Tervetuloa opiskelemaan yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuuntaan!
Uusien opiskelijoiden orientaatiotilaisuudet
Sekä tiedekunta että yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta järjestää uusille opiskelijoille
orientaatiotilaisuuksia syyslukukauden aikana. Opiskelijoiden edellytetään osallistuvan kaikkiin
tilaisuuksiin, joissa annetaan paljon erittäin tarpeellista tietoa opintoihin liittyen. Lisäksi suositellaan, että
kaikki uudet opiskelijat osallistuvat rehtorin vastaanotolle ja yliopiston avajaisiin. Tässä tietoa tilaisuuksista:
Kasvatustieteellisen tiedekunnan uusien opiskelijoiden orientaatiotilaisuudet
Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kaikille uusille opiskelijoille järjestetään kaksi orientaatiotilaisuutta.
”Orientoituminen yliopisto-opiskeluun” -tilaisuus järjestetään maanantaina 28.8.2017 klo 12–15, Porthania I
(Yliopistonkatu 3). Toinen orientaatiotilaisuus järjestetään perjantaina 1.9.2017 klo 9.00–11.30, Porthania I
(Yliopistonkatu 3). Tässä tilaisuudessa käsitellään mm. yliopisto-opiskelua, opiskelijaelämää ja opiskelijan
hyvinvointia. Tilaisuudet ovat yhteisiä kaikille tiedekunnan uusille tutkinto-opiskelijoille.

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan järjestämät orientaatiotilaisuudet
Torstaina 31.8.2017 klo 10.00–12.00 järjestettävässä tervetulo- ja infotilaisuudessa tapaat yleisen ja
aikuiskasvatustieteen opintosuunnan henkilökuntaa ja käymme läpi yleisiä opiskeluun liittyviä
käytännönasioita. Tilaisuus pidetään Auroran auditoriossa 229, Siltavuorenpenger 10.
Torstaina 31.8.2017 klo 13.00–16.00 järjestettävässä työpajatyöskentelyssä tutustutaan mm. WebOodiin ja
Guideen ja ilmoittaudumme syksyn ensimmäisille kursseille. Tilaisuus järjestetään Minerva-torilla osoitteessa
Siltavuorenpenger 5 A, K2. kerros.

Rehtorin vastaanotto uusille opiskelijoille
Kasvatustieteelliseen tiedekuntaan hyväksytyille uusille opiskelijoille pidetään yliopiston rehtorin
vastaanotto keskiviikkona 30.8.2017 klo 16.30 yliopiston päärakennuksen suuressa juhlasalissa (sisäänkäynti
Unioninkatu 34). Kaikkien uusien opiskelijoiden toivotaan saapuvan tähän tilaisuuteen hyvissä ajoin ja
jättävän ulkovaatteensa naulakkoon. Rehtorin vastaanotto ei koske opiskelijoita, joilla jo on tai on ollut
tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistossa.
Yliopiston lukuvuoden avajaiset
Yliopiston lukuvuoden 2017–2018 avajaiset ovat maanantaina 4.9.2017 klo 12.00 yliopiston päärakennuksen
suuressa juhlasalissa (sisäänkäynti Unioninkatu 34). Tilaisuus on kaikille avoin.
Tuutorointi
Opiskelijatuutoroinnin tavoitteena on opastaa uusia opiskelijoita käytännön asioissa sekä auttaa heitä
sopeutumaan opiskelija- ja yliopistoyhteisöön. Kaikille tiedekunnan uusille opiskelijoille nimetään oma
opiskelijatuutori ja opettajatuutori. Tapaat opiskelija- ja opettajatuutorisi orientaatioviikolla ja opintojesi
alussa.
Varsinainen opetus alkaa viikolla 36. Tarkemmat tiedot opetussuunnitelmasta, opetusohjelmasta, opetukseen
ilmoittautumisesta ja tenteistä löydät WebOodista. Huomaathan, että opetusohjelmaan saattaa tulla vielä
muutoksia. Muutokset päivitetään WebOodiin ja niistä tiedotetaan ilmoittautumisajan alettua tarvittaessa
opintojaksoille ilmoittautuneille opiskelijoille sähköpostitse.
Opetukseen (luennot, seminaarit, harjoitusryhmät) ja tentteihin on ennakkoilmoittautuminen pääsääntöisesti
WebOodin kautta.

Huomaathan seuraavat aikaiset päivämäärät:
I-periodin opetukseen ilmoittautuminen alusta aloittaville
Mikäli sinulla ei ole aikaisempia kasvatustieteiden opintoja suoritettuna, ilmoittaudumme I-periodin opetukseen
WebOodi-infossa torstaina 31.8.2017.
I- ja II-periodin opetukseen ilmoittautuminen mikäli ainakin perusopinnot jo suoritettuna
Mikäli sinulla on jo ainakin perusopinnot suoritettuna, huomioithan, että osassa aine- ja syventävien opintojen
opintojaksoista on osallistujarajoitus. Tällaisille opintojaksoille valitaan opiskelijat pääsääntöisesti
ilmoittautumisjärjestyksen perusteella, joten kannattaa pyrkiä ilmoittautumaan tällaisille opintojaksoille jo heti
ilmoittautumisten alettua.
YM 1. Henkilökohtainen opintosuunnitelma -opintojakson suorittaminen, mikäli kasvatustieteiden
perus- ja aineopinnot suoritettuna
Osallistu opintojakso YM 1. Henkilökohtainen opintosuunnitelma I-osaan mielellään ennen, mutta viimeistään
silloin, kun aiot aloittaa syventävät opinnot. Opintojaksosta järjestetään lukuvuoden aikana kolme saman
sisältöistä tapaamista, joista ensimmäinen järjestetään I periodin ensimmäisellä viikolla.

