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Musiikin johtamisen opinnot: ohje
pääaineen ryhmäopetuksen
myöntämisestä

YLEISESTI

Tämä ohje koskee klassisen osaston musiikin johtamisaineiden (orkesterinjohto,
puhallinorkesterin johto ja kuoronjohto) pääaineen opetusta Musiikin
johtamisen sekä orkesteri- ja kuorotoiminnan aineryhmässä.

Ohje on voimassa osastodekaanin allekirjoituksestaafkaen toistaiseksi ja se
koskee Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osaston perustutkinto-
opiskelijoita. Lisätietoa ohjeesta antaa Sibelius-Akatemian opintopäällikkö.

1. Pääaineen ryhmäopetusperiaatteet

Vain läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija voi osallistua opetukseen.

Opiskelijalla on oikeus saada opetusta pääaineessaan 3 läsnäololukuvuoden (6
läsnäololukukauden) ajan kandidaatin tutkintoa varten ja 2,5
läsnäololukuvuoden (5 läsnäololukukauden) ajan maisterin tutkintoa varten.
Maisterikonsertin jälkeen ei voi enää saada pääaineen opetusta.

Kaikki lukukaudet, joina opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi kuluttavat
oikeutta. pääaineen opetukseen. Näin myös silloin kun opiskelija on
opiskelijavaihdossa tai ei muusta syystä osallistu pääaineensa opetukseen.

2. Poikkeukset

Pe r uutuØ t

Opetuksen peruuntuessa opiskelijasta johtumattomasta syystä yli kahdeksi
viikoksi, opetus järjestetään toisena ajankohtana ainejohtajan päätöksellä.
Mikäli opetus katkeaa toistuvasti eri jaksoissa siten , että se vaikuttaa
merkittävästi opiskelijoiden oppimisprosessiin , opetus voidaan järjestää eri
ajankohtana , mutta .ei välttämättä saman lukukauden aikana.

Opiskelijan oikeudesta tilapäisiin poissaoloihin opetuksesta ja korvaavista
suorituksista päättää vastuuopettaja. Pidemmät poissaolot voivat vaikuttaa
lukukausittaiseen opintopistekertymään (LOP).
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Opetuksen keskeyttäminen

Mikäli opiskelijan muut tutkintoon kuuluvat opinnot tai ohjehnasuorituksen
valmistaminen eivät etene hyväksytyn HOPS:in mukaisesti, voidaan oikeus
osallistua opetukseen keskeyttää. Opetusta jatketaan, kun opiskelija on
suorittanut HOPS:in mukaiset puuttuvat opinnot sekä päivittänyt HOPS:in ja
ohjehnasuoritukseen liittyvät suunnitelmat. Päätöksen opetuksen
keskeyttämisestä ja jatkamisesta tekee ainejohtaja.

B-ohjelmasuorituksen jälkeen

Jos opiskelija tekee B-ohjelmasuorituksen kandidaatin opintojen 3. vuotena,
mutta ei valmistu kandidaatiksi , hän voi saada seuraavana lukukautena
pääaineen maisterin tutkintoon sisältyvää opetusta . Edellytyksenä on, että
maisterin tutkinnon HOPS on hyväksytty.

Mikäli kandidaatin tutkinto ei vahnistu seuraavan lukukauden aikana, oikeus
osallistua opetukseen keskeytetään, kunnes kandidaatintutkinto on suoritettu.

Lisäopetus

Jos opiskelija tarvitsee ohjehnasuorituksen valmistamiseksi pääaineen
lisäopetusta, sitä voi hakea "Hakemus oikeudesta saada ylimääräistä
henkilökohtaista opetusta" -lomakkeella soveltuvia osin. Hakemus pitää
perustella. Ainejohtaja voi myöntää oikeuden osallistua ylimääräiseen
opetukseen kandidaatin tutkintoon enintään 1 lukuvuodeksi, lukukausi
kerrallaanja maisterintutkintoon 1 lukukuudeksi. Tämän jälkeen ylimääräistä
opetusta pitää anoa osastodekaanilta.
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