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Etukäteisnäytön ohjeet 2018
TAMK — media-alan koulutus (medianomi AMK)
Tervetuloa hakemaan Tampereen ammattikorkeakoulun media-alan koulutukseen!
Koulutuksen sisältöpainotus on elokuva- ja televisiotuotannossa. Hakuun liittyy etukäteisnäyttö, jonka
ohjeet saat tässä dokumentissa. Toimita näyttö meille hakuajan puitteissa tiedostopakettina (ks.
tarkemmin ohjedokumentin kohdasta ”Vaihe 3”). Haku alkaa 14.3.2018 klo 8 ja päättyy 28.3. klo 15.
Etukäteisnäytöt arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kaikki etukäteisnäytössä hyväksytyt hakijat
kutsutaan sähköpostitse haun toiseen vaiheeseen eli valintakokeeseen 22.–23. toukokuuta Tampereen
Mediapolikselle, Tohlopinranta 31.
Etukäteisnäytön tekemiseen ei anneta muita lisäohjeita. Lisätietoa hakukohteesta:
http://www.tamk.fi/web/tamk/media-ala-paiva.

Vaihe1: Yhteishaku ja hakemusnumero
Yhteishaku käynnistyy 14.3.2018 osoitteessa opintopolku.fi.
Koulutuksemme löytyy esim. hakusanalla ”Medianomi (amk)” tai "media-ala". Täytä opintopolussa
yhteishaun hakulomake, jolloin saat hakemusnumeron. Tarvitset tätä numeroa myöhemmin myös
TAMKin e-lomakkeessa – eli kopioi hakemusnumerosi itsellesi talteen turvalliseen paikkaan.
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Vaihe 2: Kokoa etukäteisnäyttö
Tee etukäteisnäyttöön kuuluvat tehtävät 2.1–2.5. Tallenna tehtävät pyydetyissä tiedostomuodoissa.
Paketoi lopuksi erilliset tiedostot yhdeksi ZIP-tiedostoksi, jonka koko saa olla enintään 60 MB.

2.1 Perustiedot ja esittely









Kirjoita alkuun koko nimesi, syntymäaika, kotikunta ja yhteystiedot (puhelin, osoite, sähköposti).
Liitä samaan yhteyteen pieni, passikuvatyylinen kasvokuvasi.
Listaa aiemmat opintosi, työkokemuksesi sekä käymäsi, media-alan kannalta merkittävät
lyhytkurssit tiiviissä CV- tai luettelomuodossa. Listaa myös mediaan liittyvät harrastuksesi,
järjestötoimintasi ja keskeiset mielenkiinnon kohteesi tiiviisti.
Kerro tiiviisti (enintään yhdellä A4-liuskalla) itsellesi tärkeimmästä mediaprojektista, johon olet
osallistunut. Mitä teit ja millaisessa tiimissä? Mitä opit? Voit käyttää suoraa kerrontaa tai
listausta ranskalaisin viivoin. Halutessasi voit käyttää yhtä havaintokuvaa projektista.
Kerro, mikä seuraavista suuntauksista sinua erityisesti kiinnostaa: 1) kuvaus ja kuvavalo, 2)
leikkaus, 3) äänisuunnittelu, 4) käsikirjoittaminen, 5) tuottaminen. Kirjoita tiiviit perustelut, miksi
katsot soveltuvasi erityisesti mainitsemallesi osaamisalalle. (Tämä valinta ei myöhemmin sido
sinua, mikäli sinut valitaan opiskelijaksi.)
Laadi itsestäsi SWOT-analyysi aiheesta ”Minä media-alan yrittäjänä tai työntekijänä”.
Pituus: käytä tehtävään 2.1 yhteensä enintään viisi A4-liuskaa, tekstifontti 12 pt.
Tiedostomuoto: pdf. Nimeä tiedosto tyylillä Sukunimi_Etunimi_Esittely.

Arviointikriteerit: Motivaatio, media-alan tuntemus, edellytykset korkeakouluopiskeluun, tekstin ja
kuvan huolellinen jäsentely, kirjallinen ilmaisu, itsereflektio, argumentointi, tietotekniset perustaidot.

2.2 Tarina






Ota kameralla viisi valokuvaa ja kerro kuvien avulla tarina aiheesta "kuinka sain selville
äitini/isäni salaisuuden”. (Eli valitse joko äiti tai isä.)
Tarinassa täytyy olla näkyvissä selkeä draaman kaari.
Tee kuvista yksi A4-kokoinen tiedosto ja numeroi kuvat tarinan etenemisjärjestykseen.
Älä selitä kuvia tekstillä.
Lopullinen tiedostomuoto: pdf. Nimeä tiedosto tyylillä Sukunimi_Etunimi_Tarina.

Arviointikriteerit: Havaintokyky, dramaturgian taju, tarinallinen ja kuvallinen ajattelu.

2.3 Dokumenttitehtävä




Valitse joku media-alan yrittäjä tai yrityksen työntekijä haastatteluun. Pyydä häntä kertomaan
tyypillisestä asiakasprojektista ja sen työprosessista. Kuvaa työprosessista kolme keskeisintä
vaihetta sekä kirjallisesti että valokuvin. Numeroi ja selitä jokainen vaihe kirjallisesti korkeintaan
kolmella virkkeellä. Voit siteerata haastateltavaa. Tee kolmesta kuvasta ja tekstistä yhden A4liuskan muotoinen tiedosto.
Lopullinen tiedostomuoto: pdf. Nimeä tiedosto tyylillä Sukunimi_Etunimi_Dokumentti.

Arviointikriteerit: Havaintokyky, dramaturgian taju, kuvallinen ajattelu, ihmisen ja aiheen
kohtaamisen taito, tiedonhaun ja kirjallisen ilmaisun taito.
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2.4 Videotehtävä








Kerro videomuodossa omaan elämääsi liittyvä, mahdollisimman henkilökohtainen ja vaikuttava
tarina, joka sinulle tulee mieleen hashtagista #kylläkehtaan.
Pyri saamaan videosta mahdollisimman kiinnostava ja koukuttava. Voit kuvittaa videota
haluamallasi tavalla. Videon tulee loppua kuvaan sinusta itsestäsi.
Videon teknistä laatua ei arvioida, kunhan äänestä ja kuvasta saa selvän.
Videon kesto: enintään 60 sekuntia.
Tiedostomuoto: MP4 tai MOV, mieluiten H264-pakkauksella. Varmista, että tiedosto avautuu
VLC-soittimella.
Tiedoston enimmäiskoko: 40 MB.
Nimeä tiedosto tyylillä Sukunimi_Etunimi_Video.

Arviointikriteerit: Ideointikyky, dramaturgian taju, tietotekniset taidot, esiintymistaito, elokuvallinen
ajattelu.

2.5 Työ- ja opiskelutodistukset




Skannaa opiskelutodistuksesi sekä olennaisimmat työtodistuksesi. Jos opiskelet parhaillaan
toisessa oppilaitoksessa, liitä mukaan myös opintorekisterin ote tai vastaava tieto suoritetuista
kursseista. Kokoa lopuksi dokumentit yhdeksi pdf-tiedostoksi ja varmista että sisältö on
luettavissa.
Tiedostomuoto: pdf. Nimeä tiedosto tyylillä Sukunimi_Etunimi_Todistukset.

Arviointikriteerit: Edellytykset media-alan korkeakouluopiskeluun, orientaatio ja motivaatio alalle,
tietotekniset perustaidot.

Vaihe 3: Palauta etukäteisnäyttö ja e-lomake






Paketoi tehtävien 2.1–2.5 erilliset tiedostot yhdeksi ZIP-tiedostoksi. Nimeä tiedoston alku tyylillä
Sukunimi_Etunimi ja liitä tiedostonimen loppuun tehtävässä 2.1 valitsemasi suuntaus käyttäen
seuraavia koodeja: KUVA, EDIT, ÄÄNI, KÄSIS, TUOT. Esimerkki: Meikäläinen_ MaijaKUVA.zip
Varmista, että ZIP-paketin koko on enintään 60 MB.
Lataa ZIP-tiedosto meille 14.3.2018 klo 8 avautuvassa osoitteessa http://mediahaku.tamk.fi/.
Virhetapauksessa (esim. väärä versio) ZIP-paketin voi ladata kerran uudelleen. Vain uusin
järjestelmään ladattu versio otetaan huomioon.
Kirjaa lopuksi yhteystietosi ja yhteishaun hakemusnumerosi myös TAMKin elomakkeeseen: https://lomake.tamk.fi/v3/lomakkeet/18228/lomake.html

Lähetä ZIP-tiedosto ja e-lomake 28.3.2018 klo 15.00 mennessä! Tee
palautus hyvissä ajoin, jotta vältyt viime hetken teknisiltä haasteilta.

Hyvää virettä hakuprosessiin!

