
 

Taideyliopisto aloittaa toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyvät.  

Perustettava vapaan taiteen yliopisto vahvistaa toiminnallaan taiteen koulutusta, asemaa ja autonomiaa yhteiskunnassa sekä koko 

Suomen taide- ja kulttuurielämää. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja 

kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia.  

Nykyisten yliopistojen henkilöstö ja opiskelijat siirtyvät Taideyliopistoon sen aloittaessa toimintansa. Opiskelijoita on yhteensä noin 

2100 ja henkilötyövuosia noin 600. 

 

 

Jatko-opiskelijoiden valinta keväällä 2013 
 

Uudet jatko-opiskelijat  
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu (TeaK) ottaa 2-6 uutta jatko-opiskelijaa aloittamaan opintonsa 

syksyllä 2013. Jatko-opintojen tarkoituksena on, että jatko-opiskelija toteuttaa esittävien taiteiden 

taiteellista tutkimusta ja harjaantuu taiteilija-tutkijaksi. Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) 

vastaa jatkokoulutuksesta TeaKissa. Tutken toimintaan ja tutkintovaatimuksiin voit tutustua: 

http://www.teak.fi/Tutkimus.   

 

Valintaperusteet  

Teatteri- ja tanssitaiteen lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, 

joka on suorittanut  

- soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon  

- soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 

- soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden 

vastaaviin korkeakouluopintoihin  

Jatko-opiskelijaksi voidaan myös hyväksyä henkilö jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja 

varten riittävät tiedot ja valmiudet. Yliopisto voi edellyttää jatkotutkintoon johtaviin opintoihin 

opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa 

tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. (Yliopistolaki 24.7.2009/558, 37§) 

 

Arviointikriteerit  

Arviointikriteereinä ovat taiteelliset/taiteellispedagogiset ansiot, kokemus esittävien taiteiden alalta, 

valmiudet tutkimustyöhön sekä tutkimusidean kiinnostavuus. Tutkimusidean tulee soveltua Tutken 

tutkintovaatimuksiin ja olla toteutettavissa TeaKin kontekstista käsin.  

 

Hakeminen  

Toimita Teatterikorkeakoulun esittävien taiteiden tutkimuskeskukselle määräaikaan 15.11.2012 klo 

16.15 mennessä vapaamuotoinen hakemus jossa kerrot taiteellisesta taustastasi ja luonnehdit 

tutkimusideaasi.  Tutkimusidean kuvailussa voit käyttää apuna esim. seuraavia kysymyksiä: 

- Mitä haluat tutkia?  

- Miksi haluat tutkia tätä aihetta? 

- Miksi tämän aiheen tutkiminen on tärkeää juuri nyt?  

- Miten taiteellinen/taiteellispedagoginen taustasi liittyy tutkimukseen? 

- Miten aiot toteuttaa tutkimuksen? 

- Millaisia menetelmiä käytät tai kehität tutkimuksessasi?  

- Miten tutkimuksesi liittyy taiteenalasi perinteeseen?  

- Millaisia teoreettisia lähtökohtia tutkimuksella on?  

- Millaisia tuloksia tutkimus tuottaa?  

- Minkälaista yhteiskunnallista merkitystä tutkimuksella voisi olla?

http://www.teak.fi/Tutkimus


 

 

Liitä hakemukseen lisäksi alustava luettelo tutkimuksessa käytettävistä lähteistä ja kirjallisuudesta, 

alustava nelivuotinen työsuunnitelma ja suunnitelma rahoituksesta. Liitä hakemukseen lisäksi 

jäljennökset tutkintotodistuksista ja ansioluettelo, josta käy ilmi henkilötiedot, aiempi koulutus, 

taiteellinen ja pedagoginen toiminta, julkaisut sekä tiedot muista ansioista, joiden katsot tukevan 

jatko-opintoja. Halutessasi voit liittää mukaan portfolion. Jos olet suorittanut tutkinnon ulkomailla, 

liitä hakemukseen myös selvitys tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä joko 

suomen, ruotsin tai englannin kielellä.  

 

Hakemusta ja sen liitteitä ei palauteta. 

 

Toimita hakemus liitteineen osoitteeseen: 

Teatterikorkeakoulu 

Kirjaamo 

Haapaniemenkatu 6  

00530 Helsinki 

 

Merkitse kuoreen: ”Jatko-opiskelijavalinnat”. Hakemuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän 

vastuulla. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Laita kuoreen riittävä määrä postimerkkejä, sillä 

Teatterikorkeakoulu ei lunasta riittämättömin postimerkein varustettuja hakemuksia. Huomioi, että 

hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 15.11.2012 klo 16.15 - saman päivän postileima ei riitä. 

Hakemuksen voi myös tuoda Teatterikorkeakoulun kirjaamoon. 

 

 

Valintojen aikataulu 
 

Pvm  

1.10.2012 Hakuilmoitus julkaistaan 

15.11.2012 klo 16.15 Hakemusten viimeinen jättöpäivä 

16.11.–10.12.2012 Valintaraati käsittelee hakemukset, 1. karsinta 

11.12.2012– Kutsu haastatteluihin 

7.1.2013 Haastattelut, 2. karsinta 

17.1.2013 Valintaraadin päätös jatkoon kutsuttavista 

21.1.2013– Ilmoitus jatkoon kutsuttaville  

21.1.–15.3.2013 Jatkoon kutsuttavien tutkimussuunnitelmien ohjaus sovitusti 

15.3.2013 Tutkimussuunnitelmien palautus 

16.4.2013 Tutkimusneuvoston kokous 

30.4.2013 Jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä tiedotetaan hakijoille 

 

Vinkki! Sinun kannattaa varata itsellesi rauhoitettua aikaa alustavan tutkimussuunnitelman 

työstämisvaiheeseen tammi-maaliskuussa 2013. 

  

Tulosten ilmoittaminen ja oikaisupyyntö  

Valintojen tulosten julkaisemisesta ilmoitetaan tarkemmin valintojen yhteydessä. 

Oikaisumenettelystä tiedotetaan valintapäätöksen yhteydessä. 

 

Lisätietoa Teatterikorkeakoulun jatko-opinnoista:  

http://www.teak.fi/Tutkimus  

TeaKin jatkotutkintojen tutkintovaatimukset  

TeaKin jatkotutkintojen tutkintosääntö 

 

http://www.teak.fi/Tutkimus
http://www.teak.fi/Tutkimus/Jatkotutkinnot/Tutkintovaatimukset
http://www.teak.fi/Avaintietoa/Saadokset/Opetus_ja_opiskelijat/Jatkotutkintojen_tutkintosaanto

