Venäjän kieli, 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)
Valintaperusteet
Venäjän kielen aloituspaikkojen määrä yhteishaussa on 25, joista 20 (80 %) on varattu
ensikertalaisille. Valituksi voi tulla ylioppilastutkinnon tulosten antamien pisteiden (todistusvalinta)
tai motivaatiokirjeen ja haastattelun (etävalintakoe) perusteella.
Koulutukseen hyväksytään opiskelijoita alla olevan taulukon mukaisesti: Ensikertalaisia voi tulla
valituksi enemmänkin kuin kiintiön kooksi on määritelty, jos hakijan/hakijoiden valintamenestys
siihen riittää. Todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat. Hakija huomioidaan
automaattisesti kaikissa niissä valintajonoissa, joissa hänet voidaan ottaa huomioon.
Valintajono
1. Todistusvalinta
2. Etävalintakoe

Aloituspaikat Ensikertalaisia
25
20 (80 %)
20
20
5
–

TODISTUSVALINTA
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.
Hakijan on saatava vähintään 79 pistettä tullakseen valituksi todistusvalinnassa. Maksimipistemäärä
on 159,7.
Todistusvallinnan kynnysehdot:
•

YO-tutkinto:

•
•

EB-tutkinto:
IB-tutkinto:

•

RP/DIA-tutkinto:

Pitkä venäjä vähintään arvosanalla C tai
lyhyt venäjä vähintään arvosanalla M.
L4/L5-venäjä vähintään arvosanalla 7.00.
A-venäjä suoritettu, B-venäjä vähintään arvosanalla 4 tai
AB-venäjä vähintään arvosanalla 5.
B2-B3-venäjä vähintään arvosanalla 8.

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:
•
•
•

Äidinkieli
Venäjä
Kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin
otetaan huomioon todistusvalinnassa, mikäli kynnysehdot täyttyvät. 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 yhteispistemäärän järjestys määräytyy seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.

äidinkielen arvosana
painotetun aineen venäjän pistemäärä
paras muun aineen pistemäärä
seuraavaksi paras muun aineen pistemäärä
seuraavaksi paras muun aineen pistemäärä.

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 etävalintakokeen kautta täytettäväksi.
Todistusvalinnan pisteytystaulukko: katso "Lisätietoja hakemisesta"
ETÄVALINTAKOE
Etävalintaan voivat osallistua ne hakijat, jotka eivät ole valintakelpoisia todistusvalinnassa tai eivät
ole tässä hakukohteessa tulleet hyväksytyksi. Etävalintakokeeseen kuuluu motivaatiokirje ja
haastattelu. Hakijoiden tulee lähettää motivaatiokirje torstaihin 4.6.2020 mennessä. Motivaatiokirjeen perusteella valitaan hakijat sähköisenä etäkokeena toteutettavaan haastatteluun. Haastattelu
järjestetään 9.6.–11.6.2020 klo 9–16 välisenä aikana.

Motivaatiokirje
Motivaatiokirjeen avulla arvioidaan hakijan opiskelumotivaatiota ja sitoutumista tutkinnon
suorittamiseen. Lisäksi halutaan selvittää, minkälaisia opintovalintoja hakija aikoo alustavasti tehdä
ja miten koulutus tukee hänen ammatillisia tavoitteitaan. Motivaatiokirje kirjoitetaan suomeksi.
Siihen liitetään lyhyt venäjänkielinen omaelämäkerta, jossa hakija kertoo itsestään, taustastaan ja
kiinnostuksen kohteistaan. Motivaatiokirjeen ja omaelämäkerran yhteispituus on 2–3 sivua.
Motivaatiokirjeessä tulee pohtia ainakin seuraavia asioita:
•
•
•
•
•

Miksi päätit hakea juuri tähän koulutukseen?
Miten koulutustaustasi sopii mielestäsi pohjaksi koulutukseen, johon haet?
Millaiset opiskelutottumukset sinulla on? Kuvaa omia opiskelutaitojasi ja -tapojasi (esimerkiksi
miten suunnittelet ja aikataulutat opintojasi ja miten omaksut opiskeltavaa sisältöä?)
Tutustu Itä-Suomen yliopiston opintotarjontaan (haeyliopistoon.fi) ja opinto-oppaisiin
(weboodi.uef.fi). Millaisia opintovalintoja (esim. sivuaineet) aiot alustavasti tehdä ja millä
aikataululla suorittaisit opintoja?
Millaisia tavoitteita sinulla on uraan liittyen? Miten tämän alan opiskelu tukee ammatillisia tai
tieteellisiä tavoitteitasi?

Motivaatiokirje ja siihen liittyvä omaelämäkerta palautetaan 4.6.2020 klo 16 mennessä. Tarkemmat
ohjeet palauttamisesta lähetetään hakijalle siihen sähköpostiin, jonka hakija on ilmoittanut

hakulomakkeella viimeistään 2.6.2020. Motivaatiokirjeen ja siihen liittyvän omaelämänkerran voi
kirjoittaa myös käsin ja skannata tai kuvata liitetiedostoksi.
Haastattelu
Motivaatiokirje arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytyt kutsutaan sähköisenä
etäkokeena toteutettavaan haastatteluun. Haastattelu järjestetään 9.6.–11.6.2020 klo 9–16.
Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan haastattelun ajankohdasta viimeistään kaksi päivää ennen
haastattelua Opintopolun hakemuksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Annettua
haastatteluaikaa ei voi vaihtaa. Haastattelua varten hakija tarvitsee tietokoneen, internetyhteyden,
mikrofonin, kuulokkeet tai kaiuttimet ja kameran. Hakija vastaa itse internetyhteyden toimivuudesta
sekä tietokoneen soveltumisesta haastattelun suorittamiseen. Teknisistä ja ohjelmistovaatimuksista
ilmoitetaan haastattelua koskevissa sähköposteissa. Hakijan tulee todistaa haastattelussa
henkilöllisyytensä. Haastattelu tallennetaan hakijan oikeusturvan varmistamiseksi.
Haastattelussa, joka on suomen- ja venäjänkielinen, arvioidaan hakijan venäjän kielen taitoa ja
harrastuneisuutta sekä motivaatiota ja valmiuksia venäjän kielen yliopisto-opiskeluun. Lopullinen
valinta tapahtuu haastattelun perusteella, joka pisteytetään (enimmäispistemäärä 25).
Tullakseen valituksi hakijan tulee saada haastattelusta vähintään 10 pistettä.
Hakijan tulee tehdä etävalintakoe itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että etävalintakokeen tekemiseen ei
saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Jos etävalintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on
vilpistä.
Itä-Suomen yliopisto voi etävalintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä hakijan
etävalintakokeen vastauksista (hallintolaki 434/2003 31 §) Näin voidaan toimia silloin, jos
vastauksiin epäillään sisältyvän edellä kuvattua vilppiä.
Jos hakijan vastauksissa ilmenee vilppiä, etävalintakokeen suoritus hylätään (hallintolaki 50 §).

Lisätietoa hakemisesta
Valituksi voi tulla ylioppilastutkinnon arvosanojen tai etävalintakokeen perusteella.
Opiskelijaksi valittavien tulee suorittaa tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä mainitut pakolliset
kieli- ja viestintäopinnot osana tutkintoa.

