Tradenomi (AMK) mediatuotanto, Turun ammattikorkeakoulu
Ennakkotehtävät 2019
Turun ammattikorkeakoulun mediatuotannon hakukohteeseen kuuluu kaksi ennakkotehtävää (Tehtävä
1 ja Tehtävä 2).
Mediatuotannon hakukohteeseen hakevan tulee palauttaa vastaukset molempiin kyseisen
hakukohteen ennakkotehtäviin. Yksikin palauttamatta jäänyt ennakkotehtävävastaus tarkoittaa
ennakkotehtävien hylkäämistä. Hakukohteen valintaryhmä arvioi ennakkotehtävävastaukset asteikolla
hyväksytty/hylätty.
Ennakkotehtävävastauksista ei anneta henkilökohtaista palautetta. Hakijan tulee laatia
ennakkotehtävävastaukset itsenäisesti ja ilman ohjausta. Turun ammattikorkeakoulun henkilökunta ei
tarkenna eikä selosta ennakkotehtäviä.
Tehtävissä on määritelty tehtävänanto, toteutustapa sekä ilmoitettu arviointikriteerit. Älä merkitse
tehtävävastauksiin erikseen omaa nimeäsi, syntymäaikaasi tai henkilötunnustasi. Vastaukset
arvioidaan anonyymisti perustuen yksilölliseen ID-tunnukseen, jonka ennakkotehtävien
palautuslomake (e-lomake) luo vastausten palautuksen yhteydessä. Noudata annettua ohjeistusta ja
pyydettyä tiedostoformaattia sekä kunkin tehtävätiedoston maksimikokoa, joka ei yhdenkään
tehtävävastauksen (yksittäisen liitteen) kohdalla saa ylittää 10 megatavua.
Tradenomi (AMK) mediatuotannon ennakkotehtävät palautetaan e-lomakkeen avulla osoitteessa:
http://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/306/lomakkeet.html
Täytä e-lomakkeelle huolellisesti henkilö- ja yhteystietosi. Henkilö- ja yhteystietojen ilmoittamisen
jälkeen tulee klikata kohtaa ”Jatka liitteiden lähetykseen”. Tämän myötä avautuu sivu, jolle liitetään
tehtävävastaukset yksitellen annetun ohjeistuksen mukaisesti. Muista liittää kaikkien pyydettyjen
tehtävien vastaukset mukaan!

Tehtävävastaustiedostot tulee nimetä seuraavasti:
•
•

Tehtävä 1 nimetään: Tehtävä_01.pdf
Tehtävä 2 nimetään: Tehtävä_02.pdf

Ennakkotehtävät
1. Tehtävä 1: CV
2. Tehtävä 2: Motivaatiokirje
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Tehtävä 1: CV
Tehtävänanto
Laadi itsestäsi suomenkielinen CV. Mainitse mm. tekemäsi työt, projektit, koulutus, kurssit ja
harrastukset. Älä käytä CV:ssä minkäänlaista visuaalista kuvaa itsestäsi. Älä merkitse
tehtävävastaukseen omaa nimeäsi, syntymäaikaasi tai henkilötunnustasi.
Toteutustapa
•
•

Kirjoita tekstinkäsittelyohjelmalla, maksimipituus on 2 A4-sivua
Palautus PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 10 MB

Arviointiperusteet
•

Jäsentämisen taito ja kokemus suhteessa media-alaan ja projektinhallintaan sekä
talousosaamiseen.

Tehtävä 2: Motivaatiokirje
Tehtävänanto
Laadi motivaatiokirje, jossa perustelet, miksi haet mediatuotannon online-koulutukseen, mihin
erityiskiinnostuksesi kohdistuu ja millaisia toiveita ja odotuksia sinulla on opintojen suhteen Turun
ammattikorkeakoulussa. Kirjeessä tulee tuoda esille vahvuudet, kiinnostuksen kohteet, näkemykset ja
ammatilliset tavoitteet sekä motivaatio opintoihin. Älä merkitse tehtävävastaukseen omaa nimeäsi,
syntymäaikaasi tai henkilötunnustasi.
Toteutustapa
•
•

Kirjoita tekstinkäsittelyohjelmalla, maksimipituus on 1 A4-sivu
Palautus PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 10 MB

Arviointiperusteet
•

Jäsentämisen taito, olennaisen kiteyttäminen, motivaatio ja soveltuvuus alalle.
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