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HAKUOHJEET JA VALINTAPERUSTEET /
Julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op)

HAKUOHJEET
Lisähakuaika on 7.9.2018−31.10.2018. Hakuaika päättyy 31.10.2018 klo 23.59.
Koulutukseen haetaan hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen:
https://www.lyyti.fi/reg/jatkohaku_julkinen_taide
Liitä kaikki hakemuksessa pyydetyt liitteet pdf-tiedostoina hakemuksessa pyydettyyn kohtaan.
Lähetettyäsi hakemuksen saat automaattisen viestin hakemuksen vastaanottamisesta
sähköpostiosoitteeseen, josta hakemus on lähetetty.
Opiskelijavalinta perustuu hakemukseen (koulutus ja työkokemus), motivaatiokirjeeseen ja alustavaan
kehittämisprojektin suunnitelmaan.
Kerro motivaatiokirjeessä (enintään 1 sivu), miksi haet erikoistumiskoulutukseen ja miten toivot
erikoistumiskoulutuksen kehittävän omaa osaamistasi.
Kuvaa kehittämisprojektin (enintään 3 sivua) alustavassa suunnitelmassa, millaisia alustavia ajatuksia sinulla
on opintoihin sisältyvään kehittämisprojektiin liittyen. Kerro tiiviisti kehittämisprojektin tarpeesta,
tavoitteesta ja toteutuksesta. Kerro lisäksi, millaista tukea ja ohjausta saat kehittämisprojektille omassa
työyhteisössäsi tai laajemmin työelämässä. Lisää mukaan (mahdollisen) työnantajan suositus ja suostumus
erikoistumiskoulutukseen osallistumiselle.
Liitä motivaatiokirje ja kehittämisprojektin alustava suunnitelma yhtenä pdf-tiedostona hakulomakkeeseen.
Valintapäätöksestä ilmoitetaan marraskuun alussa viikolla 45. Valinnasta ilmoitetaan hakijoille
hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Opiskelijan tulee varmistaa opiskelupaikan
vastaanotto viimeistään 23.11.2018 mennessä kirjallisesti sähköpostilla osoitteisiin sirke.pekkila@uniarts.fi
ja elina.keranen@uniarts.fi.
Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti hakulinkin kautta. Mikäli lähetät hakemukset
paperiversiona, ne tulee olla perillä 31.10.2018 KLO 23.59 mennessä osoitteessa: Avoin kampus,
Taideyliopisto, PL 36, 00097 Taideyliopisto (käyntiosoite: Nervanderinkatu 13, 00100 Helsinki, Avoin
kampus, 3. krs)
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VALINTAPERUSTEET
Koulutukseen valittavilta edellytetään:
1) Suoritettua yliopistollista taiteen alan ylempää korkeakoulututkintoa ja/tai
2) Suoritettua ylempää taiteen alan ammattikorkeakoulututkintoa
3) Työkokemusta julkisen taiteen kehittämisen alueilta
4) Motivaatiokirje, josta käy esille perustelut erikoistumiskoulutukseen hakeutumiselle ja alustava
kehittämisprojektin suunnitelma
VALINTAMENETTELY:
Edellä olevien valintaperusteiden täyttyessä hakija voi saada hakemuksen yhteydessä toimitettavien
liitteiden perusteella pisteitä (maksimi 10 p.) seuraavasti:
1. Aikaisempi työkokemus
alle 2 vuotta julkisen taiteen työhön liittyvistä työtehtävistä........................................1
2–5 vuotta julkisen taiteen työhön liittyvistä työtehtävistä ..........................................2
yli 5 vuotta julkisen taiteen työhön liittyvistä työtehtävistä ......................................... 3
2. Motivaatiokirje (enintään 1 sivu) ja kehittämisprojektin alustava suunnitelma (enintään 3 sivua). Liitä
motivaatiokirje ja kehittämisprojektin alustava suunnitelma yhtenä pdf-tiedostona hakulomakkeeseen.
Hakija voi saada erikoistumiskoulutukseen hakeutumisen perusteluita kuvaavan motivaatiokirjeen
perusteella pisteitä seuraavasti:
- Vastauksen jäsentyneisyys ja suhteutuminen erikoisalan koulutuksen osaamistavoitteisiin (0–3 p.)
- Kehittämisprojektin relevanssi (0–2 p.) ja toteutettavuus (0–2 p.)
Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaisee kohdasta 2 Motivaatiokirje, jossa
perustelut erikoistumiskoulutukseen hakeutumiselle ja alustava kehittämisprojektin suunnitelmasta saadut
pisteet. Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on edelleenkin sama pistemäärä, ratkaistaan heidän
keskinäinen järjestyksensä arpomalla.

Yhteystiedot
Projektipäällikkö Sirke Pekkilä, Taideyliopiston Avoin kampus, puh. 050-5262 004 sirke.pekkila@uniarts.fi
Suunnittelija Elina Keränen, Taideyliopiston Avoin kampus, puh. 050-591 4692 elina.keranen@uniarts.fi

