ASIOITA, JOITA KANNATTAA HUOMIOIDA UUTEEN OPETUSSUUNNITELMAAN SIIRRYTTÄESSÄ SEKÄ
OPINTOJEN NOPEUTTAMINEN LUKUVUONNA 2017-2018

VANHAT OPISKELIJAT
KANDIVAIHE

MAISTERIVAIHE

Vanhan opetussuunnitelman 2. vsk. opintoja
toteutetaan vielä lukuvuonna 2017-2018. Opiskelijoita
SUOSITELLAAN tekemään kaikki mahdolliset puuttuvat
2.vsk:n opinnot kuluvana lukuvuonna valmiiksi.

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Vanhan opetussuunnitelman 3. vsk. opintoja
toteutetaan vielä lukuvuosina 2017-2018 ja 20182019. Opiskelijoita SUOSITELLAAN tekemään kaikki
mahdolliset puutuvat 3. vuosikurssin opintoja näinä
lukuvuosian valmiiksi.

Vähiten muuttuvat Kieliopinnot sekä tutkimus- ja
tutkielmaopinnot eli jos jotakin on PAKKO jättää
tekemättä kannatta yrittää tehdä kaikki muu valmiiksi.

Kolme esimerkkiä:
1.Opiskelija on suorittanut OPH:n 2op, mutta ei muita
syventäviä. Minkä osuuden/miten opiskelija suorittaa
kurssista Opetushallinto ja kasvatusyhteistyö koulussa
5op? ( opiskelija tarvitsee 3op syventäviä opintoja)
Opiskelija suorittaa uuden opetussuunnitelman
kurssista 408035S Opetushallinto ja kasvatusyhteistyö
koulussa Kasvatusyhteistyön luennot + harjoitukset
3op (18h luennot + oppimispäiväkirjan + 12h
harjoitukset)
2.Opiskelija on suorittanut vanhan opsin kurssin
Kasvatusyhteistyö koulussa 5op, mutta ei muita
syventäviä. Minkä osuuden/miten Opetushallinto ja
kasvatusyhteistyö koulussa 5op –kurssista opiskelija
suorittaa, jotta saa opetushallinnon osuuden
suoritettua?
Opiskelija suorittaa kurssista 408035S Opetushallinto
ja kasvatusyhteistyö koulussa Orientaatioluennon +
opetushallinnon luennot + heille erikseen annetun
tehtävän.
3.Opiskelija on suorittanut syventävistä opinnoista
vain kurssin Lapsuus yhteiskunnallisena ja kulttuurisen
ilmiönä 3op. Minkä osuuden opiskelija suorittaa
kurssista Koulu yhteiskunnassa – yhteiskunta koulussa
5op. Opiskelija tarvitsee 2op.
Opiskelija suorittaa kurssista 408036S Koulu
yhteiskunnassa – yhteiskunta koulussa 5op Luennot
20h (pakolliset) + 30h itsenäistä työtä

HARJOITTELUT
Lukuvuonna 2017-2018 toteutetaan vielä vanhan
opsin mukainen Maisterivaiheen koulutyöskentely
(11op) sekä Pedagoginen seminaari III (3op). Kaikki
opiskelijat jotka ovat tehneet/tekevät MKT:n ja
Pedagogisen seminaarin vanhan opetussuunnitelman
mukaan TEKEVÄT TEEMAHARJOITTELUN 6op
laajuisena!

Teemaharjoittelua ei enää AHOToida  1.9.2017 jälkeen! (Mahdolliset AHOToitavat harjoittelut voidaan
laittaa Vapaasti valittaviksi harjoitteluiksi (1-10op).

PEDAGOGISET OPINNOT
Pedagogiset opinnot täytyy tarkistaa kaikilta opiskelijoilta, jotka tekevät opinnot osittain vanhan ja osittain uuden
opetussuunnitelman mukaisesti. Niillä opiskelijoilla, jotka tekevät vanhan opetussuunnitelman mukaisen
kandidaatintutkinnon ja uuden opetussuunnitelman mukaisen maisterintutkinnon pedagogiset opinnot koostuvat
seuraavasti: Pedagogiset opinnot kandidaatintutkinnossa (vanha OPS 30op) Pedagogiset opinnot maisterintutkinnossa
(uusi OPS 25op). Näille opiskelijoille katsotaan Pedagogisiksi opinnoiksi lisäksi Teemaharjoittelu (5-6op). Näin
opiskelijan pedagogisten opintojen kokonaisuudeksi tulee 60op.

UUDET OPISKELIJAT
Opintojen ”nopeuttaminen” lukuvuosina 2017-2018 ja 2018-2019 on haasteellista opetussuunnitelman nivelvaiheen
vuoksi. MONIALAISIA opintoja ei voi nopeuttaa (toisin sanoen, niiden suorittaminen 1. tai 1,5 lukuvuodessa ei näinä
lukuvuosina ole mahdollista). On kaikkien ryhmien (opiskelijat, opettajat, opintoneuvonta) kannalta järkevää, että
uudet opiskelijat suorittavat erityisesti juuri monialaiset opinnot sekä niihin sisältyvän harjoittelun (KKT,
maisteriohjelmassa MKT) uuden opetussuunnitelman mukaisesti!

Mikäli opiskelija haluaa nopeuttaa opintojaan, voi hän tehdä sen suorittamalla Kieli- ja viestintäopintoja,
kasvatustieteen aineopintoja tai vapaasti valittavia opintoja (sekä mahdollisesti esimerkiksi vapaita sivuaineita tai
avoimen yliopiston tai muiden tiedekuntien sivuaineita).

Mikäli opiskelija haluaa nopeuttaa opintojaan suorittamalla aineopintoja, suositellaan tehtäväksi esimerkiksi
seuraavia opintojaksoja
407042A-01 1. Interkulttuurinen kasvatus 3op*
407042A-02 2. Erityiskasvatus 3op*
 Nämä pitäisi suorittaa MOLEMMAT, jotta näille löytyy vastaavuus uudesta opetussuunnitelmasta!

407042A-04 4. Kohtaaminen ja vuorovaikutus taiteen keinoin 5op*
407042A-05 5. Seminaaripäivä 1op
 Nämä pitäisi suorittaa MOLEMMAT, jotta näille löytyy vastaavauus uudesta opetussuunnitelmasta!
407043A Opetussuunnitelma, koulun kehittäminen ja arviointi 5op
407040A Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi 5 op
407040A-01 1. Tutkimuksen lähtökohdat 2op
407040A-02 2. Tilastollinen analyysi 2op
407040A-03 3. Harjoitukset 1op
407041A Kvalitatiivisen tutkimuksen peruskurssi 5 op
407041A-01 1. Luennot 3op
407041A-02 2. Harjoitukset 2op
407045A Kandidaatintutkielma 8 op
407046A Kandidaattiseminaari 2 op
407047A Kypsyysnäyte 0 op

