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O J SE N K Ä S I T T E L Y T I E D E
OIHE JTAU

TUTUSTU
OPISKELUUN JA
YLIOPISTOELÄMÄÄN
ENNAKKOON
VERKOSSA
Tervetuloa tutustumaan Itä-Suomen yliopiston uuden opiskelijan
orientoivaan verkkomateriaaliin, jonka löydät osoitteesta
kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle
Verkkomateriaalin avulla pääset tutustumaan yliopistoelämään
ja –ympäristöön monipuolisesti, myös videoiden avulla:
opiskelijan muistilista
sähköisten palveluiden käyttöönotto
ensitieto kampuksesta
tärkeät paikat ja palvelut
oman oppiaineen materiaalit uudelle opiskelijalle
runsaasti muuta tärkeää materiaalia.
Opintosi käynnistyvät sujuvasti, kun tutustut verkkomateriaaliin
jo ennen saapumistasi kampukselle syyskuussa. Kampuksella
perehtymisesi jatkuu 2.9. alkaen mm. oppiaineesi/koulutusohjelmasi,
vertaistuutoreiden, sekä Orientaatio yliopisto-opiskeluun
-opintojakson tapahtumilla. Aikatauluja orientaatioviikolle löydät
osoitteesta kamu.uef.fi/orientaation-aikataulu
Tavataan kampuksella!

Tervetuloa opiskelemaan ohjausta
Itä-Suomen yliopistoon!
Yliopisto-opiskelun aika on suunnanottojen ja uusien ovien avaamisen aikaa. Tässä oppaassa kerrotaan
perustietoa ohjauksen koulutuksesta sekä ohjausalan ja opinto-ohjaajaopintojen perustasta. Orientaatiojakson
aikana, tuutoriohjauksessa, opiskelutilanteissa ja yhteisissä seminaareissa kerromme mielellämme lisää ja voit
aina kysyä sinua askarruttavista opiskeluun liittyvistä kysymyksistä. Ennen opintojen alkua opiskelupaikan
vastaanottaneille lähetetään vielä sähköpostitse tarkempaa materiaalia.
Ohjauksen koulutuksella on pitkät perinteet vaalittavanaan Itä-Suomen yliopistossa. Ohjauksen koulutus
käynnistyi jo Joensuun yliopiston aikoina vuonna 1972 erillisinä opinto-ohjaajan opintoina. Ohjauksen
maisterikoulutusta (300 op) on toteutettu vuodesta 1988 lähtien. Vuodesta 2011 alkaen meillä on ollut tarjolla
myös Ohjausalan maisteriopinnot (120 op). Toivotamme sinut tervetulleeksi mukaan tähän perinteeseen ja
tuomaan siihen oma kokemuksesi, ajattelusi ja opiskelijatyöpanoksesi!
Yhteisissä koulutuksen seminaareissa kokoonnumme keskustelemaan opiskelusta ja ohjausalan kysymyksistä
sekä arvioimaan oppimista, opetusta ja ohjausta. Näissä seminaareissa sinulla on opiskelijana mahdollisuus
saada äänesi kuuluviin. Toimimme myös yhteistyössä ohjauksen opiskelijoiden ainejärjestön Opossumin
kanssa, jonka kautta opiskelijat voivat olla vaikuttamassa oman alansa koulutukseen. Olet siis yliopistoopiskelijan roolissa, mutta myös nuorempana kollegana. Tämä asema vahvistuu opintojesi edetessä, kun
toimit harjoittelijana ohjausalan/opinto-ohjaajan työssä, jolloin asemasi on sekä opiskelijan että ohjausalalle
suuntautuvan nuoremman kollegan asema.
Tänä syksynä 2019 meillä on useita erilaisia ohjausalan opiskelijoita. Opinto-ohjaajan koulutuksen (300 op) on
aloittamassa 20 opiskelijaa, jotka tähtäävät KK- ja KM-tutkintoihin.

Yhdeksännen kerran toteutuvissa

ohjausalan maisteriopinnoissa (120 op) on 10 opiskelijaa, joiden opiskelu ajoittuu kahdelle - kolmelle vuodelle.
Erillisissä opinto-ohjaajan opinnoissa opiskelun aloittaa tänä vuonna 20 opiskelijaa, jotka ovat jo
työkokemusta omaavia ja aiemman maisteritutkinnon suorittaneita. Lisäksi meillä aloittaa myös 10
sivuaineopiskelijaa.
Tavoittelemme sitä, että ohjauksen koulutus toimii yliopistollisena yhteisönä, jossa


opiskelu ja oppiminen toteutuvat sekä itsenäisesti että yhteistoiminnallisesti, kokemustietoa ja
tutkimus- ja teoriatietoa yhdistäen sekä yliopiston opiskelutilanteita ja oppimistilanteita käytännön
ohjaustyössä hyödyntäen.



tutkimuksen keskeisinä alueina ovat ohjausvuorovaikutus, ohjauksen toimintakulttuurit ja
palvelujärjestelmät sekä koulutuspolut ja työpolut elämänkulussa.



toimintaperiaatteina ovat avoin vuorovaikutus, keskinäinen arvostus ja toiminnan kehittävä
arviointi.

Ohjauksen koulutuksen tehtävänä on luoda oppimisympäristö, jossa kehittyy ohjaajia, opettajia ja tutkijoita,
jotka ohjauksen ammattilaisina



pystyvät omassa työssään vastuullisesti ja luovasti tukemaan yksilöiden kasvua ja kehitystä,
oppimista ja opiskelua sekä ohjaamaan yksilöitä ja yhteisöjä elämänkulun ja tulevaisuuden
suunnittelussa;



kykenevät jäsentämään ja arvioimaan muuttuvaa yhteiskuntaa, erilaistuvia toimintaympäristöjä,
kehittyvää koulutusta ja työelämää sekä näiden tarjoamia mahdollisuuksia ja toimimaan
mahdollisuuksien löytämiseksi ja kehittämiseksi;



perustavat toimintansa eettiseen harkintaan, tutkimusperustaiseen, kriittiseen ajatteluun ja
tasavertaisen yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen.

Ohjauksen maisterikoulutukset mahdollistavat lisäksi tieteelliset jatko-opinnot ja suuntautumisen tutkijan
uralle. Ohjauksen koulutuksen toimintaan kuuluvat myös ohjausasiantuntijuutta kehittävien projektien
toteuttaminen sekä muut asiantuntijatehtävät, muun muassa mukaan ohjausalan ja opinto-ohjaajien
täydennyskoulutuksessa toimiminen.
Ohjauksen opintojen orientaatio alkaa maanantaina 2.9.2019. Lisäksi jokainen koulutuksen aloittava opiskelija
tavataan opintojen alussa henkilökohtaisesti kerran ohjauskeskustelussa. Ohjauskeskusteluun on mahdollista
varata aika ruuhkan välttämiseksi jo elokuun puolelle.
Pyytäisimmekin sinua täyttämään etukäteen e-lomakkeen aiemmista opinnoistasi ja varaamaan
henkilökohtaisen ohjausajan (HOPS-keskustelu), jotta saat opintosi syksyllä hyvin käyntiin. HOPSkeskustelu on mahdollista toteuttaa joko kasvotusten täällä Joensuussa tai etänä. Jos toivot etätapaamista,
laitathan myös sähköpostia amanuenssille, niin sovitaan asiasta tarkemmin. Mikäli mikään ajanvarauksessa
oleva aika ei sovi sinulle, laita rohkeasti sähköpostia, niin yritetään löytää jokin muu aika.
E-lomake: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/23329/lomake.html
HOPS-ajanvaraus: https://doodle.com/poll/b64cstp37vivamsf
Amanuenssi Marina Cafaro on tavoitettavissa 5.8. alkaen sähköpostitse marina.cafaro@uef.fi ja puhelimitse
0504358948. Marinan tavoitat 20.9. saakka.
Amanuenssi Mira Tuononen palaa työvapaalta ja on tavoitettavissa 18.9. alkaen. Miran tavoitat
sähköpostitse mira.tuononen@uef.fi ja puhelimitse 0504358948.
Toivomme Sinulle parhainta menestystä ohjauksen opinnoissasi. Tavataan syyslukukauden alussa!

Koko ohjauksen henkilökunnan puolesta,

Pia Heilmann
professori
oppiaineen vastaava

Marina Cafaro
amanuenssi

Tule sellaisena kuin olet,
lähde muuttuneena!

Orientaatio

UUSI OPISKELIJA, TUTUSTU
ORIENTAATION
VERKKOMATERIAALIIN
kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle

Alta löydät kaikille uusille ohjauksen opiskelijoille yhteisen ohjelman. Orientaatio yliopisto-opintoihin opintojakso (ORI, 1131000 1 op) sisältää kaikille yhteistä Opintopalveluiden (OPI) sekä oppiainekohtaista
ohjelmaa. Tarkastathan aina voimassaolevat aikataulut, paikat ja sisällöt osoitteesta kamu.uef.fi/orientaationaikataulu. Tarkemmat alkuviikon orientaatioleirin aikataulut ilmoitetaan elokuussa lähetettävässä
sähköpostissa.
Itä-Suomen yliopiston seniorituutorit päivystävät Carelian ala-aulan infopisteellä ma-ke 2.9.–4.9.
klo 8.00–10.00. Seniorituutorit neuvovat sinua esimerkiksi tilakysymyksissä.

MAANANTAI 2.9.2019
9.30–9.45
9.45–10.00
10.00–10.15
10.15–10.30
10.30–12.00

12.00–

Carelia C1: Akateeminen rehtori Harri Siiskonen sekä dekaani Janne Pietarinen
toivottavat uudet opiskelijat tervetulleiksi kättelemällä salin ovilla
Akateemisen rehtorin puheenvuoro: Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori
Harri Siiskonen
Joensuun kaupungin tervehdys: Hyvinvoinnin kehittämisjohtaja Jani Kaasinen
Orientaatio yliopisto-opintoihin -opintojakson esittely: Suunnittelija Saara
Puittinen
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan tervehdys sekä tuutoriryhmiin
jakautuminen ja lounas
Lähtö orientaatioleirille Vaivioon omin kyydein
Leirin tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen ohjeistetaan erillisessä kirjeessä
elokuun alussa
(yöpyminen)

TIISTAI 3.9.2019
8.00–14.30
14.30

Orientaatioleiri Vaiviossa jatkuu
Lähtö takaisin kohti Joensuuta

KESKIVIIKKO 4.9.2019
9.15–10
Kielikeskus esittäytyy, AU111
10–11
Suomen opettajaksi opiskelevien liitto SOOL esittäytyy, AU111
11.00–12.00

Tietoiskut, Metrian aula

12.00–14.00

Tietotori, Metrian aula

12.30-14.30

Sivuaineet esittäytyvät, Carelian aula
/ lounas

(13.00–15.00

2235340 Pro gradu -tutkielmaseminaari*)

14.00–16.00

Tuutoriryhmien tapaaminen

TULE
TIETOTORILLE
4.9.2019!

Tietoiskut:

Metriassa järjestettävissä Tietoiskuissa saat infoa juuri siitä ajankohtaisesta
opiskeluasiasta, joka sinua kiinnostaa. Tietoiskut vedetään läpi saman sisältöisinä
neljä kertaa klo 10.00-10.30, 10.30-11.00, 11.00-11.30 ja 11.30-12.00. Voit mennä
seuraamaan valitsemiasi tietoiskuja sinulle sopivana aikana. Tietoiskujen aiheita
ovat:
1.

ISYY palveluksessasi - Sinun ylioppilaskuntasi, sinun asiallasi (ItäSuomen yliopiston ylioppilaskunta, M102)

2.

Kansainvälisyyttä opintoihisi (Opintopalvelut/kansainväliset
liikkuvuuspalvelut, M106)

3.

Kielikeskuksen kieli- ja viestintäopinnot (Kielikeskus, M103)

4.

Opiskele digisti – keskeisimmät sähköiset työvälineet ja ympäristöt
(Opintopalvelut/Oppari, M100)

5.

Neuvontaa UEFn tietojärjestelmiin ja käyttäjätunnuksiin
(Tietotekniikkapalvelut, M101)

6.

SYKETTÄ – Joensuun Korkeakoululiikunnan tarjoamat mahdollisuudet
(SYKETTÄ, M109)

7.

8.

Tule perehtymään Opintorekisteri WebOodiin, opiskelun
mobiilisovellus Tuudoon ja Lukari-lukujärjestysohjelmaan opintojen
tukena (Opintopalvelut, M104)
Yliopiston urapalvelut opiskelijoille (Opintopalvelut/Urapalvelut,M110)

Tietotori:

Tietotorin aikana Metrian aulaan kokoontuu esittelypisteille useita opiskelua sekä
opiskelijoita tukevia ja auttavia yliopiston palveluita sekä muita opiskelijoille
erilaisia palveluita tuottavia sidosryhmiä, yhdistyksiä ja tahoja. Pisteillä voit
kiertää oman aikataulusi ja mielenkiintosi mukaan. Esittelijät ja heidän pisteidensä
sisällöt tarkentuvat kesän aikana ja päivittyvät osoitteeseen
kamu.uef.fi/orientaation-aikataulu. Tule tutustumaan!

Sivuaineet:

Voit tutustua Tietotorin aikana myös Itä-Suomen yliopiston sivuainetarjontaan.
Yliopiston oppiaineet esittelevät sivuaineita klo 12.30-14.30 Carelian aulassa.

TORSTAI 5.9.2019
8:30–9:30

Ryhmäohjausta, BOR102 kandimaisterit, N202 maisterit
amanuenssi ja oppiainetuutorit

9:30–11

Sähköiset järjestelmät tutuiksi, ilmoittautumiset,
BOR102 kandimaisterit, N202 maisterit
amanuenssi ja tuutorit

11.00-12.00

Lounas

12.00

Avajaisrukoushetki, Pyhän Nikolaoksen kirkko,
Joensuu

14.15–

Itä-Suomen yliopiston lukuvuoden avajaiset
yhteisesti Joensuun kampuksella, AU100 Aurora

LUKUVUODEN
AVAJAISIA
VIETETÄÄN
JOENSUUSSA
5.9.2019

Avajaisten jälkeen (ajat tarkentuvat osoitteeseen kamu.uef.fi/orientaationaikataulu):
Kampusrysäys-tapahtuma opiskelijoille sekä henkilökunnalle
Uusien opiskelijoiden Kaupunkisuunnistukseen lähtö

Yliopiston avajaiset, Kampusrysäys ja Kaupunkisuunnistus eivät kuulu Orientaation
yliopisto-opiskeluun -opintojakson viralliseen ohjelmaan. Tapahtumien aikana ei järjestetä
opetusta. Suosittelemme osallistumista.
PERJANTAI 6.9.2019
8.00–9.00

Opi kysymään – OPI vastaa! Opintopalveluiden ja seniorituutoreiden infopiste
Metrian aulassa
- Opintopsykologin neuvontaa mm. opetuksen yksilöllisten
opintojärjestelyjen hakemiseen
- Tietoa ja neuvontaa Opintopalveluiden palveluista opiskelijoille

9.00–11.00

Infot Metrian luentosaleissa. Infoista saat infoa juuri siitä asiasta, joka sinua
kiinnostaa. Saman sisältöiset infot vedetään läpi kaksi kertaa alkaen klo 9.00 ja
10.00. Voit mennä seuraamaan valitsemiasi infoja sinulle sopivana aikana. Infojen
aiheita ovat:
- Kielikeskuksen AHOT-työpaja (Kielikeskus, M105)

*ALOITTAVA
MAISTERI:
TARKISTA
AMANUENSSILTA
1. VIIKON
MAHDOLLISET
LUENTOSI!

-

Opiskelijan hyvinvointipalvelut (Opintopsykologit, M103)
Tiedä oikeutesi, tunne velvollisuutesi - Opiskelijan oikeusturva (Itä-Suomen
yliopiston ylioppilaskunta, M106)
Tietotekniikkapalvelut - UEF- tunnukset ja ohjelmistot opiskelijoille
(Tietotekniikkapalvelut, M104)
Urheilijana yliopistossa – Joensuun alueen urheiluakatemian esittely
(Joensuun urheiluakatemia, M107)
SYKETTÄ – Joensuun korkeakoululiikunnan tarjoamat mahdollisuudet
(SYKETTÄ, M109)

11.00–12.00

Lounas

12.00–14.00

Päivystävä HOPS-klinikka, MP211
amanuenssi, oppiainetuutorit

(12.00–14.00

2320204 Kvantitatiivinen tutkimus I, harjoitukset*)

TIISTAI 1.10.2019
12.15–15

Työpajoja Metrian luentosaleissa. Työpajoista saat infoa juuri siitä asiasta, joka
sinua kiinnostaa ja johon mahdollisesti kaipaat opinnoissasi tukea. Saman
sisältöiset työpajat vedetään läpi 3 kertaa alkaen klo 12.15, 13.15 ja 14.15.
Tarkemmat tiedot ja kuvaukset sekä ilmoittautumislinkit päivittyvät uuden
opiskelijan verkkosivuille opiskelujen alettua kampuksella.
https://kamu.uef.fi/student-book/orientaation-aikataulu/
Alustavia aiheita:
- Opiskelukunnon kohotusta: Eväitä sujuvaan opiskeluun

-

Opintopinnat kotiin - vinkit tenttiin valmistautumiseen ja muihin oppimisen
tapoihin yliopistossa
Opiskelu perheellisenä/työn ohella - tukea ja neuvoja
Opiskelun vuorovaikutustilanteet – tule toimeen jännittämisen kanssa
SYKETTÄ palvelut opiskelijan hyvinvointia tukemassa

-

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö: ”Arki haltuun - iloa opiskeluun”

-

15.00–

Tuutoriryhmien tapaaminen (tila ilmoitetaan syksyllä)

Opintojen rakenne
Ohjauksen koulutus on yliopistollinen yhteisö, jossa tutkitaan ja kehitetään ohjauksen ammattikäytäntöjä sekä
opiskellaan oppilaan- ja opinto-ohjaajiksi ja ohjaustyön asiantuntijoiksi. Ohjauksen koulutus vastaa osaltaan
kansallisesta opinto-ohjaajien koulutustehtävästä ja alan yliopistollisesta tutkimuksesta. Tämän yhteisön
oleellinen osa ovat opiskelijat ja toimintaperiaatteina ovat avoin vuorovaikutus, keskinäinen arvostus ja
toiminnan kehittävä arviointi. Ohjaus oppiaineena on monitieteinen tiedonala, jolla on perustansa ohjaus- ja
neuvontapsykologiassa sekä kasvatustieteissä. Itä-Suomen yliopiston ohjauksen koulutus suuntautuu
koulutuksen, ammattien ja työn maailmaan tavalla, jota voidaan laajemmin kutsua elämänuraohjaukseksi
(career guidance and counselling). Tutkimuksen keskeisinä alueina ovat ohjausvuorovaikutus, ohjauksen
toimintakulttuurit ja palvelujärjestelmät sekä koulutus- ja työpolut elämänkulussa.
Ohjauksen koulutus toteuttaa seuraavia koulutusohjelmia:





Opinto-ohjaajan koulutus 180 op + 120 op
Degree Programme in Career Counselling
Ohjausalan maisteriopinnot 120 op
Master´s Degree Programme in Career Counselling
Erilliset opinto-ohjaajan opinnot 60 op
Qualification studies for Career Counsellors
Opinto-ohjaajan sivuaineopinnot 60 op
Minor Qualification studies for Career Counsellors

OPINTO-OHJAAJAN KOULUTUS 300 OP
Opinto-ohjaajan koulutuksessa opiskelija hankkii laaja-alaisen ohjausasiantuntijuuden ja ammattitaidon
toimia yksilöiden tukena koulutus- ja työsiirtymissä ja elämänkulkujen muotoutumisessa. Opiskelija saa
asetusten mukaisen kelpoisuuden toimia oppilaan- ja opinto-ohjaajana sekä monipuoliset ammatilliset
valmiudet työskennellä opinto- ja työuraohjauksen asiantuntijatehtävissä eri oppilaitoksissa ja muuntuvissa
ohjauksen toimintaympäristöissä ja sivuaineopinnoista riippuen pätevyyden myös aineenopettajan tehtäviin.
Opiskelijalla on ohjausprosessien sekä ohjauksellisten ja konsultatiivisten työtapojen asiantuntemusta, taitoja
toimia eri-ikäisten toimijuuden tukena sekä vuorovaikutus- ja yhteistyöosaamista ja eettistä arviointitaitoa.
Hän tunnistaa moninaisuuden ja monikulttuurisuuden merkityksen ohjaustyön kulttuurisena perustana.
Opiskelijalla on ohjauksen palvelujärjestelmien ja eri ohjausympäristöjen tuntemusta. Opiskelija tuntee
opettamisen kasvatustieteellisen ja pedagogisen perustan, tuntee pedagogisen ja psykososiaalisen tuen eri
muodot sekä ymmärtää kasvatuksen ja opettajuuden yhteiskunnalliset ulottuvuudet sekä omaa työvälineitä
moniammatilliseen yhteistyöhön. Hän kykenee oman työnsä ja ohjausympäristöjen analysointiin,
suunnitteluun ja arviointiin. Hänellä on ohjausalan tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä mahdollisuus jatkaa
opintoja tieteellisiin jatko-opintoihin. Hänellä on valmiuksia osallistua sosiaalisesti kestävän kehityksen,
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisen yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen.

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN (180 OP) TUTKINNON TAVOITTEET
Kandidaatin tutkinnon suorittanut tuntee kasvatustieteellisen alan keskeisiä tutkimuskohteita eli kasvatusta,
koulutusta, oppimista ja ohjausta kuvaavat perusteet sekä niitä koskevaa teorianmuodostusta. Opiskelija
tunnistaa tieteellisen ajattelun ja arkiajattelun eron. Hän käyttää tieteellisiä työskentelytapoja
kasvatustieteellisen alan kysymyksien ratkaisemiseen ja johtopäätöksien tekemiseen. Opiskelija kykenee
lukemaan ja arvioimaan oman alansa tutkimustietoa. Opiskelija tuntee ohjauksen yhteiskunnallisen sekä
kasvatus- ja ohjauspsykologisen viitekehyksen sekä on orientoitunut ohjaajan ja opettajan työhön. Hänellä

on teoreettista tietämystä ja työvälineitä monikanavaisen ohjauksen ja ohjausprosessien toteuttamiseen ja hän
osaa käyttää ja arvioida taitojaan osana kehittyvää osaamistaan. Kandidaatin tutkinnon suorittaneella on
edellytykset menestyä maisteriopinnoissa. Hän on motivoitunut osaamisensa syventämiseen ja
laajentamiseen.
KASVATUSTIETEEN MAISTERIN (120 OP) TUTKINNON TAVOITTEET
Ohjausalan maisteriopinnoissa opiskelija hankkii laaja-alaisen ohjausasiantuntijuuden ja ammattitaidon
toimia yksilöiden tukena koulutus- ja työsiirtymissä ja elämänkulkujen muotoutumisessa. Opiskelijalla on
tutkiva asenne opetus- ja ohjaustyöhön ja hän tuntee opetus- ja ohjaustyön teoriaa ja käytänteitä ja
yhteiskunnallista perustaa. Hän tuntee ja analysoi ohjaustyötä palvelujärjestelminä, yhteistyönä ja
ohjauksellisina kohtaamisina. Opiskelijalla on syventävää ohjausteoreettista tietämystä, kehittyneitä
ohjaustaitoja sekä laajentunutta tietämystä ohjauksesta yksilöiden koulutus- ja työsiirtymien tukena,
työelämän konteksteissa ja erilaisten yksilöiden elämänkulun prosessien tukena. Hänellä on
ammattikäytännön kehittämisen ja tutkimuksen taitoja sekä taitoa itsenäisesti toteuttaa
ohjausasiantuntemusta syventävä tutkimusprosessi. Hänellä on tietämystä ohjaustyöstä eettisenä ja
sosiaalisena toimintana ja valmiuksia konsultatiiviseen työotteeseen. Hän tunnistaa moninaisuuden ja
monikulttuurisuuden merkityksen ohjaustyön kulttuurisena perustana ja hänellä on ohjauksen
palvelujärjestelmien ja eri ohjausympäristöjen tuntemusta. Hänellä on valmiuksia osallistua sosiaalisesti
kestävän kehityksen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisen yhteiskunnallisen osallisuuden
edistämiseen. Hän osaa arvioida osaamistaan ja ohjausasiantuntijuutensa kehitystä. Opiskelija saa asetusten
mukaisen kelpoisuuden toimia oppilaan- ja opinto-ohjaajana sekä monipuoliset ammatilliset valmiudet
työskennellä opinto- ja työuraohjauksen asiantuntijatehtävissä eri oppilaitoksissa ja muuntuvissa ohjauksen
toimintaympäristöissä. Hänellä on ohjausalan tutkimus- ja kehittämisosaamista ja mahdollisuus jatkaa
opintoja tieteellisiin jatko-opintoihin.
Itä-Suomen yliopistossa on ns. vapaa sivuaineoikeus. Tämä tarkoittaa, että opiskelija voi opiskella yliopistossa
tarjolla olevia aineita lähes rajoituksetta. Kuitenkin joissain oppiaineissa (esim. englannin kieli, psykologia,
sosiaalityö, hoitotiede, lääketiede) sivuaineopiskelijoiden määrää on rajoitettu. Kaikkea opetusta ei ItäSuomen yliopistossa voida kuitenkaan tarjota sekä Joensuun että Kuopion kampuksilla. Suoritettavan
tutkinnon rakenne määrittelee pitkälti sivuaineen valintaa ja laajuutta. Kattava kuvaus tarjolla olevista
opinnoista ja opintokokonaisuuksista löytyy yliopiston Opiskelu-sivuilta (uef.fi/opiskelu/sivuaineopinnot).
Sivuaineet ovat tärkeä osa opintoja ja niiden valintaan on useita näkökulmia. Valinnan voi tehdä oman
kiinnostuksen, laitoksen suositusten, tulevan ammatin tai työelämän yleisten odotusten mukaisesti taikka
niin, että se luontevasti tukee pääainetta tai tutkielman laatimista. Oleellista on, että tutkinnosta muodostuu
mielekäs ja mielenkiintoinen kokonaisuus, joka tukee työelämään sijoittumista. Sivuaineen voi valita
yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tai muun tiedekunnan oppiainevalikoimasta.
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan oppiaineita voi opiskella sivuaineina melko vapaasti.
Poikkeuksen muodostavat sosiaalityön syventävät opinnot, joihin voi saada opinto-oikeuden vain
opiskelijavalinnan kautta. Lisätietoja tiedekunnan oppiaineista saa laitosten amanuensseilta.

Tutkintorakenne kandidaatti (KK)
Koodi

Nimi

Op

ORIENTAATIO-, KIELI- JA VIESTINTÄOPINTOJA 15 OP

I

II

sl

1131000

Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op

1

x

2235102

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 1 op

1

x

8011101

Puheviestintää kasvatustieteiden opiskelijoille 3 op tai

3

x

8010150

Puheviestinnän monimuotokurssi 3 op

8011125

Kirjoitusviestintää kasvatustieteiden opiskelijoille 3 op tai

8010104

Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi 3 op

8012054

Ruotsia kasvatustieteiden opiskelijoille 4 op tai

8010202

Ruotsin monimuotokurssi 4 op

8013053

Academic English for Educational Sciences 3 op tai

8013053

English Academic Reading Skills Distance Learning Course

2310120

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 25 OP

2310121

Johdatus kasvatustieteisiin 5 op

5

x

2310122

Kasvatuksen historiallis-filosofinen perusta 5 op

5

x

2310123

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 5 op

5

3

4

kl

sl

III
kl

sl

kl

x

x

x

3

x

x

Pedagogisia opintoja 10 op
2310211

Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op (P)

5

x

Toimijana kasvatus- ja koulutusalalla 5 op:
2310212

* Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle 2 op (P)

2

x

2310213

* Orientoiva harjoittelu 3 op (P)

3

x

KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 72 OP
Ohjauksen opintoja 37 op
2235221

Johdatus ohjauksen teoriaan ja käytäntöön 5 op

5

x

2235233

Koulutus, työelämä ja ohjaus 5 op

5

2235223

Elämänkulku, ammatti- ja työurien muotoutuminen 5 op

5

x

2235234

Ohjaus digitaalisissa ympäristöissä 5 op

5

x

2235235

Ohjauksen klassikot ja suuntaukset 5 op

5

x

2235236

Ohjausprosessi ja -keskustelu 6 op

6

2235237

Ohjausasiantuntijuuden kehittyminen I

6

x

x
x

x

x

x

Pedagogisia opintoja 15 op
2310216

Erityispedagoginen näkökulma oppimisen tukemiseen 5 op

5

x

Opetuksen perusteet 10 op (P):
2310214

* Opetus- ja oppimisprosessin suunnittelu ja arviointi 3 op

3

x

2310215

* Perusharjoittelu H2 7 op

7

x

Tutkimusmetodiset opinnot 20 op
2230202

Kvalitatiivinen tutkimus I 5 op

5

x

2320204

Kvantitatiivinen tutkimus I 5 op

5

2235261

Kandidaatin tutkielma 6 op

6

x

2235262

Seminaarityöskentely 3 op

3

x

8020110

Kasvatustieteiden tiedonhaku 1 op

1

x

2230204

Kypsyysnäyte 0 op

0

x

SIVUAINE 60 OP
Vapaavalintaisen sivuaineen perus- ja aineopinnot, väh. 60 op
TAI 2 sivuaineen perusopinnot yhteensä väh. 50 op

x

VAPAAVALINTAISIA OPINTOJA 8-18 op
2235238

Ohjauksen erityisala 3-5 op

3-5

2240262

Työelämän psykologia 1 3 op

3

2235335

Ohjauksen ajankohtaiset kysymykset

3

1131018

Osallistuminen ainejärjestö- ja kerhotyöskentelyyn

1-5

1131016

Osallistuminen hallinto- ja työryhmätyöskentelyyn

1-10

Tuutorointiin liittyvät opintojaksot
1131010

Vertaistuutorikoulutus

2

1131011

Toimiminen vertaistuutorina

1

1131017

Kansainvälisten maisteriopiskelijoiden tuutorikoulutus

2

1131012

Toimiminen kansainvälisten maisteriopiskelijoiden tuutorina

2

1131013

Vaihto-opiskelijoiden tuutorikoulutus

1

1131014

Toiminen kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tuutorina

2

1131015

Toimiminen seniorituutorina
Muu vapaavalintainen ohjausasiantuntijuutta lisäävä
opintojakso

1-2

x

x

x

Tutkintorakenne maisteri (KM)
Koodi

Nimi

Op

KASVATUSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 105 OP

IV
sl

V
kl

sl

kl

Syventävät opettajan pedagogiset opinnot 35 op
2310231

Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä 5 op

5

x

2310235

Soveltava harjoittelu (H4) 5 op

5

x/

Valitse toinen seuraavista:

5

2310231

Monialainen opettajuus 5 op TAI

2230220a/b

Koulutuksen suunnittelu 5 op

x/

x/

x

x

Tutkiva opettajuus 10 op:
2310235

* Syventävä harjoittelu (H3) 7 op

7

x

(x)

3

x

x

Ennen harjoitteluun menoa tulee olla hyväksytty pro gradun
tutkimussuunnitelma tehtynä.
Valitse toinen seuraavista:
2310234

*Opetuksen eheyttäminen ja tutkiva opettajuus 3 op TAI

2230702

*Aikuiskoulutuksen hallinto ja säädösperusta 3 op
Valitse kaksi seuraavista:

2235331

Ohjaustaidot työelämässä 5 op

2310232

Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op

2230107

Oppimisympäristöt arjessa, työssä ja koulutuksessa 5 op

2230303

Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä 5 op

x

10

x

x

Ahotoitavat erikseen sovitut vaihto-opinnot 5 op
Syventävät ohjausasiantuntijuuden opinnot 25 op
2235328

Monikulttuurisuus ja moninaisuus ohjauksessa 5 op

5

x

2235322

Elinikäinen ohjaus ja moniammatillinen yhteistyö 5 op

5

2235329

Ohjaaja eettisenä toimijana 2 op

2

x

2235330

Ohjaaja työyhteisöissä 5 op

5

(x)

2235321

Pienryhmän ohjaus 5 op TAI

5

2235321

Small group counselling 5 op

2235332

Ohjausasiantuntijuuden kehittyminen II 3 op

x

(x)

Kvantitatiivinen tutkimus 2, 3 op

x

x

x
3

(x)

Syventävät tutkimus- ja menetelmäopinnot 45 op
2320304

(x)

3

x

x

2220311

Kvalitatiivinen tutkimus 2, 3 op

3

Valitse yksi syventävä metodiopintojakso 4 op

4

x/

x/

x/

x

2320305



Kvantitatiivinen tutkimus 3, 4 op

2230318



Kvalitatiivinen tutkimus 3, 4 op

2320309



Syventävät erityistutkimusmenetelmät: Mixed

x

methods - lähestymistapa 4 op
2235340

Pro gradu -tutkielmaseminaari 5 op

5

x

x

x

x

2235313

Pro gradu -tutkielma 30 op

30

x

x

x

x

2230329

Kypsyysnäyte (KM) 0 op

x

VAPAASTI VALITTAVIA OPINTOJA 15 OP

x

x

x

x

OHJAUSALAN MAISTERIOPINNOT 120 OP
KASVATUSTIETEEN MAISTERIN (120 OP) TUTKINNON TAVOITTEET
Ohjausalan maisteriopinnoissa opiskelija hankkii laaja-alaisen ohjausasiantuntijuuden ja ammattitaidon
toimia yksilöiden tukena koulutus- ja työsiirtymissä ja elämänkulkujen muotoutumisessa. Opiskelija saa
asetusten mukaisen kelpoisuuden toimia oppilaan- ja opinto-ohjaajana sekä monipuoliset ammatilliset
valmiudet työskennellä opinto- ja työuraohjauksen asiantuntijatehtävissä eri oppilaitoksissa ja muuntuvissa
ohjauksen toimintaympäristöissä. Opiskelijalla on ohjausprosessien sekä ohjauksellisten ja konsultatiivisten
työtapojen asiantuntemusta, taitoja toimia eri-ikäisten toimijuuden tukena sekä vuorovaikutus- ja
yhteistyöosaamista ja eettistä arviointitaitoa. Hän tunnistaa moninaisuuden ja monikulttuurisuuden
merkityksen ohjaustyön kulttuurisena perustana. Opiskelijalla on ohjauksen palvelujärjestelmien ja eri
ohjausympäristöjen tuntemusta. Hän kykenee oman työnsä ja ohjausympäristöjen analysointiin,
suunnitteluun ja arviointiin. Hänellä on ohjausalan tutkimus- ja kehittämisosaamista ja mahdollisuus jatkaa
opintoja tieteellisiin jatko-opintoihin. Hänellä on valmiuksia osallistua sosiaalisesti kestävän kehityksen,
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisen yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen.

Tutkintorakenne maisteri (KM)
Koodi

Nimi

Op

I

KASVATUSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 117 OP

II

sl

kl

1131000

Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op

1

x

2235102

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu 1 op

1

x

x

Ohjauksen opintoja 70 op
2235221

Johdatus ohjauksen teoriaan ja käytäntöön 5 op

5

x

2235233

Koulutus, työelämä ja ohjaus 5 op

5

x

2235223

Elämänkulku, ammatti- ja työurien muotoutuminen 5 op

5

x

sl

kl

2235234

Ohjaus digitaalisissa ympäristöissä 5 op

5

x

2235235

Ohjauksen klassikot ja suuntaukset 5 op

5

2235236

Ohjausprosessi- ja keskustelu 6 op

6

x

2310215

Perusharjoittelu H2 7 op (P)

7

x

2235321

Pienryhmän ohjaus 5 op TAI

5

2235321

Small group counselling 5 op

2235328

Monikulttuurisuus ja moninaisuus ohjauksessa 5 op

5

2235322

Elinikäinen ohjaus ja moniammatillinen yhteistyö 5 op

5

2235329

Ohjaaja eettisenä toimijana 2 op

2

x

2235330

Ohjaaja työyhteisöissä 5 op

5

x

2310235

Syventävä harjoittelu (H3) 7 op (P)

7

x

2235332

Ohjausasiantuntijuuden kehittyminen II 3 op

3

x

x

x

x
x
x
x

(x)

Syventävät tutkimus- ja menetelmäopinnot 45 op
2320304

Kvantitatiivinen tutkimus 2, 3 op

3

2220311

Kvalitatiivinen tutkimus 2, 3 op

3

Valitse yksi syventävä metodiopintojakso 4 op

4

x/

x/

x/

x

2320305

Kvantitatiivinen tutkimus 3, 4 op

2230318

Kvalitatiivinen tutkimus 3, 4 op

2320309

x
x

Syventävät erityistutkimusmenetelmät: Mixed methods lähestymistapa 4 op

2235340

Pro gradu - tutkielmaseminaari 5 op

5

x

x

x

x

2235313

Pro gradu -tutkielma (ohjaus) 30 op

30

x

x

x

x

Kypsyysnäyte 0 op

x

VAPAASTI VALITTAVIA OPINTOJA väh. 3 op

x

2235238

Ohjauksen erityisala 3-5 op

3-5

2240262

Työelämän psykologia 1 3 op

3

2235335

Ohjauksen ajankohtaiset kysymykset

3

2235323

Toimijuuden haasteet ja ohjaus

3-5

1131018

Osallistuminen ainejärjestö- ja kerhotyöskentelyyn

1-5

1131016

Osallistuminen hallinto- ja työryhmätyöskentelyyn

1-10

Tuutorointiin liittyvät opintojaksot
1131010

Vertaistuutorikoulutus

2

x

x

x

1131011

Toimiminen vertaistuutorina

1

1131017

Kansainvälisten maisteriopiskelijoiden tuutorikoulutus

2

1131012

Toimiminen kansainvälisten maisteriopiskelijoiden tuutorina

2

1131013

Vaihto-opiskelijoiden tuutorikoulutus

1

1131014

Toiminen kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tuutorina

2

1131015

Toimiminen seniorituutorina

1-2

Muu vapaavalintainen ohjausasiantuntijuutta lisäävä
opintojakso

Lisäksi ohjausalan maisteriopintoihin kuuluu täydentäviä opintoja / siltaopintoja opiskelijan aiemman
koulutustaustan mukaisesti. Opintoihin voi hakeutua kahdella eri taustalla; alemmalla
korkeakoulututkinnolla ja kasvatustieteellisillä aineopinnoilla tai alemmalla korkeakoulututkinnolla ja
yliopistollisilla opettajan pedagogisilla opinnoilla. Siltaopinnoilla täydennetään näin ollen joko puuttuvia
kasvatustieteen opintoja tai opettajan pedagogisia opintoja ja ne ovat edellytys maisterintutkinnon
suorittamiseen. Mikäli opiskelija on aloittaessaan suorittanut sekä kasvatustieteelliset aineopinnot että
yliopistolliset opettajan pedagogiset opinnot, ei täydentäviä opintoja / siltaopintoja tule lainkaan.

Koodi

Nimi

Op

Täydentävät opinnot ohjauksen koulutuksessa

I

II

sl

kl

sl

kl

Jos olet jo suorittanut opettajan pedagogiset opinnot, mutta et
vielä kasvatustieteellisiä aineopintoja, suoritat seuraavat
opintojaksot (26 op)
2310121

Johdatus kasvatustieteisiin 5 op

5

x

2310121

Kasvatuksen historiallis-filosofinen perusta 5 op

5

x

2310123

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 5 op

5

x

2230202

Kvalitatiivinen tutkimus I 5 op

5

x

2320204

Kvantitatiivinen tutkimus I 5 op

5

x

8020110

Kasvatustieteiden tiedonhaku 1 op

1

x/

x

x

Jos olet jo suorittanut kasvatustieteelliset aineopinnot, mutta et
vielä opettajan pedagogisia opintoja, suoritat seuraavat
opintojaksot (46 op)
2310211

Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op (P)

5

2310212

Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle 2 op (P)

2

x

2310213

Orientoiva harjoittelu 3 op (P)

3

x

2310214

Opetus- ja oppimisprosessin suunnittelu ja arviointi 3 op

3

2310216

Erityispedagoginen näkökulma oppimisen tukemiseen 5 op

5

x

Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä 5 op

5

x

2310231

x

x

x

2310235

Soveltava harjoittelu (H4) 5 op

5

x

Valitse toinen seuraavista:

5

x

2310231

Monialainen opettajuus 5 op TAI

2230220a/b

Koulutuksen suunnittelu 5 op
Valitse toinen seuraavista:

2310234

Opetuksen eheyttäminen ja tutkiva opettajuus 3 op TAI

2230702

Aikuiskoulutuksen hallinto ja säädösperusta 3 op
Valitse kaksi seuraavista:

2235331

Ohjaustaidot työelämässä 5 op

2310232

Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op

2230107

Oppimisympäristöt arjessa, työssä ja koulutuksessa 5 op

2230303

Asiantuntijuus, koulutus ja työelämä 5 op

x

x
x

3

x

(x)
10

x

x

x

Ahotoitavat erikseen sovitut vaihto-opinnot 5 op

Muistilista ennen opintojen alkua










x

Ota opiskelupaikka vastaan
Tutustu uuden opiskelijan materiaaleihin: https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/ ja
https://www.uef.fi/web/kapsy/uudelle-opiskelijalle
Ilmoittaudu läsnä olevaksi opiskelijaksi
Liity ISYY:n jäseneksi ja maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksu
o
Halutessasi liity myös ainejärjestö Opossumin ja SOOLin jäseneksi
Tilaa opiskelijakortti
Varaa henkilökohtainen ohjausaika
Täytä e-lomake mahdollisista aiemmista opinnoistasi
Tervetuloa Joensuuhun! (Asuntoa voit hakea, mm. Joensuun Elliltä)
Katso lisää: https://kamu.uef.fi/student-book/uuden-opiskelijan-muistilista/

Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan!

x

Hei ja tervetuloa yliopistoon
ja ylioppilaskuntaan!
Alkusyksystä kaikki voi tuntua uudelta ja hämmentävältä, mutta onneksesi olet
yliopiston ovista sisään kävellessäsi liittynyt myös osaksi opiskelijayhteisöä, josta löydät
taatusti kaikkia kaipaamiasi tuen muotoja. Opiskelijat ovat mahtavaa porukkaa ja me
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa järjestämme sinulle vapaa-ajan toimintaa,
liikuntapalveluita ja vaikutusmahdollisuuksia. Valvomme myös etujasi, jotta sinä voit
keskittyä opiskelemaan. Ainejärjestösi kautta olet yhteydessä oman alasi opiskelijoihin
- ylioppilaskunnan kautta tavoitat puolestaan kaikki opiskelijaelämän ilot ja edut.
Ylioppilaskunta, eli kaikissa vähänkin vähemmän virallisissa yhteyksissä ISYY, voi olla
sinulle nimenä jo tuttu, sillä yliopistoon läsnäolevaksi ilmoittautuessasi olet maksanut
jäsenmaksumme, joka sisältää myös Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle (YTHS)
menevän maksun. Olemme opiskelijoiden, eli juuri sinun, etu- ja palvelujärjestö. Siksi
toimintamme on toimintaa opiskelijalta opiskelijalle, suurella sydämellä.
TÄSSÄ TIIVIISTI JÄSENPALVELUITAMME:
edunvalvonta
vaikutusmahdollisuudet ylioppilaskunnassa ja yliopistossa
vapaa-ajan toiminta ja -tapahtumat
SYKETTÄ-liikuntapalvelut
vuokravälineet ja -tilat
kerhot
kansainväliset palvelut
viestintäpalvelut, esimerkiksi uutiskirjeet
tuki ja palvelut (esim. avustukset ja koulutukset) ainejärjestöille
lukuvuositarra opiskelijakorttiin
toimistopalvelut
häirintäyhdyshenkilöt
Tutustu ylioppilaskuntaan, sen toimintaan ja palveluihin myös verkkosivuillamme,
niin tiedät, mitä kaikkea hauskaa ja hyödyllistä ISYYs tuo sinulle mukanaan. Myös
asiantunteva henkilökuntamme on aina apunasi! Ja jos innostut toiminnastamme
oikein kunnolla, lähde ehdolle tulevana syksynä järjestettäviin ISYYn
edustajistovaaleihin tai ainakin äänestä niissä omasta mielestäsi parasta ehdokasta
päättämään ylioppilaskunnan asioista.
Tsemppiä syksyn opintoihin ja iloa elämääsi opiskelijana!

Itä-Suomen yliopistossa on käytössä erilaisia sähköisiä työvälineitä, jotka auttavat opiskelussa,
työskentelyssä ja viestinnässä. Näiden välineiden avulla saat ajantasaisimman tiedon opiskeluasi ja
yliopistoa koskevista asioista.

KAMU Käsikirja on jatkuvasti kehittyvä
opiskelijan tietopankki, josta löydät
kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet ja
linkit eri palveluihin.
kamu.uef.fi

OPINTOYHTEISÖ on tietyn laitoksen, yksikön,
pääaineen tai koulutuksen opiskelijoille
muodostettu yhteisö, josta löytyy heille
kohdennettua tietoa ja esim. tarkennuksia
Kamun ohjeisiin sekä opiskeluun liittyvät yleiset
tiedotteet. Opintoyhteisöt ovat Office 365
-ympäristössä, jonne kirjaudutaan UEF-tunnuksilla.
Listauksen opintoyhteisöistä löydät Kamusta.

YAMMER on opiskelijoiden ja henkilöstön sisäisen viestinnän pääkanava,
jossa kaikilla on mahdollisuus keskustella sekä seurata ja perustaa ryhmiä.
UEF Opiskelijat -ryhmässä jaetaan kaikkia opiskelijoita koskevaa tietoa ja
opintoyhteisösi Yammerista saat opiskelualaasi liittyvän tuoreimman tiedon.
Kannattaa liittyä ja seurata molempia Yammer-ryhmiä. Yammer-linkin löydät
yliopiston etusivulta ja sinne kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Sinulle luodaan SÄHKÖPOSTILAATIKKO
automaattisesti ja osoitteesi on tunnus@student.uef.fi.
Kirjaudu sähköpostiin ja muihin O365-palveluihin
antamalla tunnus muodossa tunnus@uef.fi. Linkin
sähköpostiisi löydät yliopiston etusivulta.
uef.fi

WEBOODI on tärkein työkalusi opintojesi
alusta lähtien. WebOodissa teet lukuvuosiilmoittautumisen, ilmoittaudut tentteihin
ja opetukseen sekä teet HOPSin.
weboodi.uef.fi

TUUDO on maksuton mobiilisovellus (iOS ja Android), jossa voit tehdä kurssi- ja
tentti-ilmoittautumiset sekä löydät opintosuorituksesi, ruokalistat, automaattisen
lukujärjestyksen, kampuskartat sekä bussiaikataulut.
tuudo.fi

Kamu auttaa monissa asioissa
Kamu Käsikirja on jatkuvasti kehittyvä opiskelijan tietopankki, josta löydät kaikille
opiskelijoille yhteiset ohjeet, palvelut ja tiedotteet. Käsikirjasta löytyy tietoa sekä uudelle
opiskelijalle, opintojaan tekevälle että valmistuvalle opiskelijalle: opintohallinnolliset
ohjeistukset, tietoa erilaisista opintomahdollisuuksista, vaihto-opiskelusta, vinkkejä
opiskelutaidon kehittämiseen, opinto-oppaat, linkit erilaisiin työkaluihin ja palveluihin,
opiskeluun liittyvät lomakkeet ja lisäksi hyvinvointiin liittyviä vinkkejä.
kamu.uef.fi

Mikä on gradu?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Yliopistosanasto

Olen suorittanut
AMK:ssa ruotsin
kurssin. Voinko saada
korvaavuuden? Etsi
hakusanalla AHOT.

Miten haen ulkomaille
opiskelijavaihtoon? Etsi
Kamusta hakusanalla
Vaihto-opiskelu

Olen kipeänä.
Mihin menen lääkäriin?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Terveydenhuolto

Miten täällä
opiskellaan?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Opiskelutaidot

Pääseekö pyörätuolilla
liikkumaan
luentosaleissa?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Esteettömyys

Mistä löydän
tenttkirjat?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Kurssikirjat

Mitä kaikkia sivuaineita
täällä voi opiskella?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Sivuaineopiskelu

Miten saan
opiskelijakortin?
Etsi Kamusta
hakusanalla
Opiskelijakortti

Uuden opiskelijan muistilista
Jotta opintosi käynnistyvät sujuvasti, huolehdi muistilistan asiat kuntoon ennen
kampukselle saapumista. Laajemman muistilistan linkkeineen löydät osoitteesta
kamu.uef.fi/uuden-opiskelijan-muistilista

Vastaanota opiskelupaikka ja
ilmoittaudu yliopistoon
opintopolku.fi

Perehdy uuden opiskelijan
materiaaliin ja KAMUun
kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle

Hae/etsi asunto, muista
muuttoilmoitus
kamu.uef.fi/asuminen

Lataa mobiilisovellus ja käy läpi
Tuudon orientaatiopolku
kamu.uef.fi/tuudo

Muista hakea opintotukea ja
tarvittaessa yleistä asumistukea
kela.fi

Voit rekisteröityä SYKETTÄ
liikuntapalveluiden käyttäjäksi
sykettä.fi

Aktivoi yliopiston käyttäjätunnus
(mahdollista 1.8. alkaen)
kamu.uef.fi/uef-kayttajatunnus

Seuraa yliopiston ja ylioppilaskunnan opiskelijaviestintää
kamu.uef.fi > opiskelijaviestintä

Tilaa opiskelijakortti
frank.fi
Kirjaudu Ylioppilaiden
terveydenhuoltopalveluiden
Self-verkkopalveluun
yths.fi/self
Perehdy opinto-oppaaseesi
kamu.uef.fi/opinto-oppaat
Sisältyykö syyslukukauteesi
kielikeskuksen kieli- tai
viestintäopintoja > ilmoittaudu
Weboodissa viimeistään 5.9.2019!
Tutustu oppiaineesi materiaaliin
kamu.uef.fi > oppiaineen
materiaalit

Muita tärkeitä toimijoita ja osoitteita
Itä-Suomen yliopiston
ylioppilaskunta (ISYY)
isyy.fi
Kielikeskus
uef.fi/kielikeskus
Opintopalvelut (OPI)
uef.fi/opintopalvelut
Opintopsykologi
kamu.uef.fi > opintopsykologi

Tutustu tuutorointikäytäntöihin
kamu.uef.fi/vertaistuutorointi

Ravintolat
uef.fi/palvelut/ravintolat

Tilaa kirjastokortti
uef.fi/kirjasto

Tietotekniikkapalvelut
uef.fi/tipa

