OPISKELUOIKEUDEN VAIHTO
PERUSKOULUTUKSESSA
Haluatko vaihtaa pääainetta?
TAI
Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa opiskelemaan
omassa pääaineessasi (klassisissa instrumentti ja lauluopinnoissa samassa pääinstrumentissa) 5,5-vuotisen
koulutuksen kandidaattivaiheesta maisterivaiheeseen?
Opiskeluoikeuden muutoksia voi hakea dekaanin vahvistamien valintaperusteiden mukaisesti. Sähköinen
webropol-hakulomake tulee täyttää 27.1.2015 klo 15 mennessä. Lomake julkaistaan Taideyliopiston
opiskelijavalintojen www-sivuilla 7.1.2015. Mahdolliset liitteet tulee toimittaa 10.2.2015 klo 15 mennessä
Sibelius-Akatemian Hakijapalveluihin. Kutsut valintakokeisiin lähetetään sähköpostitse!
Sibelius-Akatemia / Hakijapalvelut
PL 32
00097 TAIDEYLIOPISTO
(Käyntiosoite: Töölönkatu 28, 5. krs)
Perustutkintoon kuuluvan opiskeluoikeuden vaihtoa pääaineen sisällä/klassisissa instrumentti- ja
lauluopinnoissa samassa pääinstrumentissa (5,5-vuotisesta koulutuksessa kandidaattivaiheesta
maisterivaiheeseen) voi kuitenkin hakea myös muulloin (ns. jatkuva haku) toimittamalla vapaamuotoisen
hakemuksen Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin. Hakijan tulee toimittaa myös todistus suorittamastaan
korkeakoulututkinnosta.
Pääaineen vaihtoa hakeviin sovelletaan peruskoulutuksen opiskelijavalintaa koskevia valintaperusteita (ks.
5,5-vuotisen ja 2,5-vuotisen koulutuksen valintaoppaat 2015). HUOM! Mikäli hakukohteessa on videohaku
tai ennakkotehtävät toimitetaan Musiccas-järjestelmän kautta, sama koskee myös pääaineen vaihtoa hakevia!
Opiskelijalla voi olla samanaikaisesti vain yksi tutkintoon johtava opiskeluoikeus Taideyliopistossa.
Opiskelijan ottaessa vastaan uuden tutkintoon johtavan opiskeluoikeuden Taideyliopistossa hän
menettää aiemman opiskeluoikeutensa Taideyliopistossa. Rehtori voi erityisestä syystä myöntää
poikkeuksen yhden opiskeluoikeuden säännöstä. (Taideyliopiston koulutussääntö 13 §). Poikkeusta anotaan
hakemuksen jättämisen yhteydessä. Ota tarvittaessa yhteyttä Taideyliopiston vastaavaan opintopäällikköön
(sanna.kotajarvi-soderholm@uniarts.fi).
Opiskeluoikeutta koskevat määräykset
Opiskeluoikeudella tarkoitetaan, mitä yliopistolain (558/2009) 41§:ssä säädetään. Peruskoulutuksen
opiskelijavalinta koskee hakijoita, joilla ei ole voimassa olevaa opiskeluoikeutta Sibelius-Akatemian
peruskoulutuksessa.
Kandidaatin ja/tai maisterin tutkinnon tai Sibelius-Akatemian vanhamuotoisen tutkinnon suorittaneen
henkilön, jolla ei ole opiskeluoikeutta Sibelius-Akatemian peruskoulutuksessa on mahdollista hakea
opiskeluoikeutta peruskoulutuksen opiskelijavalintaa koskevien valintaperusteiden mukaisesti ja osallistua
valintakokeisiin siten kuin valintaperusteissa on määrätty.
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Opiskeluoikeuden vaihtaminen
Opiskelija, joka haluaa vaihtaa Sibelius-Akatemian peruskoulutuksessa olevan opiskeluoikeutensa toiseen
Sibelius-Akatemian peruskoulutuksen opiskeluoikeuteen, hakee Sibelius-Akatemian dekaanilta joko
- pääaineen vaihtoa
- pääinstrumentin vaihtoa (klassiset instrumentti- ja lauluopinnot)
- perustutkintoon kuuluvan opiskeluoikeuden vaihtoa pääaineen sisällä (5,5-vuotisen koulutuksen
kandidaattivaiheesta maisterivaiheeseen)
Hakuprosessi noudattaa peruskoulutuksen opiskelijavalinnan haku- ja päätösaikataulua. Dekaanin päättämät
opiskeluoikeuden vaihdot tulevat voimaan seuraavan lukuvuoden alusta alkaen.
Perustutkintoon kuuluvan opiskeluoikeuden vaihtoa pääaineen sisällä/klassisissa instrumentti- ja
lauluopinnoissa samassa pääinstrumentissa (5,5-vuotisen koulutuksen kandidaattivaiheesta
maisterivaiheeseen) voi kuitenkin hakea myös muulloin (ns. jatkuva haku). Uusi opiskeluoikeus astuu
voimaan päätöspäivänä.
Opiskeluoikeuden vaihtamista koskevien päätösten perusteet
Pääaineen tai pääinstrumentin vaihtoa hakeviin sovelletaan peruskoulutuksen opiskelijavalintaa koskevia
valintaperusteita, mutta he eivät kuitenkaan osallistu yleisiin teoria- ja säveltapailukokeisiin. Valinnan
johtaja voi halutessaan päättää myös muista mahdollisista valintakokeen osista, joihin pääaineen tai
pääinstrumentin vaihtajien ei tarvitse osallistua.
Pääaineen tai pääinstrumentin vaihtoa hakevien hakemukset ja valintakoesuoritukset käsitellään omana
valintaryhmänään.
Mikäli opiskelija on nykyisessä pääaineessaan jo maisterivaiheessa (5,5-vuotisen koulutuksen maisterivaihe
tai 2,5-vuotinen maisterikoulutus), hän ei voi enää hakea pääaineen/pääinstrumentin vaihtoa
kandidaattivaiheeseen.
Dekaani tekee pääaineen sisällä/klassisissa instrumentti- ja lauluopinnoissa samassa pääinstrumentissa
tapahtuvaa opiskeluoikeuden vaihtamista (5,5-vuotisen koulutuksen kandidaattivaiheesta maisterivaiheeseen)
koskevan päätöksen opiskelijan hakemuksen ja ainejohtajan antaman lausunnon perusteella. Ainejohtaja voi
edellyttää hakijalta pääaineen/pääinstrumentin näytettä, jonka arvioi ainejohtajan määräämä lautakunta.
Opintojen aloittaminen, opiskeluaika ja henkilökohtaisen opetuksen määrä
Opiskeluoikeutta vaihtanut voi ilmoittautua ensimmäisenä opiskeluvuonna poissaolevaksi vain, mikäli
yliopisto on antanut hänelle luvan siirtää opintojen aloittamista. Siirtoa on haettava kirjallisesti yliopiston
vuosittain ilmoittamaan ajankohtaan mennessä.
Opiskeluajan laskenta alkaa opiskelijan alkuperäisestä tutkinto-opiskelun aloittamispäivästä. Mikäli
opiskelija siirtyy 5,5-vuotisen koulutuksen kandidaattivaiheesta maisterivaiheeseen muualla suoritetun
korkeakoulututkinnon perusteella, opiskeluaika maisterin tutkintoa varten ei voi olla pidempi kuin pelkästään
ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla. (Yliopistolain 40 § mukaan pelkästään
ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään
kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa eli 4,5 vuodessa).
Opiskeluoikeuden vaihtajien henkilökohtaisen opetuksen määrää voidaan rajata uuden opiskeluoikeuden
alkaessa.
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