Kuvataidelinja 34 ov & Lapin Yliopiston Avoimen yliopiston Kuvataide 25op
Lukuvuosi 2017-2018
Kuvataidelinjan opintokokonaisuus koostuu Vapaan sivistystyön kuvataideopinnoista
(monimuoto-opinnot 34ov) sekä mahdollisuudesta suorittaa ohessa Lapin Yliopiston
Avoimen Yliopiston Taiteiden tiedekunnan opinnoista Kuvataide 25op

-

Kuvataidelinjan 34 ov opinnot ovat päätoimisia, monimuotona toteutettavia
vapaan sivistystyön piiriin kuuluvia opintoja. Toteutus pääasiassa lähiopetusta
harjoitustehtävineen kuvataideluokassa sekä itsenäisiä tehtäviä &
intensiivijaksoja. Kuvataidelinjan opinnot edellyttävät päätoimista opiskelua ja
oikeuttavat Kelan opintotukiin. Kuvataidelinjan vapaan sivistystyön
opinnot on jaettu kursseihin, jotka myös tukevat Avoimen yliopiston kurssien
suorittamista ja syventävät oppimista.

-

Sisältöalueita : maalaus& värioppi (10ov), piirustus, havaintopiirustus, malli,
eri tekniikat (12 ov), taidehistoria, luennot ja kuvalliset tehtävät (3ov),
kuvanveisto (3ov), digitaalinen kuvankäsittely & digikuvaus& liikkuva kuva
( 4ov) , taidegrafiikka (1ov) ja näyttely (1ov)

-

Tavoite: Kuvataidelinjan opinnot antavat opiskelijalle hyvän pohjan
kuvataidealan jatko-opintoihin ja käytännön työskentelyyn sekä perustiedot ja taidot kuvataiteen alalta.
Työtavat: Oppimistehtävät, käytännön työskentely sekä harjoitukset ohjatusti.
Luennot. Oppimiskeskustelut, palautteet ja arviointi. Itsenäisesti tehtävät työt
palautteineen.

-

-

Kuvataide 25op/Lapin Yliopisto, Avoin yliopisto. Lähiopinnot toteutetaan
iltaisin (8h/vko , pääasiassa ma ja ti iltaisin klo 17-20) , opinnot sisältävät myös
itsenäistä työskentelyä. Voit hakea suorittamaan myös pelkästään tämä 25op:n
kokonaisuuden. Yksinään tämä avoimen yliopiston opintokokonaisuus ei oikeuta
opintotukeen. Lähiopetus tapahtuu Lohjalla, Kanneljärven opistolla.
Kuvataide 25op avoimina yliopisto-opintoina ovat Lapin Yliopiston Taiteiden
tiedekunnan sivuaineopintoja. Avoimet yliopisto-opinnot vastaavat sisällöltään
ja tavoitteiltaan tiedekunnissa annettavaa opetusta ja todistuksilla on sama
arvo kuin tiedekuntien vastaavista suorituksista antamilla todistuksilla. Avoimiin
yliopisto-opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia.
Opintokokonaisuus:
-Kuvanrakentamisen perusteet 4op
-Plastinen sommittelu 4op
-Värioppi 4op
-Havaintopiirustus 4op
-Maalaus 4op
-Taidegrafiikka 4op
-Portfolio 1op (Hyväksytty suoritus arvioidaan asteikolla 1-5)

Kaikkiin kursseihin vaadittavat suoritukset: osallistuminen opetukseen,
kuvalliset ja muut harjoitustehtävät. Työmuodot: ohjatut harjoitustyöt,
itsenäiset tehtävät ja palautteet. Opinnot arvioidaan ja niistä saa Lapin
Yliopiston todistuksen suoritetusta opintokokonaisuudesta.
www.opintopolku.f

Hintatiedot:
-Osallistuminen opetukseen Kuvataidelinjan 34ov : 60e/vko (2040e /lukuvuosi) Oikeus
Kelan opintotukeen.
-Kuvataidelinja 34ov sekä Lapin Yliopiston avoin yo Kuvataide 25op yhteensä: 62e/vko
(Kuvataidelinjan opintomaksu 2040e plus Avoimen yliopiston opintokokonaisuuden
hinta 75e) Oikeus Kelan opintotukeen.
- Lapin Yliopiston avoin yo Kuvataide 25op, muille kuin Kanneljärven Opiston
Kuvataidelinjan oppilaille 700e. Ei oikeuta opintotukeen.
- Asuminen opistolla 2hh, ma-pe 20e/vko
-Opiskelija jolla on alhainen pohjakoulutus (ei perusopetuksen jälkeistä tutkintoa),tai
joka on työtön tai maahanmuuttaja tai eläkeläinen, voi hakea opistolta
opintomaksuun alennusta eli opintoseteliä. Opintoseteli haetaan suoraan opistolta
hakuvaiheessa tai opintojen alettua. Vapaamuotoinen hakemus jossa selvitys millä
perusteella hakee opintoseteliä. Opintoseteli ei vaikuta Kelan opintoetuuksiin.

