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Haku sielunhoidon soveltavien opintojen työssäoppimisjaksolle (2424305) on käynnistynyt.
Hakuprosessi sielunhoidon soveltaviin opintoihin jakautuu kahteen osaan:
1. ilmoittautumiseen A-osioon WebOodissa (teoriaopinnot 8 op, koodit 2424301 - 2424304) sekä
2. kirjalliseen hakuun B-osioon (työssäoppimisjakso, koodi 2424305).
Kaikkien kliiniselle jaksolle pyrkivien tulee osallistua A-osioon teoriaopintoihin. A-osioon ilmoittautuminen tapahtuu normaalisti WebOodissa kunkin kurssin alkuun mennessä.
Työssäoppimisjaksolle pyritään kirjallisilla hakemuksilla. Oheinen hakulomake antaa siitä tarkemmat ohjeet. Se tulee palauttaa liitteineen to 18.9.2014 klo 12.00 mennessä joko sähköpostitse
osoitteella heikki.salomaa@uef.fi tai suljetussa kirjekuoressa teologisen tiedekunnan kansliaan
osastosihteeri Tuula Nissiselle, osoite Teologian osasto, PL 111, 80101 Joensuu. Sähköpostiviestin
otsikkoon ja kirjekuoreen merkintä: Haku sielunhoidon soveltaviin opintoihin.
Valinta kliiniselle jaksolle tapahtuu kolmivaiheisesti: hakupapereiden ja portfolion perusteella osa
opiskelijoista kutsutaan haastatteluihin. Haastattelupäivä on pe 3.10.2014. Haastattelut muodostuvat yksilö- ja ryhmähaastatteluista, joiden perusteella opiskelijat pisteytetään (max 20 pistettä).
Haastatteluja ovat toteuttamassa sielunhoidon erityiskoulutuksen ja/tai sielunhoidon työnohjaajakoulutuksen suorittaneet asiantuntijat. Kahdeksan eniten pistettä saanutta opiskelijaa ja kaksi heille valittua varahenkilöä kutsutaan edelleen psykologisiin soveltuvuustesteihin. Nämä kymmenen
henkilöä osallistuvat Psykologikeskus Päämäärän Joensuussa toteuttamaan soveltuvuustestiin ti
7.10.2014. Jos soveltuvuustesti ei anna aihetta muuhun, kahdeksan haastatteluissa valittua opiskelijaa saa opiskelupaikan maalis-toukokuussa järjestettävälle kliiniselle työssäoppimisjaksolle.
Myös testiin osallistuneet varahenkilöt saavat palautteen omasta soveltuvuudestaan. Valintatyöryhmä tekee lopullisen päätöksensä ke 8.10.2014, jonka jälkeen tuloksesta ilmoitetaan kaikille
hakijoille. (Hakijoiden kannattaa merkitä jo tässä vaiheessa edellä mainitut haastattelu- ja testipäivät kalenteriinsa.)
Hakulomake ohessa. (Huom! Avaa lomake Acrobat Viewerillä: pääset täyttämään sen sähköisesti)
Opintojakso on osa Sielunhoidon soveltavia opintoja (2424300, 20 op), ja se tarjoaa teoriaopintojen ja työssäoppimisen välityksellä mahdollisuuden tutustua sielunhoidon erityistehtäviin. Työssäoppimisjakso toteutuu siten, että opiskelijat työskentelevät ohjausryhmissä tai itsenäisesti Joensuun sairaaloissa viikoittain ma-to klo 9-16 ajalla 11.3.-7.5.2015.
Tarkemmat tiedot löydät oheisista liitteistä, joista toteutussuunnitelma kertoo yksityiskohtaiset
tiedot opintojakson toteutuksesta ja OPS-dokumentti kuvaa tavoitteet ja suoritustavat.
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