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Tervetuloa opiskelemaan kasvatustieteiden kandiohjelman kotitalousopettajan opintosuuntaan!

Uusille opiskelijoille tarkoitetut infot orientoivalla viikolla 35 ja ilmoittautuminen opintoihin:


Opiskelu alkaa kasvatustieteellisen tiedekunnan yhteisellä uusien opiskelijoiden orientaatiotilaisuudella maanantaina 28.8.2017 kello 12–15 Porthanian (Yliopistonkatu 3) salissa 1.



Kotitalousopettajan opintosuunnan oma aloitusinfo järjestetään tiistaina 29.8.2017 kello 11.00–
14.00 Siltavuorenpenkereellä Minerva-rakennuksen (Siltavuorenpenger 5 A) Minerva-torilla. Infossa käydään läpi keskeisiä opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen liittyviä asioita. Infotilaisuudessa pääset myös tutustumaan sekä uusiin opiskelukavereihisi että opiskelijatuutoreihin.



Ensimmäisen vuoden opintoihin ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 30.8.2017 WebOodi-järjestelmässä. Tuutorit opastavat tuolloin syksyn opintojaksoille ilmoittautumisessa kello 9.00–
11.00 Minerva-rakennuksen atk-luokissa (K219 ja K220). Opintojaksoille ei voi osallistua ilman
WebOodi-ilmoittautumista. Jotta voit ilmoittautua opintojaksoille, tulee sinun aktivoida yliopiston käyttölupasi mahdollisimman pian. Opiskelijat jaetaan opintojen alussa ryhmiin, ja sinun tulee ilmoittautua aina oman ryhmäsi opetukseen. Ryhmäjako selviää vasta keskiviikkona 30.8.2017
(tätä ennen et valitettavasti voi saada tietoa siitä, mihin ryhmään sijoitut).
Atk-opastuksen ja lounastauon jälkeen kotitalousopettajan opintosuunnan opettajat esittäytyvät
iltapäiväkahvien merkeissä kello 12.00–14.00 kotitaloustieteen omissa tiloissa Siltavuorenpenkereellä Aurora-rakennuksessa (Siltavuorenpenger 10, 3. krs).
Orientoivan viikon ohjelmaan kuuluvat myös seuraavat tapahtumat:




Keskiviikkona 30.8.2017 kello 16.30 Rehtorin kättely, Päärakennus (Fabianinkatu 33), Juhlasali
Perjantaina 1.9.2017 kello 9.00–11.30 II orientaatiotilaisuus uusille opiskelijoille, Porthania (Yliopistonkatu 3), sali 1
Myös tuutorit järjestävät orientoivan viikon aikana tapahtumia uusille kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoille, ja tiedottavat sinua näistä tapahtumista erikseen. On siis hyvä varata
koko aloitusviikko tuutortapaamisiin, infotilaisuuksiin ja opiskeluasioiden järjestelyihin. Orientoivan viikon tilaisuuksiin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa, jotta pääset sujuvasti kiinni opintoihisi.

Opiskelu kotitalousopettajan opintosuunnassa:

Opiskelu kotitalousopettajan opintosuunnassa on täysipäiväistä ja tiivistä sekä sisältää runsaasti pakollista
läsnäoloa vaativaa ryhmäopetusta. Opetus sijoittuu arkipäiviin maanantaista perjantaihin klo 8.15 ja 19.45
välille. Tiedekunnan Opetuksen ja opiskelun toimintaohjeiden mukaisesti poissaoloa opintojakson ryhmäopetuksen määrästä saa kertyä enintään 10 %. Oman lukujärjestyksen laadintaan ja opintoihin ilmoittautumiseen saat ohjeita orientoivalla viikolla.
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Aikaisemmat kotitalousalan ja kasvatustieteen opinnot:

Jos sinulla on aiempia opintoja, katsotaan korvattavat ja hyväksiluettavat suoritukset opintojen alkaessa,
ei etukäteen. Opintojen korvaamisesta kerrotaan tarkemmin kotitalousopettajan opintosuunnan aloitusinfossa. Siltavuoren opiskelijapalveluiden opintoneuvojat vastaavat opintojen korvaamiseen liittyviin
kysymyksiin aloitusinfon jälkeen.
Tiedekunta voi harkintansa mukaan hyväksilukea opiskelijan aikaisempia opintoja. Otathan kuitenkin huomioon, että tutkintoihin ei voi sisällyttää kymmentä vuotta vanhempia opintokokonaisuuksia ja mahdollisia opintokokonaisuuksiin kuulumattomia opintojaksoja.
Hyväksiluvuista kerrotaan tarkemmin orientoivalla viikolla.

Opintoneuvonta:

Opintoneuvontaa antavat Siltavuoren opiskelijapalveluiden opintoneuvojat Minerva-rakennuksen K1-kerroksessa, huoneessa 141 d.
Vastaanotto- ja puhelinajat 31.7.2017 lähtien: ma–ti klo 12–15 ja ke–to klo 10–13.
Ottaessasi yhteyttä sähköpostitse siltavuori-student@helsinki.fi, ilmoitathan opiskelijanumerosi sekä
viestin otsikkokentässä tiedon opintosuunnastasi (KO = kotitalousopettajan opintosuunta). Puhelimella
tavoitat opintoneuvojat numerosta 02941 29600.

Rentouttavaa kesää ja oikein paljon onnea opintoihin!

Ystävällisin terveisin,
Sanna-Maria Suviniemi
Kotitalousopettajan opintosuunnan koulutussuunnittelija (tavattavissa sopimuksen mukaan)

