Musiikkipedagogin AMK -tutkinto-ohjelman siirtohaun etävalintakoe
syksy 2022
Musiikkipedagogi tutkinto-ohjelman siirtohaun valintakoe pidetään syksyllä 2022
etäkokeena. Valintakoe muodostuu kahdesta osiosta 1) soitto- tai laulunäytteestä ja 2)
haastattelusta.
1. Soitto- tai laulunäyte
Videotallenteen tekeminen:
Hakija tekee vapaasti valitun 10 minuutin mittaisen soitto- tai laulunäytteen
videotallenteena ja toimittaa sen arvioitavaksi. Videotallenteen alkuun hakija esittelee
itsensä lyhyesti suoraan kameralle niin, että kasvot ja ylävartalo näkyvät. Esittelyssä hakija
kertoo koko nimensä ja kertoo lyhyesti omin sanoin, miten eri tavoin hän on valmistautunut
instrumenttikokeeseen. Aikaa esittelyyn saa käyttää maksimissaan 30 sekuntia.
Soittoa ja/tai laulua tallennettaessa kamera tulee asettaa niin, että kuvattava henkilö näkyy
kokonaan, selkeästi (kuvakulma instrumentti huomioiden). Käsien tulee olla hyvin
näkyvissä soittaessasi. Älä kuvaa videota liian kaukaa.
Kuvan tai äänen laatu ei ratkaise valinnassa menestymistä, mutta hyvä laatu helpottaa
lautakunnan työtä. Video voidaan kuvata älypuhelimella, tabletilla, videotallentimella tai
tietokoneella. Älypuhelimen, tabletin tai kannettavan tietokoneen mikrofonin ja kameran
äänen-/kuvanlaatu riittää, mutta soiton ja laulun tallentamiseen on paremman laadun
aikaansaamiseksi mahdollista käyttää myös ulkoista mikrofonia tai videotallenninta.
2. Tallenteiden toimitus
Videotallenne toimitetaan linkkinä sähköpostilla osoitteeseen musiikkipedagogi@oamk.fi
tiistaihin 15.11.2022 klo 15.00 mennessä. Hakija saa perille tulleesta linkistä
varmennuksen. Jos varmennusta ei tule saman vuorokauden aikana, tulee hakijan itse olla
yhteydessä samaan sähköpostiosoitteeseen. Hakijan on itse varmistettava linkin
toimivuus ennen lähettämistä. Linkin tulee aueta valitun palvelun ulkopuoliselle
käyttäjälle. Sähköposti, jolla linkki lähetetään, tulee otsikoida seuraavasti:
suuntautuminen, pääinstrumentti, etunimi ja sukunimi eli esimerkiksi
Klassinen, laulu, Maija Meikäläinen
Pop-jazz, piano, Matti Meikäläinen
Kirkkomusiikki, piano, Merja Meikäläinen.
Huomioita linkin tekemiseen: Hakija voi itse valita videon tallennuspaikan, johon tekee
linkin. Tällaisia ovat esimerkiksi Youtube, Google drive, Onedrive, Icloud jne.
Suosittelemme kuitenkin piilotetun Youtube-linkin tekemistä. Voit halutessasi katsoa
ohjeen Youtube linkin tekemiseen täältä https://it.oamk.fi/4172

Linkki on pidettävä aktiivisena 31.12.2022 saakka.
Linkin julkisuusasetukseksi suositellaan piilotettua.
3. Haastattelu
Kaikki soitto- tai laulunäytetallenteen toimittaneet hakijat haastatellaan 17.11.2022
Microsoft Teams -ohjelman välityksellä. Hakijalle lähetetään sähköpostitse tieto
haastattelun ajankohdasta 16.11.2022 klo 18.00 mennessä. Samassa sähköpostissa on
linkki, jonka kautta hakija pääsee yhdistymään videohaastattelun ilmoitetun aikataulun
mukaisesti.
Testaa kaiuttimet/kuulokkeet, mikrofoni ja kamera ennen haastattelua.
Haastattelun aluksi hakija esittää kuvallisen henkilöllisyystodistuksen esim. passin.
Huom. Pidä puhelin lähettyvilläsi, jos emme saa etäyhteyttä toimimaan, voimme
hätätapauksessa hoitaa haastattelutilanteen myös puhelimitse.

