perusopinnot (55op)
Musiikkikasvatuksen aineopinnot (70 op)
→ sisältää myös kandidaatintyön ja maturiteetin
Valinnaiset opinnot (5 op)
Pedagogiset opinnot (35op)
Sivuainepolkulaiset sivuaineopintoja (30op) (tällöin pääainetta vastaavasti
vähemmän eikä valinnaisia opintoja).

✓

✓
✓

✓
✓
✓

https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/59291#6569

AJANKOHTAISTA


Opinto-ohjaukseen:

Katja Holtinkoski-Perttula study.education@oulu.fi KE233
Vastaanottoaika ma 13-15 (ei edellytä ajanvarausta)
Kalenteri osoitteessa: https://goo.gl/oGMNgR


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/musiikkikasvatuksen koulutus” tai ”Ajanvaraus
ohjaukseen/Katja Holtinkoski-Perttula”

Ohjauksesta tällä hetkellä


Vastaanottoaika edelleen maanantaisin klo 13-15



Vastaanottoajan ensimmäinen tunti klo 13-14 auki ZOOM –vastaanotto
https://oulu.zoom.us/j/718015391



toinen tunti klo 14-15 minua voi tavoitella esim. puhelimitse



Toimimme toistaiseksi etäyhteydellä. Ohjaukset tapahtuvat puhelimitse tai
TEAMS:ssa. Ajanvaraus servarin kautta (kts. ohje edelliseltä dialta)

AJANKOHTAISTA


Kesäopinnot https://www.oulu.fi/opiskelijalle/kesaopinnot



Tuudon uutiskanavat ja tuudo-uutiset!



study.education@oulu.fi



MUISTA MYÖS https://palaute.oulu.fi/



MUKON palautepäivä 16.4. klo 10.00 ZOOMissa. Palautelomake auki vielä
tämän päivän puoleen yöhön saakka
https://link.webropolsurveys.com/S/69539D5FB809FF00 Vastaa ja vaikuta!

KYSYTTÄVÄÄ? KYSY!

