
MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO / MUUSIKKO
LISÄTIETOLOMAKE 2017

Hakulomake koulutukseen täytetään osoitteessa
www.opintopolku.fi. Hakuaika on 21.2.-14.3.2017.

Lisätietolomake palautetaan konservatorion toimistoon viimeistään 14.3.2017 klo 15.00.
Ø joko sähköpostin liitteenä konservatorio@konservatorio.fi, otsikoksi ”haku ammatilliseen koulutukseen”
Ø tai suoraan konservatorioon (Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6, 00180 Helsinki)

       oma säestäjä HUOM! Mikäli tarvitset konservatorion säestäjää, toimita tämän
lisälomakkeen mukana valmiiksi teipattu kopio teoksen

       konservatorion säestäjä säestysnuoteista. Kirjoita nuottiin myös nimesi.

AIEMMAT MUSIIKKIOPINNOT (liitä oheen todistukset / opintorekisteriotteet)

Olen suorittanut  / suoritan kevään 2011 aikana (rasti ruutuun):

PÄÄINSTRUMENTTI MUSIIKIN PERUSTEET

PÄÄINSTRUMENTTI_________________________________________________________________

HENKILÖTIEDOT

_________________________________________________ ________________________________________________
sukunimi etunimet (puhuttelunimi alleviivattuna)

_________________________________________________ ________________________________________________
henkilötunnus äidinkieli

_________________________________________________ ________________________________________________
puhelinnumero sähköpostiosoite

_________________________________________________ ________________________________________________
osoite postinumero ja postitoimipaikka

AIEMMAT MUSIIKKIOPINNOT
            olen suorittanut              suoritan keväällä 2017

PÄÄINSTRUMENTTI, mikä? ________________________________

peruskurssi 3 (laulun peruskurssi 2)
I / D –kurssi
muu kurssi, mikä? _____________________________________

SIVUINSTRUMENTTI, mikä? ________________________________
peruskurssi 1
peruskurssi 2
peruskurssi 3
I / D –kurssi
muu kurssi, mikä? _____________________________________

MUSIIKIN PERUSTEET

säveltapailun ja musiikinteorian peruskurssi 3
säveltapailun I / D –kurssi
musiikinteorian I / D –kurssi
kenraalibasson kirjoitus (harmoniaoppi)

muu kurssi, mikä? ______________________________________

PÄÄSYKOKEESSA ESITETTÄVÄT SÄVELLYKSET (pakollisia ei mainita)

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

http://www.opintopolku.fi/
mailto:konservatorio@konservatorio.fi


POHJAKOULUTUS
suoritusaika ja oppilaitos

peruskoulun oppimäärä _____________________________________________

lukion oppimäärä _____________________________________________

ammatillinen tutkinto, mikä?

________________________________ _____________________________________________

korkeakoulututkinto, mikä?

_______________________________ _____________________________________________

opiskelen tällä hetkellä (oppilaitos)

_________________________________________________________________________________________________

 

Olen lähettänyt varsinaisen hakemukseni yhteishaun kautta.
Musiikkialan ammatillinen peruskoulutus on mukana yhteishaussa. Varsinaisen hakemuksen voi täyttää
osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakemus on jätettävä viimeistään 14.3.2017 klo 15.00.

Jos tulen valituksi, nimeni saa julkaista Internetissä.

Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaisia.
 

____________________ ____/____ 2017 _________________________________
paikka päiväys allekirjoitus

LIITTEET

1. Todistusjäljennös tai opintorekisteriote musiikkiopinnoista (pakollinen liite)

2. ________________________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________________________________

MISTÄ SAIT TIEDON MUSIIKKIALAN AMMATILLISESTA PERUSKOULUTUKSESTA?

Internetistä Vanhemmilta Soiton- / laulunopettajalta

Lehdestä Opinto-ohjaajalta Koulun musiikinopettajalta

Kaverilta Muualta, mistä?_____________________________________________

OPISKELEN MUSIIKKIA TÄLLÄ HETKELLÄ

musiikkiopistossa / konservatoriossa, missä? _______________________________________________

yksityisopetuksessa

http://www.opintopolku.fi/
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