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OHJEITA HAKULOMAKKEEN TÄYTTÄMISEKSI:
1+ -vaiheen haku
Hakukelpoisuus
Tällä lomakkeella haetaan aineenopettajan pedagogisiin opintoihin. Haku koskee ns. 1+ -vaiheen
valintaryhmään kuuluvia Tampereen yliopiston keskustakampuksella ja hervannan kampuksella
(tekniikan ala) kirjoilla olevia alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavia opiskelijoita.
Hyväksytty soveltuvuuskoe antaa opiskelijalle opinto-oikeuden aineenopettajan pedagogisiin
opintoihin siten, että ne tulee aloittaa viimeistään valinnoista seuraavan neljännen läsnäololukuvuoden
alussa. Esim. keväällä 2019 option saaneen pitää ilmoittautua viimeistään keväällä 2022 opintoihin,
jotka alkavat syksyllä 2022. Ne lukuvuodet, joina opiskelija mahdollisesti ilmoittautuu poissaolevaksi,
eivät kuitenkaan kuluta optiovuosia.
Tutustu valintaryhmien hakuedellytyksiin:
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/aineenopettajan-pedagogiset-opinnot#show-nain-haet-tai-ilmoittaudut

1+ -valintaryhmä koskee sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon valittua opiskelijaa ensimmäisen
läsnäolo-opintovuotensa keväällä.
1+ -valintaryhmä ei koske seuraavia opiskelijaryhmiä:
 Pelkästään kaksivuotiseen maisterin tutkintoon valittuja opiskelijoita, vaikka he ovatkin
Tampereen yliopistossa ensimmäisen vuoden opiskelijoita.
 Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteen opiskelijoita; he suorittavat opettajan
pedagogiset opinnot osana kasvatustieteiden opintoja ja hakeutuvat opintoihin ao.
koulutuksen ilmoittamana ajankohtana keväällä 2019.
 Ammatillisen opettajakoulutuksen suorittaneita; he eivät ole hakukelpoisia, koska heillä on jo
vastaava laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden tuottava koulutus. (Ks. TaY:n
tutkintosääntö, 12§).
 Maisterin tutkinnon jo suorittaneita (ns. erillisopinnot).
Mikäli yhteystietosi muuttuvat lomakkeen lähettämisen jälkeen, ilmoita siitä välittömästi
kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaan, puh. 050 343 5742.
Opetettava aine
Opetettavalla aineella tarkoitetaan jonkin oppilaitoksen opetukseen kuuluvaa ainetta ja sitä ainetta,
jossa opetusharjoittelu pääsääntöisesti suoritetaan. Opetettavan aineen opinnot voivat olla tutkintoohjelmasi omia opintoja tai valinnaisia opintoja.
Tampereen yliopistossa aineenopettajan pedagogisiin opintoihin vuonna 2019 hakevilla voi olla
opetettavana aineena jokin seuraavista: äidinkieli ja kirjallisuus, englannin kieli, saksan kieli, venäjän
kieli, ranskan kieli, ruotsin kieli, matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka, historia,
yhteiskuntaoppi,
filosofia,
psykologia,
yhteiskuntaja
hallintotieteet,
terveystieto.
1+ -vaiheen hakijoille ei ole hakuvaiheessa asetettu ehtoja opetettavan aineen opintojen määrästä.
Tarkista kuitenkin mahdolliset oman tiedekuntasi antamat opetettavaa ainetta koskevat ohjeet.
TAU:n tekniikan alan hakijat
1+ -vaiheen hakijoiksi kutsutaan matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksen opintosuunnan
(tekniikan ja luonnontieteiden TkK-tutkinto-ohjelma) opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa
1.8.2018 tai ovat kevätlukukaudella 2019 ensimmäistä kertaa läsnä olevia. Kotikampuksen
puoltomerkintöjä varten hakulomake tulee toimittaa ilman puolto-merkintää huoneeseen TA212
(muuttuu maaliskuun aikana, uusi huone K2245).
Hakemuksen liitteet (kaikki hakijat)
Liitä hakemukseen haastattelua varten tarkoitettu Tietoja hakijasta –lomake täytettynä kahtena kappaleena.
Lisätietoja (keskustakampus): Johanna Mäkelä, 050 421 1071, huone 209; johanna.makela@tuni.fi
Lisätietoja (hervannan kampus): Hanna Lehtelä, 050 447 8394 , huone K2245; hanna.lehtela@tuni.fi

