Kulttuurintutkimus, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian
maisteri (3 v + 2 v)
Korkeakoulujen kevään 2020 toinen yhteishaku (18.3.2020 klo 08:00 – 1.4.2020 klo 15:00)
Aloituspaikkoja on 30, joista ensikertalaisille on varattu 17. Valituksi voi tulla ylioppilastutkinnon arvosanojen
tai valintakokeen perusteella. Hakija huomioidaan automaattisesti kummassakin valintatapajonossa, mikäli
se hänen koulutustaustansa huomioon ottaen on mahdollista.
Valintajono
1. Todistusvalinta
2. Etävalintakoe

Aloituspaikat
25
15
10

Ensikertalaisia
15 (57 %)
15
-

1. TODISTUSVALINTA
Todistusvalinnalla valitaan 15 opiskelijaa, joista kaikki ensikertalaisia.
Hakijan ei tarvitse ilmoittaa, hakeeko hän todistusvalinnassa. Hakija otetaan huomioon todistusvalinnassa,
jos hän on ensikertalainen hakija ja hän on suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, EB- tai IB-tutkinnon
tai Suomessa RP/DIA-tutkinnon.
Todistusvalinnassa pisteet annetaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Hakijan on saatava
vähintään 90 pistettä tullakseen valituksi todistusvalinnassa. Maksimipistemäärä on 154. Vuonna 2020 IB-,
EB- tai RP/DIA -tutkinnon suorittavilla pisteytyksessä huomioidaan ennakkoarviot. Opiskelijavalinta on
ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu hakijan toimittaman lopullisen
tutkintotodistuksen perusteella.
Pisteitä voi saada viidestä aineesta:
•
•

Äidinkieli
Neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Hakija, joka on kirjoittanut vähemmän kuin viisi ainetta huomioidaan silti todistusvalinnassa. Yhdestä
aineesta voi saada pisteet vain kerran. Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä
matematiikasta. Hakija voi saada pisteitä useammasta eri kielestä. Mikäli hakija on kirjoittanut kaksi
äidinkielentasoista koetta, huomioidaan toinen äidinkielenä ja toinen pitkänä kielenä niin, että yhdistelmä
on hakijalle paras mahdollinen ja tuottaa eniten pisteitä.
Hakijoiden saadessa saman todistuspistemäärän valintajärjestys määräytyy seuraavasti:
1.
2.
3.
4.

äidinkielen arvosana,
paras reaaliaineen pistemäärä,
seuraavaksi paras reaaliaineen pistemäärä,
seuraavaksi paras pistemäärä aineesta riippumatta.

Jos tasapistesäännön/-sääntöjen jälkeen hakijoita on edelleen tasapisteissä, hyväksytään kaikki tasapisteissä
olevat hakijat. Mikäli todistusvalinnassa hyväksyttävissä olevia on alle aloituspaikkojen määrän, siirretään
täyttämättä jäävät aloituspaikat valintakoevalintaan hakukohteen ensikertalaisuuskiintiön määrä huomioon
ottaen.

Todistusvalinnan pisteytystaulukko: katso "Lisätietoja hakemisesta"
2. ETÄVALINTAKOE
Valintakokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Jos hakija on hyväksytty todistusvalinnassa
ensimmäiseen hakutoiveeseen, hänen ei tarvitse enää osallistua valintakokeeseen. Jos hakija on
todistusvalinnassa hyväksytty alempaan hakutoiveeseen, voi hän vielä osallistua ylempien hakutoiveiden
valintakokeisiin.
Muut reitit yliopistoon -haussa mahdollisesti täyttämättä jäävät aloituspaikat siirretään täytettäväksi
valintakokeen perusteella.
Valintakoe on sähköisesti suoritettava etäkoe.
Valintakoe on kaksivaiheinen
1) Kirjallinen etäkoe 3.6.2020 klo 13–17
2) Suullinen koe 9.-10.06.2020
Lopullinen valinta muodostetaan laskemalla yhteen kirjallisen kokeen ja suullisen kokeen pisteet.
Valintakokeen kokonaismaksimipistemäärä on 59 pistettä.
Hakija tarvitsee valintakokeen suorittamiseen toimivan tietokoneen ja internet-yhteyden. Koetta ei voi tehdä
mobiililaitteella. Hakija vastaa itse internet-yhteyden toimivuudesta sekä tietokoneen soveltumisesta
valintakokeen suorittamiseen. Teknisistä ja ohjelmistovaatimuksista ilmoitetaan valintakoetta koskevissa
sähköposteissa.
VAIHE 1: Kirjallinen etäkoe
Kirjallinen koe pidetään 3.6.2020 klo 13–17.
Kirjallisen kokeen järjestelyistä ja etäkokeen ohjeistuksesta ilmoitetaan viimeistään maanantaina 1.6.2020
jokaiselle hakijalle siihen sähköpostiin, jonka he ovat ilmoittaneet hakulomakkeellaan.
Kirjallisessa kokeessa annetaan kolme soveltavaa aineistotehtävää: tekstiaineiston analyysi, ääniaineiston
analyysi ja kuva-aineiston analyysi, joista vastataan oman valinnan mukaan kahteen. Tehtävien arvioinnissa
painotetaan hakijan kykyä hahmottaa kulttuurisen aineiston rakennetta ja merkityksiä. Koe ei edellytä
ennakkovalmistautumista.
Hakijan tulee tehdä valintakoe itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua
kukaan muu henkilö kuin hakija. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.
Hakijan tulee tehdä valintakoe siinä annetun ohjeistuksen mukaisesti. Hakija saa käyttää apuvälineinä ja
valintakoemateriaalina valintakokeen aikana ainoastaan materiaalia, jonka käyttäminen valinnassa on
sallittua. Jos hakija saa käyttää valintakoevastauksia laatiessaan esimerkiksi internetissä olevaa aineistoa,
tästä ilmoitetaan valintakokeessa. Jos hakija toimii vastoin näitä ohjeita, kyse on vilpistä
Kaikille kirjallisen kokeen vastauksille tehdään alkuperäisyystarkastus (ns. plagiaatintunnistus) Itä-Suomen
yliopistossa käytössä olevalla digitaalisella järjestelmällä.

Kirjalliseen kokeeseen osallistuva antaa suostumuksensa siihen, että Itä-Suomen yliopisto voi koesuorituksen
aikana pyytää selvityksen siitä, että koetta ollaan tekemässä itsenäisesti. Itä-Suomen yliopisto voi toteuttaa
pistemäistä etävalvontaa etäkokeen aikana. Yliopisto voi ottaa hakijaan kirjallisen kokeen aikana yhteyttä
puhelimitse hakijan opintopolun hakemuksella ilmoittamaan puhelinnumeroon. Hakijan tulee toimenpiteitä
varten pitää puhelimensa vastausvalmiudessa.
Itä-Suomen yliopisto voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä hakijan kirjallisen kokeen
vastauksista (hallintolaki 434/2003 31 §) Näin voidaan toimia silloin, jos vastauksiin epäillään sisältyvän edellä
kuvattua vilppiä.
Jos hakijan vastauksissa ilmenee vilppiä, kirjallisen kokeen suoritus hylätään (hallintolaki 50 §).
Kirjallisesta kokeesta voi saada maksimissaan 50 pistettä. Hyväksytyn koesuorituksen alaraja on 60 %
kaikkien hakijoiden valintakoesuoritusten pistemäärien keskiarvosta. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on
saatava pisteitä kahdesta tehtävästä. Jos hakija vastaa useampaan kuin kahteen tehtävään, arvostelussa
otetaan huomioon kaksi alimman pistemäärän saavuttanutta tehtävää.
Mikäli hakijoilla on sama valintakoepistemäärä, sijoitetaan heidät kaikki samalle sijalle.
VAIHE 2: suullinen koe
Suullinen koe järjestetään 9.–10.6.2020.
Suullinen koe tallennetaan hakijoiden tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi. Tallenteet säilytetään kahden
vuoden ajan, jonka jälkeen tiedostot tuhotaan.
Koetta varten hakija tarvitsee tietokoneen, internet-yhteyden, mikrofonin, kaiuttimet/kuulokkeet ja
kameran. Hakija on itse vastuussa haastattelun edellyttämästä tekniikasta ja sen toimivuudesta. Hakijan
tulee todistaa henkilöllisyytensä.
Kokeeseen kutsutaan 30 kirjallisessa kokeessa parhaat pisteet saavuttanutta hakijaa. Hakijoille, joita ei ole
valittu haastateltaviksi, ei lähetetä asiasta erillistä ilmoitusta.
Suulliseen kokeeseen voivat osallistua vain siihen erikseen kutsutut hakijat. Tarkemmat ohjeet
osallistumisesta ja kokeen aikatauluista lähetetään hakijoille viimeistään maanantaina 8.6.2020 siihen
sähköpostiin, jonka he ovat ilmoittaneet hakulomakkeellaan.
Annettua aikaa ei voi vaihtaa. Suullisen kokeen kesto on kunkin hakijan kohdalla noin 15–20 minuuttia.
Suullisen kokeen maksimipistemäärä on 9p. Valinta perustuu kirjallisen kokeen ja haastattelun yhteispistemäärään.

