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Kulttuurienvälinen 
dialogi ja yhteistyö
• Global Music on englanninkielinen 
koulutusohjelma, joka tuo yhteen 
muusikoita erilaisista kulttuuri- ja 
musiikkitaustoista. Työskentelyn 
painopiste on kulttuurienvälisessä 
kommunikaatiossa ja yhteistyössä.
• Opiskelijat luovat yhdessä 
uudenlaista musiikillista ilmaisua ja 
taiteellisia käytänteitä sekä 
harjaantuvat toimimaan yhdessä 
ympäröivän yhteiskunnan kanssa.
Maailmankansalaisuuden ja sen 
velvoitteiden tiedostaminen 
taiteilijana on myös vahvasti läsnä 
opinnoissa.



Tutkinto-ohjelmia, 
nuorisokoulutusta ja 
elinikäistä oppimista

• 3-vuotinen kandidaatin tutkinto (180 op) ja
2,5- vuotinen maisteritutkinto (150 op)
• Tällä hetkellä aineryhmässä opiskelee 49 

kandi-/maisteriopiskelijaa 33 erilaisesta
taustasta

• Uusi tohtoriohjelma
• Nuorisokoulutus käynnistyy syksyllä 2023

• Erityislahjakkaille 12–17 –vuotiaille nuorille
• Nuorisokoulutuksen hakuaika tammikuussa

• Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien
kehittäminen (CPD)



Identiteetti, yhteistyö, 
yhteys

• Opinnot tarjoavat maaperän sekä

opiskelijoiden väliselle yhteistoiminnalle että

ainutlaatuisen taiteellisen identiteetin

kehittymiselle. 

• Taiteilijoiden tulee yhä lisääntyvässä määrin

kehittyä monitaiteellisissa ja 

kulttuurienvälisissä kyvyissään, kuin myös

yhteyden luomisessa ja ylläpitämisessä

ympäröivään maailmaan.



• Vuosittainen Global Fest / Musiikkitalo / joulukuu

• Vuosittainen Global Spring / Musiikkitalo / toukokuu

• Kulttuurienväliset tutustumis- ja opintomatkat

• Opiskelijoiden omat kandidaatti-/maisteriprojektit

• Säännöllinen työskentely erilaisissa yhteisöissä

• Omat taiteelliset projektit

• Maailmanlaajuinen vaihto-ohjelma eri maiden 
kumppanuuksien kanssa

• Yksilö- ja ryhmäopetusta sekä laaja valikoima vapaasti 
valittavia opintoja
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Vuosittain tapahtuu



Opintojaksot yhteisöjen kanssa
TAVOITE
• Tarjota opiskelijoille mahdollisuus kehittää taiteellisia, 

pedagogisia ja muusikkouteen liittyviä taitoja, joita tarvitaan
sosiaalisesti osallistavissa konteksteissa.

• Kehittää edelleen yhteisötyöverkostoja Suomessa ja 
maailmanlaajuisesti.

• Olla osana jatkuvaa tutkimusta sosiaalisesti osallistuvan taiteen
projekteista.

• Valmentaa opiskelijoita toimimaan globaalin vastuullisuuden
saralla ja löytämään yhteyden erilaisiin yleisöihin ja yhteisöihin
tulevaisuuden urallaan. 

• Global Music tarjoaa mahdollisuuden näihin opintoihin ja niihin
liittyviin projekteihin koko Taideyliopistolle. Toisen aineryhmän
opiskelijan on mahdollista myös valita Community engagement 
sivuainekokonaisuutena.



Ajankohtaisia projekteja

• Lullaby for Mariupol yhteistyössä
ukrainalaisten taiteilijoiden ja Espoon
kaupunginteatterin kanssa

• Konserttikeskus-yhteistyö (Karakatum
in schools, lokakuu 2022)

• Nuorisoprojekti, Espoo, syksy 2022

• Global Improv and Kino Club (SibA, 
TeaK, KuvA)

• EDUcase Africa Project in Tanzania and 
Mozambique

• Community Engagement in Jordan, 
kevät 2023

• Haneen Choir –yhteistyö

• Global Fest 2022 (14.–16.12.)



Hakuaika 1. yhteishaussa tammikuussa.
Ennakkotehtävien palautus Opintopolkuun 25.1.2023 klo 15 mennessä.
Hakijoilta vaaditaan englannin kielen taito. Kielitaito testataan osana valintakokeita 
(pilotti vuonna 2023), eikä erillisiä kielitodistuksia vaadita.
Valintakokeet etätoteutuksena
Tarkemmat hakuohjeet ja valintakokeiden sisältökuvaukset voi lukea Taideyliopiston 
verkkosivuilta.
Hakijaneuvonta: siba.hakijapalvelut@uniarts.fi
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