Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus kevät 2020
Päivitetyt valintaperusteet 28.4.2020
Maisterihaku, Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu, kasvatustieteen
maisteri (2 v)
ALOITUSPAIKAT
Valitaan 6 opiskelijaa.
VALINTAMENETTELY
Valintakelpoisia ovat hakijat, joilla on suoritettuna yliopistossa alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi hakijalla tulee olla
suoritettuna kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopintokokonaisuudet (60 op/35 ov) vähintään arvosanalla hyvä
(3/5) tai hyväksytty joko aiempaan tutkintoon sisältyen tai erillisinä opintoina. Valintaperusteissa edellytetyt opinnot tai täydentävät opinnot
eivät sisälly KM-tutkinnon (120 op) minimilaajuuteen.
Opiskelijat valitaan pakollisen etävalintakokeen pistemäärän perusteella paremmuusjärjestyksessä. Loput kokeen hyväksytysti suorittaneet
hakijat asetetaan varasijoille etävalintakokeen pistemäärän perusteella. Tasapistetilanteessa ratkaisee hakijoiden järjestyksen ensisijaisesti
etävalintakokeen ensimmäisestä kysymyksestä, toissijaisesti toisesta kysymyksestä saatu pistemäärä.
Etävalintakokeesta voi saada maksimissaan 40 pistettä. Kyseessä on soveltava aineistokoe, jossa on neljä kysymystä, joista jokaisesta tulee
saada vähintään 5 pistettä, eli yhteensä vähintään 20/40 pistettä.
Hakijan pääaine määräytyy suoritetun aineopintokokonaisuuden perusteella: kasvatustieteen aineopinnot suorittaneen hakijan pääaine on
kasvatustiede ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot suorittaneen hakijan aikuiskasvatustiede. Vain perustellusta syystä ja oppiaineen
vastuuhenkilön luvalla pääaineen valinta voi poiketa tästä. Mikäli hakija on suorittanut kasvatus- JA aikuiskasvatustieteen aineopinnot, hän voi
opintojen alkuvaiheessa valita pääaineensa.
ETÄVALINTAKOE
Aika:
Paikka:

Ti 26.5.2020 klo 13.00–15.00
Etävalintakoe verkossa

Etävalintakokeen järjestelyistä ja ohjeistuksesta ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla hakijan Opintopolussa olevassa hakemuksessa ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen viimeistään 25.5.2020 klo 12. Etävalintakoe avautuu 26.5.2020 klo 13.00, ja vastausaikaa on klo 15.00 asti.
Valintakoemateriaali: Etävalintakokeen alkaessa verkossa jaettava aineisto.
Hakija tarvitsee etävalintakokeen suorittamiseen toimivan tietokoneen, nettiselaimen ja internet-yhteyden. Vastaaminen tapahtuu
kirjoittamalla, nettikameraa ei tarvita. Koetta ei voi tehdä mobiililaitteella. Hakija vastaa itse internet-yhteyden toimivuudesta sekä
tietokoneen soveltumisesta valintakokeen suorittamiseen.
Etävalintakokeen jälkeen järjestetään vielä 4.- 5.6.2020 suullinen videoyhteydellä toteutettu loppukoe, johon kutsutaan pisteiden perusteella
kuusi parasta hakijaa. Suullisen loppukokeen arviointi toteutetaan asteikolla hyväksytty - hylätty. Jos joku loppukokeeseen kutsuttu hylätään
suullisessa loppukokeessa, hänen tilalleen kutsutaan pistejärjestyksessä seuraava hakija. Lopullinen valinta perustuu hyväksyttyyn
loppukokeeseen ja etävalintakokeen pistemäärään (kuusi parasta loppukokeen hyväksytysti suorittanutta).
Suulliseen loppukokeeseen kutsuttaville ilmoitetaan kokeen ajankohta viimeistään 2.6.2020. Kokeessa hakijan tulee todistaa
henkilöllisyytensä.
Hakijan tulee tehdä etävalintakoe 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 etävalintakoe siinä annetun ohjeistuksen mukaisesti. Hakija saa käyttää apuvälineinä ja valintakoemateriaalina
etävalintakokeen aikana ainoastaan materiaalia, jonka käyttäminen valinnassa on sallittua. Jos hakija saa käyttää valintakoevastauksia
laatiessaan esimerkiksi internetissä olevaa aineistoa, tästä ilmoitetaan pääsykokeessa. Jos hakija toimii vastoin näitä ohjeita, kyse on vilpistä.
Valintakokeeseen 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 valintakokeen aikana. Yliopisto voi ottaa
hakijaan valintakokeen aikana yhteyttä puhelimitse hakijan opintopolun hakemuksella ilmoittamaan puhelinnumeroon. Hakijan tulee
toimenpiteitä varten pitää puhelimensa vastausvalmiudessa.

Kaikille hakijoiden tuottamille etävalintakokeen vastauksille tehdään alkuperäisyystarkastus (ns. plagiaatintunnistus) Itä-Suomen yliopistossa
käytössä olevalla digitaalisella järjestelmällä.
Itä-Suomen yliopisto voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä hakijan pääsykoevastauksista (hallintolaki 434/2003 31 §). Näin
voidaan toimia silloin, jos vastauksiin epäillään sisältyvän edellä kuvattua vilppiä.
Jos hakijan vastauksissa ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 50 §).

