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SOPIMUS KIRKON VIRKAAN VAADITTAVIEN SOVELTAVIEN OPINTOJEN OPISKELUPAIKAN 
VASTAANOTTAMISESTA (2424100, 20 op) 

1. Opiskelijan perustiedot 

   
Henkilötunnus 
 

Opiskelijanumero 
 

Lähiosoite 
 

Postinumero ja –toimipaikka 
 

Sähköpostiosoite 
 

Puhelinnumero 
 

Tiedekunta 
Filosofinen tiedekunta 

Koulutusohjelma ja suuntautumisvaihtoehto 
 

2. Soveltavien opintojen järjestelyt 

ILMOITTAUTUMINEN 

Kustakin orientaatiojakson kurssiosiosta järjestetään 3-5 rinnakkaista ryhmää lukuunottamatta homiletiikan kurssia, kirkollisten 
toimitusten kurssia ja työelämäseminaaria, joissa opetus perustuu kaikille yhteisiin luentoihin. Ajalla 25.8.-28.9.10.2014 järjestetään 
intensiivimuotoiset orientaatiojakson kurssiosiot. Toinen tapa suorittaa ao. kurssiosiot on osallistua vastaaviin ryhmiin ajalla 1.10.-
15.12.2014. 

Ilmoittautuminen syksyn 2014 kurssiosioille tapahtuu ma 12.5. klo 8.00 alkaen WebOodissa osoitteessa https://wiola.uef.fi/weboodi/.  

Aikaisemmin suoritettu vastaaminen intensiivijaksoja koskevaan ennakkotiedusteluun ei takaa paikkaan näissä ryhmissä, vaan 
opiskelijan tulee omatoimisesti ilmoittautua WebOodissa haluamiinsa ryhmiin.    

TYÖSSÄOPPIMISJAKSON SUORITUSAJANKOHTA 
 

5.1. – 1.3.2015 
 

TYÖSSÄOPPIMISJAKSON PAIKKAKUNTA (yksityiskohtainen tieto työssäoppimisseurakunnasta ilmoitetaan myöhemmin).  
 
 

3. Soveltavien opintojen opiskelupaikan vastaanottaminen ja suorittamiseen sitoutuminen 

 
Ilmoitan täten vahvistani ilmoittautumiseni kirkon virkaan vaadittavien soveltavien opintojen opintojaksolle (J003294). 
Samalla sitoudun seuraaviin opintojakson suorittamisen aiheuttamiin velvoitteisiin: 

- 1. Kurssiosioilla ja työssäoppimisessa on läsnäolovelvoite. Soveltavien opintojen oppiminen perustuu henkilökohtaisen yksilöllisen 
työssäoppimissuunnitelman rakentamiseen, ryhmäohjauksessa tapahtuvaan harjoitteluun, kirjallisten reflektointitehtävien 
suorittamiseen ja osallistumiseen ryhmän yhteiseen oppimisprosessiin sekä seurakuntajakson aikana kokoaikaiseen ohjattuun 
työssäoppimiseen. Tästä syystä opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opiskelija tiivistä sitoutumista kaikkien 
osakurssien suorittamiseen annettujen ohjeiden mukaisesti. 

- 2. Pakottavista syistä opiskelija voi olla poissa kultakin kurssiosiolta yhden (1) kerran, kun siitä on erikseen sovittu asianomaisen 
opettajan kanssa.  

- 3. Opintojaksolle osallistumisen peruuttaminen on mahdollista vain kirjallisen hakemuksen perusteella erittäin pakottavien 
henkilökohtaisten syiden perusteella. Hakemus osoitetaan soveltavien opintojen yliopistonlehtorille, joka myös antaa asiasta 
päätöksen. 

- 4. Opiskelija sitoutuu pitämään salassa työssäoppimisen aikana tietoonsa saamat kirkon työntekijän vaitiolovelvollisuuden piiriin 
kuuluvat asiat, siten kuin Julkisuuslaki ja Kirkkolaki velvoittavat (ks. Julkisuuslaki 23 §, 24 § ja Kirkkolaki 6:3 §, 25:8 § 1), 
 

Lisätietoja: 
 
 

ALLEKIRJOITUKSET 
Aika ja paikka 
 

_______/______  2014                           
 

Opiskelija 
 
__________________________ 

Yliopiston edustaja 
 
___________________________ 

Nimenselvennys 
 

Nimenselvennys 
 

Lisätietoja antaa soveltavien opintojen yliopistonlehtori Heikki Salomaa (heikki.salomaa@uef.fi, puh. 050 5708686). 

https://wiola.uef.fi/weboodi/
mailto:heikki.salomaa@uef.fi

