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OPETTAJANKOULUTUSLAITOS

Opiskelijavalinta 2020

Digitaalinen oppiminen ja opettaminen 25 op – ja 35 op –opintokokonaisuuksien
valintaperusteet

Hakeminen ja opiskelijavalinta 25 op opintokokonaisuuteen

Opintokokonaisuuteen haetaan sähköisellä lomakkeella verkkosivulla
www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/opiskelu/muu-koulutustarjonta. Hakuaika alkaa
13.1.2020 ja päättyy 3.2.2020 klo 12.00.

Sivuaineryhmän muodostuminen:
· Opintokokonaisuuteen valitaan opettajankoulutuslaitoksen (OKL) kummallekin kampukselle

enintään 25 opiskelijaa kahdessa kiintiössä:
1. kiintiössä 20 OKL:n perustutkinto-opiskelijaa
2. kiintiössä viisi kasvatustieteiden laitoksen perustutkinto-opiskelijaa

Toisen kiintiön jäädessä vajaaksi, voidaan ko. kiintiö täyttää toisen kiintiön hakijoilla. Näiden
hakijoiden jälkeen voidaan kiintiöihin valita muita hakijoita.

· Opiskelija voi tulla valituksi vain jommankumman kampuksen sivuaineryhmään.
· Sivuaineryhmään valittuja tulee olla vähintään kymmenen, jotta ryhmä perustetaan. Näiden

opiskelijoiden tulee olla OKL:n perustutkinto-opiskelijoita.
· Jos sivuaineryhmä muodostuu vain toiselle kampukselle, voidaan hakijat yhdistää ao. kampuksen

sivuaineryhmään.
· Jos sivuaineryhmä ei muodostu kummallekaan kampukselle, voidaan hakijat yhdistää yhdeksi

ryhmäksi Turun kampukselle.
· Hakulomakkeessa hakijalla on mahdollisuus ilmoittaa, onko hän tarvittaessa halukas siirtymään

toisen kampuksen sivuaineryhmään.

Opiskelijat valitaan motivaatiokirjeen perusteella:
· Motivaatiokirjeessä hakijan tulee perustella a) miksi hän hakee opintokokonaisuuteen ja b) mitä

uhkia ja mahdollisuuksia opetuksen digitalisointi pitää hakijan mielestä sisällään.
· Motivaatiokirjeen maksimipituus on yksi sivu.
· Motivaatiokirje palautetaan Moodleen hakuajan päättymiseen mennessä. Moodle-alueen osoite

on https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=13345 ja salasana utudigihaku.
· Motivaatiokirjeen avulla arvioidaan hakijan soveltuvuutta, koulutettavuutta ja motivaatiota

digitaalisen oppimisen ja opettamisen viitekehyksessä.

Valinnan tuloksen julkaiseminen:
· Valinnan tulos julkaistaan 20.3.2020. Valinnan tuloksesta ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse

(Turun yliopiston opiskelijat: utu-osoite; muut hakijat: hakulomakkeessa ilmoitettu osoite).
· Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua kasvatustieteiden

tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 3.4.2020 klo
15.00.
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· Opintoihin valitun tulee ilmoittaa 16.4.2020 mennessä opiskelupaikan vastaanottamisesta tai
perumisesta hyväksymissähköpostissa ilmoitetun mukaisesti. Mikäli opiskelijan vahvistusta ei
saada em. määräaikaan mennessä, katsotaan hänen luopuneen opiskelupaikastaan.

· Opinto-oikeutta ei ole mahdollista lykätä eteenpäin.

Opintokokonaisuuteen sisältyviä opintojaksoja tarjotaan lisäksi yksittäisinä opintojaksoina, mikäli
ryhmässä on tilaa. Hakemisesta tiedotetaan erikseen. Opiskelijat valitaan yksittäisille opintojaksoille
ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että OKL:n tutkinto-opiskelijat ovat etusijalla.

Opinnot toteutetaan lähiopetuksen osalta OKL:n Turun ja Rauman kampuksilla.

Hakeminen ja opiskelijavalinta 35 op opintokokonaisuuteen

Opintokokonaisuuteen haetaan sähköisellä lomakkeella verkkosivulla
www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/opiskelu/muu-koulutustarjonta. Hakuaika alkaa
13.1.2020 ja päättyy 3.2.2020 klo 12.00.

Hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 9 op Turun
yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisia Digitaalinen oppiminen ja
opettaminen 25 op -opintokokonaisuuden (tai Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opinnot -
opintokokonaisuuden) opintoja.

Sivuaineryhmän muodostuminen:
· Opintokokonaisuuteen valitaan enintään 25 opiskelijaa kahdessa kiintiössä:

1. kiintiössä 20 OKL:n perustutkinto-opiskelijaa
2. kiintiössä viisi kasvatustieteiden laitoksen perustutkinto-opiskelijaa

Toisen kiintiön jäädessä vajaaksi, voidaan ko. kiintiö täyttää toisen kiintiön hakijoilla. Näiden
hakijoiden jälkeen voidaan kiintiöihin valita muita hakijoita.

· Sivuaineryhmään valittuja tulee olla vähintään kymmenen, jotta ryhmä perustetaan. Näiden
opiskelijoiden tulee olla OKL:n perustutkinto-opiskelijoita.

Opiskelijat valitaan digitaalisen portfolion ja motivaatiokirjeen perusteella:
· Digitaalisessa portfoliossa hakijan tulee esitellä 1-2 valmistelemaansa digitaalisuutta

hyödyntävää opetusnäytettä, oppituntia tai kurssityötä. Portfoliossa tulee olla lyhyt perustelu,
miten esitelty digitaalinen näyte tukee kyseisen koulutusasteen tai -muodon
opetussuunnitelman sisältöjä.

· Motivaatiokirjeen maksimipituus on yksi sivu, ja siinä tulee kertoa kirjallisesti tai
monimediaisuutta hyödyntäen miten digitaalisuus tukee oppimista ja opettamista. Mikäli
monimediainen esitys sisältää videokuvaa, saa videon pituus olla maksimissaan kaksi minuuttia.

· Sähköinen portfolio ja motivaatiokirje palautetaan Moodleen hakuajan päättymiseen mennessä.
Moodle-alueen osoite on https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=13345 ja salasana
utudigihaku.

· Motivaatiokirjeen avulla arvioidaan hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota opiskella digitaalisen
oppimisen ja opettamisen sivuaineopinnoissa. Portfolion arvioinnissa kiinnitetään huomiota
opiskelijan kykyyn analysoida opetuksen digitalisaatiota laaja-alaisesti ja pedagogisesti
perustellusti.
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Valinnan tuloksen julkaiseminen:
· Valinnan tulos julkaistaan 20.3.2020. Valinnan tuloksesta ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse

(Turun yliopiston opiskelijat: utu-osoite; muut hakijat: hakulomakkeessa ilmoitettu osoite).
· Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua kasvatustieteiden

tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 3.4.2020 klo
15.00.

· Opintoihin valitun tulee ilmoittaa 16.4.2020 mennessä opiskelupaikan vastaanottamisesta tai
perumisesta hyväksymissähköpostissa ilmoitetun mukaisesti. Mikäli opiskelijan vahvistusta ei
saada em. määräaikaan mennessä, katsotaan hänen luopuneen opiskelupaikastaan.

· Opinto-oikeutta ei ole mahdollista lykätä eteenpäin.

Opintokokonaisuuden lähiopetus toteutetaan OKL:n Turun kampuksella.

Saadakseen kokonaisuusmerkinnän opintokokonaisuudesta tulee opiskelijalla olla suoritettuna Turun
yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelman mukainen Digitaalinen oppiminen ja
opettaminen 25 op -opintokokonaisuus (tai Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opinnot -
opintokokonaisuus 25 op).


