Tampereen seudun ammattiopisto
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintokoulutuksen
(julkaisutuotannon osaamisala, Hepolamminkadun toimipiste)
opiskelijavalinta, elokuussa 2020 alkavat iltakoulutus
Hakuaika
Hakuaika päättyy 11.5.2020. Mikäli oppilaspaikkoja jää vapaaksi, niin tämän jälkeen järjestetään erillinen täydennyshaku.

Yleiset valintakriteerit
Opiskelijaksi valittavan tulee olla
1.
2.

3.

suorittanut perusopetuksen oppimäärän TAI hänellä tulee olla sitä vastaavat tiedot ja taidot. Lisäksi hänellä tulee
olla riittävät muut oppimisvalmiudet - ja opiskeluedellytykset koulutuksen ja tutkinnon suorittamista varten.
alalle soveltuva terveydentilaltaan. Koulutuksessa ei ole terveydellisiä erityisvaatimuksia, mutta käytännössä alan
työtehtävissä edellytetään kykyä pitkäkestoiseen näyttöpäätetyöskentelyyn. Lisäksi edellytetään henkilöltä työn
kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka
vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Henkilön sopivuutta
erilaisiin työtehtäviin voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden perusteella mm. seuraavissa
sairauksissa: värinäön heikkous, ihosairaudet ja hengityselinsairaudet (koskee lähinnä painosalissa työskentelyä).
Huom! Raskaana oleva henkilö ei voi oleskella opintojen aikana painosalissa kemikaalialtistuksen vuoksi.
riittävä suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen ja valmistavaan koulutukseen.
Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, kutsutaan suomen kielen taidon arviointitilaisuuteen.

Koulutukseen osallistuvalla ei tarvitse olla aikaisempaa koulutusta/osaamista media-alalta. Opiskelu tapahtuu tietokoneella, joten opiskelijalla olisi tarpeellista hallita tietokoneen ja toimisto-ohjelmien peruskäyttö.
Opiskelijan tulee olla varautunut siihen, että koulutuksen toteutustapa on normaalia vaativampi, sillä suunniteltu koulutusaika on vain kaksi vuotta. Tässä toteutuksessa opintoihin kuuluu normaalia enemmän itsenäisiä opintoja luokkaopetuksen
ja työssäoppimisen lisäksi, esim. yhteisissä tutkinnon osissa opiskelija oletetaan suorittavan opinnot itsenäisinä verkkoopintoina.
Hakijan opiskeluoikeus muussa ammatillisessa koulutuksessa ei estä opiskelijaksi valintaa, mutta opiskelijalla ei voi olla
opiskeluoikeutta muussa toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa.

Opiskelijavalinta
Infotilaisuus
Hakijat kutsutaan pakolliseen infotilaisuuteen, joka pidetään 14.5.2019 klo 17.00 -18.30
Tampereen seudun ammattiopistossa osoitteessa Hepolamminkatu 10, 33720 Tampere (A-rakennus, auditorio).
HUOM! Koronavirusepidemian vuoksi info voidaan joutua perumaan tai järjestämään etäinfona. Tällöin kaikki hakijat saavat
sähköpostiinsa toimintaohjeet.
Infotilaisuudessa




kerrotaan Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnosta ja tutkintokoulutuksesta
esitellään opintososiaalisia etuisuuksia
vahvistetaan hakijoille ajat henkilökohtaisiin haastatteluihin

Hakijalle voidaan antaa erivapaus jäädä pois infotilaisuudesta vain pakottavista syistä johtuen. Jos et pääse infotilaisuuteen,
niin ilmoita tästä sähköpostiosoitteeseen timo.salin@tampere.fi.

Valintatilaisuus
Koulutuksen opiskelijavalintatilaisuudet pidetään ma 25.5.2020 12-16, ti 26.5.2020 12-16, to 28.5.2020 12-16, 2.6.2020 klo
8-12 (yhtenä päivänä á ½ h/hakija) Tampereen seudun ammattiopistossa osoitteessa Hepolamminkatu 10, 33720 Tampere.
Hakijaa ei voida valita koulutukseen ilman, että hän osallistuu valintatilaisuuteen.
HUOM! Koronavirusepidemian vuoksi valintatilaisuudet voidaan joutua järjestämään videoneuvotteluna/-puheluna. Tällöin
kaikki hakijat saavat sähköpostiinsa toimintaohjeet. Varaudu jo etukäteen siihen, että voit joutua esittämään/lähettämään
dokumentit, ennakkotehtävän ja mahdolliset työnäytteet sähköisessä muodossa.

Valintatilaisuuteen tulee tuoda mukana (oppilaitokselle jätettäväksi) ansioluettelo



jossa on kerrottu työhistoriasi sekä koulutuksesi, opintosi ja tutkintosi.
muoto on vapaa, mutta ansioluettelon työhistoriasta tulee käydä ilmi keskeiset työtehtävät.
Sen ei tarvitse olla virallisesti oikeaksi vahvistettu.
Työkokemukseksi voi kirjata myös työharjoittelut- ja työkokeiluym. muissa kuin työsuhteessa tapahtuneet jaksot.
Ansioluettelossa tulee olla valokuvasi.
Ansioluettelon puuttuminen tai puutteellisesti laadittu ansioluettelo vähentää valintapisteitäsi.





Ota mukaasi (ja varaudu näyttämään) myös ne alkuperäiset työ-, tutkinto- ja koulutus- ja muista todistukset,
jotka on mainittu ansioluettelossasi.
Valintatilaisuuteen kuuluu ennakkotehtävän läpikäynti ja haastattelu.

Ennakkotehtävä:
Valitse lehdestä yksi vähintään puolen sivun kokoinen ilmoitus, joka mielestäsi näyttää hyvältä ja jollaisen haluaisit oppia
tekemään. Laadi tiivis, noin puolen A4-sivun pituinen arviointi ilmoituksesta. Valmistaudu kertomaan valinnastasi myös
suullisesti. Käsittele arvioinnissasi mm. näitä asioita:
a.
b.
c.

miksi valitsit juuri tämän ilmoituksen
mikä siitä tekee hyvän
miten ilmoitus toimii ja sanoma menee perille

d.
e.
f.

miten ilmoituksessa on käytetty värejä ja kuvia
miten sommittelu ja tyhjä tilan käyttö toimivat
mitä tekisit toisin

Työnäytteet
Hakija voi esitellä valintatilanteessa itse tekemiään alaan liittyviä (työnäytteitä max. 3 kpl). Niitä ei pisteytetä erikseen vaan
osaksi haastattelun kokonaispisteytystä. Työnäytteet voivat olla myös sähköisessä muodossa, mikäli ne ovat helposti saatavissa katsottavaksi valintatilaisuudessa, esim. nettilinkin kautta. Hakija vastaa itse linkin toimivuudesta.

Muut asiakirjat
Mikäli olet hakemassa koulutukseen tai perustelet hakuasi terveydellisistä syistä (olet esim. vaihtamassa ammattia terveydellisistä syistä), ota mukaan tilaisuuteen (oppilaitokselle jätettäväksi) sellaiset asiantuntijalausunnot (tai niiden kopiot),
jotka selventävät tilannettasi ja koulutustarvettasi. Tällaisia voivat olla lääkärin, kuntoutus- tai eläkelaitoksen, ammatinvalintapsykologin tai muut vastaavat lausunnot sekä valmiit kuntoutussuunnitelmat ja soveltuvuusarvioinnit. Ilman näitä lausuntoja/suunnitelmia terveydentilaasi liittyviä perusteluja ei oteta välttämättä huomioon koulutustarvetta arvioitaessa.
Mahdollisten oppimisvaikeuksien huomioon ottaminen valinnoissa
Mikäli sinulla on lukemiseen tai kirjoittamiseen liittyviä TAI muita oppimiseen liittyviä ongelmia, jotka voivat haitata suoriutumistasi valinnoissa niin ilmoitathan näitä mahdollisimman pian opinto-ohjaajalle (yhteystiedot alla), jolloin voimme ottaa
ne huomioon ja tehdä tarpeelliset järjestelyt. Nämä eivät heikennä valintamahdollisuuksiasi, mikäli ei ole kyseessä asia,
joka estää tosiasiallisesti opinnot ja/tai työllistymisen alalle.

Opiskelijavalinnoista tiedottaminen
Hakijoille tiedotetaan opiskelijavalintamenettelyistä pääsääntöisesti vain hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Hakijat mm. kutsutaan valintatilaisuuteen sähköpostin kautta. Seuraa siis sähköpostiasi!

Hakijoiden pisteytys
Hakijat voivat saada pisteitä seuraavasti:




Haastattelu (ml. mahdolliset työnäytteet)
Valintatilaisuuteen tuotu ansioluettelo ja todistuskopiot
Ennakkotehtävä

max. 9 pistettä

max. 5 pistettä
max. 1 piste
max. 3 pistettä

Hakijan koulutustarve arvioidaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Siinä voidaan ottaa huomioon hakijan mahdollisesti esittämät, koulutustarvetta arvioivat/koskevat asiantuntijalausunnot (esim. lääkärinlausunnot, kuntoutussuunnitelmat). Koulutustarpeesta hakija voi saada max. 2 pistettä. Koulutustarpeen pisteitä ei lasketa pistesummaan ja ne otetaan
huomioon vain toissijaisena valintaperusteena tilanteessa, jossa hakijat saavat tasapisteet. Mikäli hakijoiden pisteet menevät
tällöinkin tasan, valinta ratkaistaan seuraavien osa-alueiden pistemäärän perusteella:
1.
2.
3.
4.

haastattelun pistemäärä
ennakkotehtävän pistemäärä
valintatilaisuuteen tuotu ansioluettelo ja todistuskopiot
arpa

Opiskelijavalinnasta ilmoittaminen ja paikan vastaanottaminen
Varsinaisen opiskelijavalintapäätöksen tekee Tampereen seudun ammattiopiston ko. vastuualueen koulutuspäällikkö valintaryhmän esityksestä. Päätökset pyritään tekemään välittömästi valintatilaisuuksien jälkeen ja ilmoittamaan siitä kaikille hakijoille viimeistään 5.6.2019 mennessä. Opiskelijaksi valittujen tulee vahvistaa opiskelupaikan vastaanotto heille annettujen
ohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot
Opinto-ohjaaja Timo Salin, p. 044 766 4410, timo.salin(at)tampere.fi

