Uppskattning av tillgodoräknande och validering vårterminen 2019
I blanketten ingår alla kurser inom pedagogie kandidatexamen.
Vänligen gör en självbedömning och kryssa i de kurser som du tror att du kan få tillgodo på basen av
examensbetyg eller intyg eller få godkända genom validering av tidigare arbetserfarenhet eller
motsvarande. Se särskild information om tillgodoräknande och validering HÄR.
Kurser med röd text erbjuds endast för studerande som antagits till utbildningslinjen. Kurser med blå
text erbjuds inte på Åland men kan tillgodoräknas på basen av tidigare avlagda kurser eller valideras
såvida lärandemålen uppfylls. Kurser med svart text ordnas på Åland via Öppna Högskolan/ Högskolan
på Åland. Dessa kurser kan även tillgodoräknas på basen av examensbetyg eller intyg eller fås godkända
genom validering av tidigare arbetserfarenhet eller motsvarande. Den som önskar få kurser validerade
kommer i april att få särskilda blanketter med frågor att besvara för att påvisa kunnande, t ex kunnande
förvärvat via arbetet, fortbildningskurser och dylikt.
Namn:

Deltar i kursen

Kurs

Validering

Tillgodoräkning

E-postadress:

Huvudämne: Pedagogik, lärare inom småbarnspedagogik, 60 sp
Grundstudier, 25 sp
PE00BR46

Pedagogikens psykologi, 5 sp

PE00BR47

Pedagogikens sociologi, 5 sp
Didaktik, 5 sp

BP00BO36

Mångfald och inkludering, 5 sp

BP00BO34

Barns uppväxtvillkor, lek och skapande, 5 sp

Ämnesstudier, 35 sp
BP00BO30
BP00BO32

Perspektiv på barnträdgårdsläraryrket, 5 sp
Små barns lärande, 5 sp

BP00BO35

Specialpedagogik, yngre barn, 5 sp

BP00BO37

Ledarskap och teamledarskap, 5 sp

BP00BO38

Vetenskaplig metod, 5 sp

611312.0

Kandidatavhandling, 10 sp

f

cc

Akademiska studiefärdigheter, 20 sp
685006.0

Akademiska studiefärdigheter, 5 sp

940004.0

Akademisk framställning, 5 sp

940003.0

Engelska, 5 sp

Finska, 5 sp
* 940002.0 Skriftlig förmåga i finska/pedagogik
* 940001.0 Muntlig förmåga i finska/pedagogik
(940202.0

Svenska för finskspråkiga, 5 sp)

Studier som ger yrkesfärdigheter, 60 sp
Vetenskapliga perspektiv och metoder för
BP00BO31
barnträdgårdsl., 5 sp
BP00BO41

Multilitteracitet, 5 sp

BP00BO42

Musikdidaktik, 5 sp

BP00BO43

Rörelsedidaktik, 5 sp

BP00BO44

Språkdidaktik, 5 sp

BP00BO45

Bild och skapande verksamhet, 5 sp (i Vasa)

BP00BO46

Matematik och naturvetenskap, 5 sp

BP00BO47

Flerspråkighetsdidaktik, 5 sp

BP00BO48

Relationer, samspel och konflikthantering, 5 sp

BP00BO49

Rörelse och hälsa, 5 sp (i Vasa)

BP00BP91

Förskoleundervisning, 5 sp
Pedagogisk planering, -dokumentation och
utvärdering, 5 sp

BP00BP92

Gemensamma studier, 25 sp
BP00BP88

Småbarnspraktik, 5 sp

BP00BP89

Daghemspraktik, 10 sp (1- 3åringar eller 3-5 åringar)

BP00BP90

Förskoleundervisningspraktik, 5 sp (i Vasa)

BP00BS01

Småbarnspedagogik för alla, 5 sp
Valfria studier, 15 sp (Akademiska studier eller
motsvarande)

Deltar i kursen

Validering

Tillgodoräkning

Kurs

Kursbeskrivning, lärandemål och innehåll för kursen Didaktik I finns på adressen
http://studiehandboken.abo.fi/sv/course/LP00BQ36/9820
Kursbeskrivningar för alla övriga kurser finns på adressen
http://studiehandboken.abo.fi/sv/degree-programme/9126
Den ifyllda blanketten samt kopior av examensbetyg och intyg, vilka du bedömer är av vikt för
eventuellt tillgodoräknande eller validering sänds per post till:
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Michaela Lithén, vån. F4
PB 311
65101 Vasa
Handlingarna bör vara fakulteten tillhanda senast 30.3 2019.
Då försändelsen kommit till fakulteten sänder Michaela Lithén ut ett e-postmeddelande till den epostadress som antecknats i blanketten. Om inget e-postmeddelande nått dig inom en dryg vecka
efter att du postat försändelsen ber vi dig ta kontakt via e-postadressen michaela.lithen@abo.fi

