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Centret för gemensam undervisning
(YOK) på Teaterhögskolan planerar och
anordnar valbara kurser för både
kandidat- och magisterstuderande.
Centret ansvarar för att anordna den
gemensamma allmänna undervisningen
på kandidatnivå samt för
tillvalsstudiemodulerna i contemporary
performance och dramaturgi.
Centret deltar i olika projekt och
ansvarar på sitt eget sätt för
utvecklingen av gemensamma kurser
vid Teaterhögskolan.
YOK är en separat enhet, inte ett
studieprogram, vilket betyder att vi inte
har några egna studeranden men våra
kurser är öppna för alla Uniarts
studeranden.

YOK:s uppdrag
Gemensam undervisning och allmän undervisning

- Färdigheter som behövs i arbetslivet (endast för kandidatstuderanden)
- Utflyktsdagar, kandidat (vecka 41) och magister (31/8)

Scenkonstens historia och teori

- Scenkonst i ett kulturhistoriskt sammanhang
- Teaterkonstens område i Finland
- Avancerade teman (tillvalsstudier och Studia Generalia)

Valbara studier

- Valbara studier på kandidat- och magisternivå
- Studiemodulerna i contemporary performance och dramaturgi

Gemensam planering (för lärare och planerare)

- Gemensamma planerings- och lärarseminarier, andra tematiska och
gemensamma evenemang för samtal och debatter

Traditioner &
etablerade
färdigheter / /
Nya och okända

Kurs Häst och skådespeleri

Valbara studier/
Kandidat

För tillfället erbjuder YOK olika
valbara kurser inom ramen för
följande teman:
Regi/Dramaturgi/Komposition/
Koreografi, 6 ECTS-studiepoäng
Kropp/Performance, 14 ECTSstudiepoäng
Samhälle/Evenemang/Konst och
samhälle, 8 ECTS-studiepoäng
Teoretiska studier, 4 ECTS-studiepoäng
Ny teknik/Nya medier, 4 ECTSstudiepoäng
Dessa kurser riktar sig huvudsakligen till
kandidatstuderanden men är även öppna för
magisterstuderanden.

Valbara studier/
Magister

På magisternivå utgör de olika
programmens valbara kurser
mellan 10 och 36 ECTSstudiepoäng.
YOK erbjuder magisterstuderanden
årligen:
Studiemodulen Contemporary
performance, 25 ECTS-studiepoäng*
Studiemodulen Dramaturgi, 10 ECTSstudiepoäng*
Popup-kurser
Studia generalia-evenemang
*Ansvarig: Lektor Imanuel Schipper

Personal

YOK:s nuvarande personal
YOK:s chef, prodekan Ville Sandqvist
Planerare Jyri Äärilä
Universitetslektor i scenkonstens historia och teori
Jukka von Boehm
Lektor i contemporary performance Imanuel
Schipper

Planering och
beslutsfattande

Gemensam planering och diskussion
om innehållet:
Gemensamma planeringsseminarier (professorer
och planerare), augusti och december
Lärarseminarier (lektorer och professorer), januari
och mars
Utbildningsrådets kvällsevenemang (rådets
medlemmar men evenemangen är ofta öppna för
alla lärare), november och april
Kvällsevenemang för lektorer, oktober och mars
Möten för programansvariga, en gång i månaden
Utbildningsrådets arbetsgrupp, en gång i månaden
Smygtittar/samarbetsförhandlingar mellan
program och enheter, november-december

Utbildningsrådet beslutar om kurserna
som YOK erbjuder:
Valbara studier, september och mars
Contemporary performance och dramaturgi, i
februari (från 2020 och framåt)

Undervisningsschemat

Veckor för gemensamma valbara
kurser. Under dessa veckor erbjuds
ingen annan undervisning:
Augusti, vecka 33 och 34
December, vecka 50 och 51 (i år bara vecka
50)
Maj, vecka 21 och 22
Juni, vecka 23 och 24

Dessutom erbjuds valbara
kurser på kvällstid under
terminerna (seminarier osv.)
Gemensam allmän
undervisning:
Utflyktsdagar: Magister vecka 35, Kandidat
vecka 43
Arbetslivskunskap (Kandidat/3) januari,
vecka 2

YOK:s kurser i studieguiden:
opinto-opas = studieguide
https://opinto-opas.uniarts.fi/
 Teaterhögskolan
 Tillvalskurser
 TeaK-Centret för gemensam undervisning, valbara studier och
studieenheter

Registrering till kurser genom studieguiden.

Kurser i december 2021
På grund av covid och att julen ligger i vecka 51 erbjuds färre kurser än normalt. Det kan
möjligen komma några popup-kurser i contemporary performance. Mer information kommer
senare i höst. Håll ögonen öppna i din Uniarts e-post.
VECKA 50
Satu Palokangas, 1017, K-512

MÅN 13/12
T-XY265 Kroppslig
anatomi & Kritisk
Somatik, 2 p

TIS 14/12
T-XY265 Kroppslig
anatomi & Kritisk
Somatik, 2 p

ONS 15/12
T-XY265 Kroppslig
anatomi & Kritisk
Somatik, 2 p

TOR 16/12
T-XY265 Kroppslig
anatomi & Kritisk
Somatik, 2 p

FRE 17/12
T-XY265 Kroppslig
anatomi & Kritisk
Somatik, 2 p

Outi Condit ja
Karoliina Kucia, 10-17,
K-527

T-XY269
Parasithandbok för
fotgängarcyborger, 2 p,
A

T-XY269
Parasithandbok för
fotgängarcyborger, 2 p

T-XY269
Parasithandbok för
fotgängarcyborger, 2 p

T-XY269
Parasithandbok för
fotgängarcyborger, 2 p

T-XY269
Parasithandbok för
fotgängarcyborger, 2 p

Sami Haapala,
workshop

Seminarium om
föryngring (workshop),
2p

Seminarium om
föryngring (workshop),
2p

Seminarium om
föryngring (workshop),
2p

Seminarium om
föryngring (workshop),
2p

Seminarium om
föryngring (workshop),
2p

10–17, K-526
(BORTTAGEN)

Utflyktsdag
Magister
Tis 31/8
PROGRAM

8.50 Samling på Hagnäs torg (Hakaniemi), Helsingfors, skulpturen
Världsfreden (maailmanrauhan patsas)
9.00 Aava Lines (charterfartyg) från Hakaniemi till Luotsisatama
(Vallisaari)
- Kort presentationsrunda på fartyget
9.30 Rundtur till fots i Skanslandet (Vallisaari)
11.30 Program (Rantavajat/strandstugor)
- Presentationsrunda
- Samtal
12.00 Lunch i Rantavajat (veganmat)
13.00 Fotografering (Rantavajat/strandstugor, rullande ordning)
14.00 Information: Valfria magisterkurser på YOK och program
15.00 Workshop i mindre grupper (kaffe/te)
16.15 Aava Lines (charterfartyg) från Torpedolahti till Hakaniemi
(Helsingfors)

Värd för dagen är prodekan Ville Sandqvist
+358 50 3090132
Klädsel
- Du kommer att vara utomhus större delen av dagen så klä dig varmt och ta på
skor som är bra att gå i
Fotografering 13-14 (rullande ordning)
- Fotograf Noomi Ljungdell
- Halvfigursporträtt ”affärsporträtt”
Om du behöver resa på egen hand brukar färjan gå från Salutorget i Helsingfors
centrum:
https://www.suomensaaristokuljetus.fi/vallisaari/

https://www.lyyti.in/Maisterileirikoulupaiva_2018_7079/en

Tack
För mer information: Jyri.aarila@uniarts.fi

