Ohje hyväksiluvun hakemisesta
1. Perehdy teemojen arviointikriteereihin.
2. Jos tunnistat, että olet opiskellut samoja asioita jossain aiemmassa koulutuksessa,
täytä hyväksilukuhakemus ja liitä mukaan aiempien opintojen todistukset.
3. Osoita hakemus opinto-ohjaaja Eveliina Grönbergille.
4. Täytä eAHOT-hakemus viimeistään kaksi viikkoa ennen teeman alkamista.

Hyväksilukuperiaatteet
•

Opintojen hyväksilukua tulee hakea eAHOT-hakemuksella. Kasvatustieteellisten
perusopintojen hyväksilukemisesta ei tarvitse tehdä hakemusta, jos todistus on ollut
opettajankoulutuksen hakemuksen liitteenä. Kaikki muut hyväksiluvut haetaan
täyttämällä eAHOT-hakemus.

•

Aikaisempien opintojen tulee vastata opettajankoulutuksen sisältöjä, tavoitteita ja
laajuutta.

•

Aikaisempien opintojen tulee olla opintopisteytettyjä tai opintoviikotettuja sekä
korkeakoulutasoisia opintoja.

•

Aiempien opintojen tulee olla suoritettu viimeisen viiden vuoden sisällä
opettajaopintojen aloitusajankohdasta laskien.

•

Kasvatustieteellisillä perusopinnoilla (25 op/ 15 ov) ei ole aikarajaa.

•

Hyväksiluku myönnetään vain kokonaisista teemoista.

•

Oma ammatillinen opettajaosaaminen –teemasta ei myönnetä hyväksilukua.

Esimerkkejä hyväksilukuun oikeuttavista aiemmin suoritetuista opinnoista
Kasvatustieteelliset perusopinnot
•

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op/15 ov

•

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op/15 ov

•

Kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot 25 op/15 ov

•

Ammattikasvatuksen perusopinnot 25 op/15 ov

•

Kasvatustieteelliset perusopinnot verkossa 13/15 op (HAMK Ammatillinen
opettajakorkeakoulu)

•

Ammatillisen opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset opinnot 16 op (JAMK
Ammatillinen opettajakorkeakoulu)

•

Pedagogiset perustiedot ja taidot 10 op (TAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu) –
hyväksilukuja myönnetään 10 op

•

Yliopistopedagogiikan perusopinnot 25 op – hyväksiluettavat opinnot tarkistetaan
tapauskohtaisesti

•

Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) Turun yliopiston toteutus – hyväksiluku 4
op

Yliopistoon tehdyistä kasvatustieteellisistä perusopinnoista voi saada hyväksilukuja myös,
jos ei ole tehnyt koko 25 op:n kokonaisuutta. Tarkistuta asia opinto-ohjaajalta.
Ammattipedagogiset opinnot 1: Opetus-, ohjaus ja arviointiosaaminen
•

Erilaiset opettajien täydennyskoulutukset – hyväksiluvut sisältöjen vastaavuuden
pohjalta

•

Yliopistopedagogiikan perusopinnot– hyväksiluettavat opinnot tarkistetaan
tapauskohtaisesti

•

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op – hyväksiluku Erityinen tuki 3 op

Ammattipedagogiset opinnot 2: Oppimisyhteisön rakentamisosaaminen
•

Näyttötutkintomestarin koulutus 25 op - hyväksiluku Koulutuksen verkostot 3 op

•

Työnohjaajankoulutus 60 op – hyväksiluku Dialoginen vuorovaikutus 3 op

•

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen perusopintoihin sisältyvä opintojakso
Vuorovaikutus ja yhteistyö – hyväksiluku Dialoginen vuorovaikutus 3 op

Opetusharjoittelu
•

Opetushallinnon tutkinto – hyväksiluku Orientaatio opetusharjoitteluun 3 op

Pedagogisen asiantuntijuuden kehittäminen
•

Näyttötutkintomestarin koulutus 25 op - hyväksiluku Tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatio-osaaminen 6 op

•

Pro gradu tai opinnäytetyö, jonka aihe on liittynyt ammatilliseen koulutukseen ja
jossa on pedagoginen näkökulma - hyväksiluku Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioosaaminen 6 op

•

Yliopistopedagogiikan perusopinnot, jos opintoihin on sisältynyt
kehittämistyö/kehittämishanke - hyväksiluku Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioosaaminen 6 op

