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OPETTAJANKOULUTUSLAITOS

Opiskelijavalinta 2020

Musiikkikasvatuksen aineopintojen valintaperusteet

Aloituspaikkamäärä ja hakijat

Turussa järjestettäviin musiikkikasvatuksen aineopintoihin 35 op valitaan opiskelijoita joka toinen
vuosi. Opintoihin voivat hakea musiikkikasvatuksen perusopinnot 25 op suorittaneet Turun
yliopistossa luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa tai aineenopettajakoulutuksessa perustutkintoa
suorittavat sekä jo valmistuneet luokan- tai aineenopettajat. Mikäli perusopinnot eivät ole
suoritettuna valinnan tuloksen julkaisemiseen mennessä, voidaan opiskelija valita opintoihin
ehdollisesti. Perusopinnot tulee olla suoritettuna viimeistään 31.7.2020.

Syksyllä 2020 alkaviin opintoihin valitaan enintään 16 opiskelijaa, joista enintään kaksi voi olla Turun
yliopistossa muussa kuin kasvatustieteiden tiedekunnassa aineenopettajakoulutuksessa
perustutkintoa suorittavaa, jo valmistunutta luokanopettajaa tai jo valmistunutta aineenopettajaa.

Sivuaineopintoryhmään valittuja tulee olla vähintään kymmenen, jotta ryhmä perustetaan. Näiden
kymmenen tulee olla opettajankoulutuslaitoksen perustutkinto-opiskelijoita.

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden sivuainemäärä on rajoitettu
opettajankoulutuslaitoksen resursoimia sivuaineita koskien. i

Musiikkikasvatuksen perus- ja aineopinnot (yht. 60 op) antavat aineenopettajan kelpoisuuden
opetettavan aineen (musiikki) osalta perusopetukseen sekä 2. opetettavana aineena lukioon.

Hakeminen ja valinta

Opintokokonaisuuteen haetaan sähköisellä lomakkeella verkkosivulla
www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/opiskelu/muu-koulutustarjonta. Hakuaika alkaa
1.4.2020 ja päättyy 24.4.2020 klo 15.00.

Opiskelijat valitaan näyttökokeen perusteella. Hakija osallistuu näyttökokeeseen yhden päivän aikana
18.5.2020, 19.5.2020 tai 20.5.2020. Aikataulutoiveita ei voida ottaa vastaan. Poikkeusolosuhteissa
näyttökoe toteutetaan ilman fyysistä läsnäoloa. Kasvatustieteiden tiedekunta tiedottaa kaikille
valintakriteerit täyttäville hakijoille näyttökokeen järjestämistavoista maanantaina 4.5.2020 Turun
yliopiston opiskelijoille utu-osoitteeseen ja muille hakijoille hakulomakkeessa ilmoitettuun
osoitteeseen.

Näyttökokeessa hakija laulaa ja soittaa; hakija esittää itse valitsemansa näytteen laulussa ja
pianonsoitossa. Lisäksi hakija voi esitellä muiden instrumenttien osaamistaan. Monipuolisuus
soittonäytteissä katsotaan eduksi. Hakija voi osoittaa rytmiikkaan liittyviä taitoja myös kotoa löytyvillä
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välineillä ja pinnoilla mielikuvitusta käyttäen. Hakijaa kohden aikaa on varattu 15 minuuttia. Laulu- ja
soittonäytteen pituus tulee olla n. 10 minuutin mittainen. Näyttökokeen sisällön, ajankäytön ja
kameran optimaalisen paikan hakija suunnittelee ja harjoittelee etukäteen. Hakija voi käyttää
avustajaa pitämään kameraa. Tärkeää on, että kuvassa näkyy ja kuuluu kunkin näytteen osion kannalta
olennaiset asiat.

Tulosten julkaiseminen ja opiskeluoikeuden käyttö

Valinnan tulos julkaistaan viimeistään 12.6.2020. Opintoihin hakeneille ilmoitetaan tuloksesta
sähköpostitse: Turun yliopiston opiskelijoille utu-osoitteeseen ja muille hakijoille hakulomakkeessa
ilmoitettuun osoitteeseen. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua
kasvatustieteiden tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta. Oikaisuaika päättyy
29.6.2020 klo 15.00.

Opiskelupaikka tulee vahvistaa hyväksymiskirjeessä annettujen ohjeiden mukaisesti 29.6.2020 klo
15.00 mennessä. Mikäli vahvistusta ei saada määräaikaan mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen
opiskelupaikastaan.

Opinto-oikeuden saaneen on aloitettava opintonsa syksyllä 2020 eli opiskelun aloittamista ei voi lykätä
eteenpäin.

Jos musiikkikasvatuksen aineopintoihin valituksi tullut tutkinto-opiskelija valmistuu maisteriksi
hakuajan päättymisen jälkeen, tulee siitä ilmoittaa osoitteeseen eduopo@utu.fi. Tällöin opiskelija
kirjataan erillisten musiikkikasvatuksen aineopintojen opiskelijaksi kasvatustieteiden tiedekuntaan ja
hän saa opinnoista erillistodistuksen.

i Opettajankoulutuslaitoksen opiskelija voi valita opettajankoulutuslaitoksen tuottamista sivuaineista opetusresurssien vuoksi:
- kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma: enintään yhden perus- ja aineopintokokonaisuuden TAI kaksi

perusopintokokonaisuutta
- käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma: enintään yhden perusopintokokonaisuuden ja yhden perus- ja aineopintokokonaisuuden TAI

kolme perusopintokokonaisuutta
- luokanopettajan tutkinto-ohjelma: enintään yhden perusopintokokonaisuuden ja yhden perus- ja aineopintokokonaisuuden TAI kolme

perusopintokokonaisuutta
o pelkkää maisterin tutkintoa suorittavat: enintään yhden perus- ja aineopintokokonaisuuden TAI kaksi

perusopintokokonaisuutta
- varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma: enintään kaksi perusopintokokonaisuutta

Luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa / käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmassa / kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelmassa
opintonsa syksyllä 2013 ja sen jälkeen aloittavien osalta erityisopettajan opinnot 60 op rinnastetaan OKL:n sivuaineen perus- ja
aineopintokokonaisuudeksi.
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmassa perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op
rinnastetaan OKL:n sivuaineen perus- ja aineopintokokonaisuudeksi.
Sivuaineryhmään voidaan valita sivuainekiintiönsä käyttänyt opiskelija siinä tapauksessa, että ryhmässä on tilaa niiden opiskelijoiden jälkeen, joiden
sivuainekiintiö ei ole vielä täynnä.


