TIEDOTE
Lisätietoja Itä-Suomen yliopiston OPETTAJANKOULUTUSTEN SOVELTUVUUSKOKEESTA
2018
Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten valintamenettely on kaksivaiheinen.
Valintamenettelyn ensimmäinen vaihe vaihtelee hakukohteittain:


VAKAVA-kokeessa mukana olevien hakukohteiden soveltuvuuskoekutsut lähetetään
sähköpostitse 15.5.2018, jolloin VAKAVA-kokeen tulokset julkaistaan filosofisen
tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla.



Hakukohteisiin: Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia
tai Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede hakeneet
valitaan soveltuvuuskokeeseen suoravalintaehdon tai valintakokeen perusteella.
Soveltuvuuskoekutsu hyväksytyille lähetetään sähköpostitse viimeistään 25.5.2018.



Läntisen tai ortodoksisen teologian opetusalan suuntautumisvaihtoehdon hakijat
valitaan soveltuvuuskokeeseen suoravalinnan, valintakokeen kirjallisen osion ja
ylioppilastutkinnon antamien pisteiden tai valintakokeen kirjallisen osion perusteella.
Soveltuvuuskoekutsu hyväksytyille lähetetään sähköpostitse viimeistään 25.5.2018.



Kelpoisuusopinnoissa (ERO, VEO, EOPO) sekä osassa maisterihaun hakukohteista
(erityisopettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, opinto-ohjaaja) I vaihe on
aineistokoe. Soveltuvuuskoekutsut lähetetään sähköpostitse valintaperusteissa
mainittuina ajankohtina.

Valintamenettelyn toinen vaihe, soveltuvuuskoe on yhteinen kaikille Itä-Suomen yliopiston
opettajankoulutuksen hakukohteille. Yksipäiväinen soveltuvuuskoe järjestetään 4. - 8.6.2018
klo 8.30 alkaen Joensuun kampuksella. Jos hakija on hakenut ja hänet on hyväksytty kahden
tai useamman Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen hakukohteen valintakokeen II
vaiheeseen, kutsutaan hänet vain sen hakukohteen soveltuvuuskokeeseen, mikä on ylimpänä
yhteishaun hakutoivejärjestyksessä. Soveltuvuuskokeen tulos otetaan huomioon kaikissa
niissä opettajankoulutuksen hakukohteissa, joihin hakija on hakenut ja joiden valintakokeen
II vaiheeseen hänet on hyväksytty.
Soveltuvuuskoe on kaksiosainen. Siinä arvioidaan hakijan edellytyksiä suoriutua koulutuksen
opinnoista sekä soveltuvuutta, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta koulutukseen sekä
kasvatus-, ohjaus- ja opetusalalla työskentelyyn. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan myös
hakijan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisuvalmiuksia.

Kummastakin soveltuvuuskokeen osasta voi saada enintään 28 pistettä, joten
soveltuvuuskokeen maksimipistemäärä on 56 pistettä. Voidakseen tulla hyväksytyksi
koulutukseen hakijan on saatava kummastakin osasta vähintään 14 pistettä (yhteensä
vähintään 28 pistettä).
Käsityönopettajankoulutukseen hakevat tekevät soveltuvuuskoetta varten ennakkotehtävän,
jonka
ohjeistus
julkaistaan
20.5.2018
Itä-Suomen
yliopiston
verkkosivuilla
uef.fi/web/skope/ajankohtaista. Ennakkotehtävä tuodaan soveltuvuuskokeeseen ja se
arvioidaan erikseen osana soveltuvuuskoetta. Ennakkotehtävässä arvioidaan hakijan taitoa
toteuttaa käsityöllinen tehtävä omaperäisesti, analyyttisesti ja taitavasti. Ennakkotehtävän
maksimipistemäärä on 40 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 16 pistettä voidakseen tulla
hyväksytyksi koulutukseen.

Muiden koulutusten soveltuvuuskokeeseen ei liity ennakkotehtävää.
Soveltuvuuskokeeseen voivat ilmoittautua vain valintakokeen II vaiheeseen hyväksytyt
hakijat. Hakija ilmoittautuu soveltuvuuskokeeseen sähköisesti valitsemalla vapaina olevista
ajoista yhden itselleen sopivimman. Ilmoittautumislinkki on avoinna 26.5.2018 klo 8:00 –
29.5.2018 klo 18:00. Soveltuvuuskoekutsussa on lisätietoa ilmoittautumisesta.
Soveltuvuuskokeeseen
osallistuvien
henkilöllisyystodistus tai vastaava.
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