Infotillfälle för nya
studerande 16.8.2021
kl. 13-16
Teaterhögskolans studietjänster / 16.8.2021
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PROGRAM:

Kl. 13–13:20 Välkommen; dekanernas hälsning (Maari Ruikka och Ville Sandqvist)
Kl. 13:20–13.30 Inledning (Sanna Suonsyrjä, studiechef)
13:30–14:10 De studerandes viktiga verktyg: Artsi, Peppi, Tuudo, studiehandboken (Tuuli Kettunen,
sakkunnig)
Paus 10 min
Kl. 14:20-14:40 Praktiska ärenden i början av studierna; studierabatter, studiestöd, studieintyg, försäkringar
osv. (Hannele Ylönen, studierådgivare / koordinator)
Kl. 14:40–14:50 Lokaler och passerkort (Matti Rautio och Pekka Äijö, lokalservice)
Kl. 14: 50–15:00 SHVS (Kati Patrikainen)
Kl. 15: 00–15:20 Presentation av Konstuniversitetets studentkår
Paus 10 min
15: 30–15:55 presentation av studiepsykologen (Outi Rämö, studiepsykolog)
Kl. 16 avslutning • Informationstillfälle för nya studerande
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Gemensamma evenemang
Konstuniversitetets nya studerandes gemensamma orienteringsdag 27.8.2021
Presentation av Konstnärliga verksamhetstjänster (TTP) (endast för Teaterhögskolans studerande) må
30.8 kl. 13-17
Stödtjänsterna för konstnärlig verksamhet introducerar alla nya studerande i sin verksamhet.
Dessutom håller TTP en särskild introduktion för nya studerande inom ljus- och ljuddesign.
Konstuniversitetets öppning 2.9.2019 kl. 15:00.
Informationsmöte för nya studerande, del 2 må 11.10.2021 kl. 9–12.
12–15.10 lägerskola för ettor (BA)
31.8 Magisterlägerskola
Konstuniversitetets gemensamma fortsättning på introduktionen för nya studerande 13.5.2022.
OBS! Information för nya studerande på INTRO https://intro.uniarts.fi/
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Gemensamma evenemang fortsätter...
Alla nya studerande kan under det första studieåret få:
ANTINGEN standardskydd som bekostas av universitetet (s.k. HIFI-proppar/proppar av granmodell)
ELER personliga, gjutna skydd till priset 129 € när beställningen görs som gemensam anskaffning i september-oktober
(universitetet deltar i anskaffningskostnaden med en andel på 20 €).
Skydden beställs i september som gemensam anskaffning. Info om beställningarna meddelas i Artsi. Före beställningen
ordnas tillställningar på alla campus där man tar mått och gör gjutningar för beställningen av personlig skyddsutrustning.
>> Obs! Priserna kan fortfarande ändras.
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För självständig introduktion: den
studerandes IT-tjänster
Konstuniversitetets IT-tjänster och informationsförvaltning erbjuder de studerande gemensamma arbetsstationstjänster
och närstöd för universitetets grundläggande arbetsredskap.
Bekanta dig självständigt med den studerandes IT-tjänster med hjälp av videor:
•
Konstuniversitetets IT-tjänster - introduktion för nya
studerandehttps://web.microsoftstream.com/video/2d5d4f90-1c10-43e5-92b3-e759eaa6b4e5
•

Introduktion för nya studerande - printning och kopiering: https://web.microsoftstream.com/video/4c8039cfd4e8-4191-aed8-f48294936a57

Följ även Artsi: IT-tjänsterna informerar i augusti om alla videoguider och anvisningar för studerande.
Mer information:
https://artsi.uniarts.fi -> För studernade -> IT-ärenden
IT-stödtjänstens kontaktuppgifter: help@uniarts.fi
Telefon 0294 47 2200 (öppet vardagar kl. 8: 30-16: 00)
• Personens namn • Presentationens namn

Konstuniversitetet
grundades 2013
 när Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och
Teaterhögskolan slogs samman.
 En öppen mötesplats för konsten, en kritisk
universitetsgemenskap för djärva nyskapare och experter
på tradition. Vi bildar en unik miljö där studerandena
kan växa som konstnärer. Vi stärker dessutom konsten
och dess förändringskraft.
 ca 2000 studerande (1 889 år 2020)
 Universitetets verksamhet leds av rektorn, som får stöd
av prorektorerna.
 Värderingar: skicklighet, mod, öppenhet
 Konstuniversitetets verksamhet utvecklas på ett
inkluderande sätt tillsammans med personalen och de
studerande.
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Teaterhögskolan


Reformator av scenkonst som erbjuder högsta
undervisning i teater, dans och skrivande i Finland.



16 utbildnings- / magisterprogram



Ca 300 studerande 332 (år 2020). Konst,
föreställning, utbildning och forskning är i ständig
växelverkan med varandra. Allt utgår från att öka
färdigheterna, men målet är att utveckla den
studerandes tänkande och tillväxt som konstnär.



Studierna består av konstnärliga arbeten,
verkstäder, seminarier och föreläsningar.
Undervisningen grundar sig på närvaro och studier
i smågrupper.



Professionella inom branschen vägleder
studerandena i sin tillväxt som konstnärer.
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Sökande och godkända
2021
Till Konstuniversitetet valdes 322 nya
grundexamensstuderande, varav 35 till Bildkonstakademin,
198 till Sibelius-Akademin och 89 till Teaterhögskolan.
Sammanlagt 4 679 ansökningar kom in till ansökningsmålen
inom grundexamensutbildningen (totalt 4 062 sökande). Av
ansökningarna var 801 till Bildkonstakademin, 1505 till
Sibelius-Akademin och 2373 till Teaterhögskolan.
Av de sökande valdes 7,9 procent. De populäraste
utbildningsprogrammen var skådespelarkonst, bildkonst,
musikteknologi och dramaturgi.
Antalet sökande och antagna studerande varierar från år till
år, eftersom alla utbildningsprogram inte tar emot nya
studerande varje år.
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Den studerandes arbete



Den studerande studerar vid universitetet enligt
en individuell studieplan. ISP innehåller en plan
för avläggande av obligatoriska och valfria
studier och tidtabell. I planen ingår dessutom
en tidtabell för genomförandet av kandidatens
och/eller magisterns lärdomsprov.



1 studiepoäng (sp) = i genomsnitt ca 27 h
studerandes arbete för att uppnå
kompetensmålen (närundervisning +
självständigt arbete)



Målet är att studera 60 sp per år
(= 1 600 h studiearbete)

-> kandidatexamen omfattar 180 sp, den
målsatta studietiden är tre år
- > magisterexamen är 120 sp, den målsatta
studietiden är två år
•
Informationstillfälle för nya studerande

10.8.2020
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Undervisningstider,
studierådgivning och
studiehandledning
Teaterhögskolans studietjänster / 16.8.2021
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Undervisningstider
•

•

•
•
•

•

Universitetets läsår börjar den 1 augusti och slutar den 31
juli. Undervisningen ges under de perioder som

universitetet bestämmer. (39 § i universitetslagen)
Enligt Konstuniversitetets utbildningsstadga beslutar
universitetet om de allmänna start- och sluttiderna för
undervisningen under läsåret, om indelningen av läsåret
i undervisningsperioder samt om undervisningsdagar
som avviker från det normala.
Akademierna beslutar om närmare tidpunkter för
undervisningen. (Konstuniversitetets utbildningsstadga
13.5.2013, 29 §)
Rektorns beslut om undervisningstider; allmänna startoch slutdatum för undervisningen för läsåren 2021-22
samt 2022-23.
Syftet med beslutet är att främja en jämn placering av
undervisningen under hela läsåret, studier året runt
samt Konstuniversitetets interna rörlighet och
studerandenas möjligheter att delta i Konstuniversitetets
gemensamma undervisning.
Veckoschemat hittar du bäst här:
https://lukujarjestykset.uniarts.fi/#/schedule

Rektorns beslut om
undervisningstider
Gemensam
undervisning /
sommarundervisni
ng

Läsåret 2021-22

Undervisningsperiod 1

vecka 35-41 (30.8-17.10)

Paus i den regelbundna
gruppundervisningen

vecka 42 (18-24.10.2021) vecka 42 (17-23.10.2022)

Undervisningsperiod 2

vecka 43-51 (25.1020.12.2021)
vecka 52-1 (21.129.1.2022)

vecka 43-51 (24.1020.12.2022)
vecka 52-1 (21-23.1.2023)

vecka 2-7 (10.120.2.2022)
vecka 8 (21-27.2.2022)

vecka 2-7 (9.1-19.2.2023)

Undervisningsperiod 4

vecka 9-18 (28.28.5.2022)

vecka 9-18 (27.2-7.5.2023)

Paus i den regelbundna
gruppundervisningen

14-20.4.2022

6-11.4.2023

Undervisningsperiod 5
Gemensam undervisning
/ sommarundervisning

vecka 19-24 (9.519.6.2022)

Paus i den
regelbundna
gruppundervisningen
Undervisningsperiod 3
Paus i den
regelbundna
gruppundervisningen

Läsåret 2022-23

vecka 32-34 (9-29.8.2021) vecka 32-34 (8-28.8.2022)

vecka 35-41 (29.816.10.2022)

vecka 8 (20-26.2.2023)

vecka 19-24 (8.5-19.6.2023)

• Informationstillfälle för nya studerande

16.8.2021
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Studierådgivning och
studiehandledning (1/2)

Professorn
Ansvarar för innehållet i och utvecklingen av
undervisningen i det egna utbildnings/magisterprogrammet.
Lärarna
Besvarar frågor som gäller den egna
undervisningen (t.ex. studieperiodens innehåll, sätt
att avlägga studieperiodem och bedömning,
konstnärligt och pedagogiskt samtal med den
studerande)
Årskursansvariga/egna lärare
Gör studerandena bekanta med
utbildningsprogrammets undervisning och praxis.
Är till stöd i val som gäller studierna.
Utbildningsprogrammens planerare
Ansvarar för planeringen och genomförandet av
undervisningen

• Informationstillfälle för nya studerande
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Studierådgivning och
studiehandledning (2/2)

Koordinatorerna för utbildningsprogrammen
Ansvarar för undervisningsarrangemangen och
läsordningen samt många andra praktiska
frågor inom utbildningsprogrammet.
Studiekoordinatorn (studierådgivaren)
Ge allmän studierådgivning i frågor som gäller
bland annat anmälan, antagning av studerande,
utexaminering, studierätt, olycksfall,
studiesociala frågor samt språkstudier.
Planerare av internationella ärenden
Ansvarar för internationella samarbetsfrågor
och studentutbyte

• Informationstillfälle för nya studerande
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Studietjänster
Teaterhögskolans studietjänster i två team:
Planering av studierna (9 planerare +
utvecklingschef för undervisningen)
Koordinering av studierna (9 koordinatorer +
studiechef)
Du når bäst studietjänsternas personal genom
att komma överens om en träff på förhand.

• Informationstillfälle för nya studerande
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Individuella studiearrangemang
Individuellt stöd för inlärning som främjar likvärdiga studier
• I praktiken är stödet olika arrangemang där man beaktar den utmaning eller det hinder som påverkar den
studerandes studerande och avläggande av studier.
• Arrangemangen beror på situationen, behoven och det ärende för vilket de söks.
• Arrangemangen påverkar inte bedömningen eller kravnivån eller studieperiodens eller examens
kompetensmål, utan det är fråga om metoder för att stöda den studerande i uppnåendet av de uppställda
kompetensmålen.
Till exempel: läs- och/eller skrivsvårigheter, andra kognitiva utmaningar, kroniska sjukdomar, psykiska problem,
rörelsehinder, sensorisk skada, belastningsskada, svår livssituation.
Lärarna har ofta en central roll i att fundera ut och genomföra arrangemangen.
Om behovet av arrangemang är långvarigt / permanent / omfattande söks individuella arrangemang med en
ansökan som
skickas med bilagor till akademins studiechef. Annars genom att komma överens med läraren.
• Personens namn • Presentationens namn

TACK!

