KOMPETENSSIT
Koulutus
KUVATAIDE
Opiskelija
Opettajatuutori

NQF, Taso 6 - edellyttävä osaaminen
Ammattikorkeakoulututkinto ja alempi korkeakoulututkinto
Hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen. Ymmärtää ammatillisten tehtäväalueiden
ja/tai tieteenalojen kattavuuden ja rajat. Hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä
soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan erikoistuneella ammatti-, tieteen- tai taiteenalalla monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi.
Kykenee johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita tai kykenee työskentelemään itsenäisesti
alan asiantuntijatehtävissä. Kykenee päätöksentekoon ennakoimattomissa toimintaympäristöissä. Perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä. Kykenee vastaamaan oman osaamisensa arvioinnin ja kehittämisen
lisäksi yksittäisten henkilöiden ja ryhmien kehityksestä.
Valmius jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä riittävästi suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle
yleisölle. Kykenee itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.
ARENE ry:n ja strategian mukaiset kompetenssit
OPPIMISEN TAIDOT
Osaat arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
Osaat hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja
tehdä ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi
Kykenet oppimaan toisilta ja jakamaan omaa osaamistasi
Osaat hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa
Opiskelija hyödyntää verkko-oppimisvälineitä monipuolisesti omassa oppimisessaan ja osaa toteuttaa
ammattialan työprosesseja erilaisissa verkkoympäristöissä (Etäisyyksien hallinta)
EETTINEN OSAAMINEN JA VASTUULLISUUS
Kykenet ottamaan vastuun omasta toiminnastasi ja
sen seurauksista suhteessa tiimin ja yhteisön pelisääntöihin
Osaat toimia alansa ammattieettisten periaatteiden
mukaisesti
Osaat ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
Osaat soveltaa oikeudenmukaisuuden (tasa-arvoisuus,
yhdenmukaisuus) ja kestävän kehityksen periaatteita
Opiskelija osaa toimia oman ammattialansa riskienhallintaprosessien
mukaisesti. (Turvallisuusosaaminen)

Arvioi osaamisesi tasoa kompetensseissa. Esitä esimerkkejä, miten vaadittu osaaminen näkyy toiminnassasi.

TYÖYHTEISÖOSAAMINEN
Osaat toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
Osaat toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
Kykenet luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan
verkostoissa
Osaat tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
Opiskelija tietää liiketoiminnalliset lainalaisuudet,
jotka ohjaavat hänen työtään ja osaa hyödyntää tietoa omassa työssään. (palveluliiketoiminta ja
yrittäjyys)
INNOVAATIO-OSAAMINEN
Kykenet luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen
kehittämiseen
Osaat työskennellä projekteissa yhdessä eri alojen
toimijoiden kanssa soveltaen alan olemassa olevaa
tietoa ja erilaisia menetelmiä
Osaat toimia päämäärätietoisesti ja ennakoida syyseuraussuhteita
Osaat etsiä kestäviä ja taloudellisesti kannattavia
ratkaisuja
Opiskelija osaa hyödyntää omalla ammattialallansa
pohjoisen luonnonvarojen ainutlaatuisuutta. (Luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen)
KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN
Omaat alasi työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
Kykenet monikulttuuriseen yhteistyöhön
Osaat ottaa työssäsi huomioon alasi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia
Tunnistat pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuudet ja pohjoisen potentiaalin (oman ammattialasi) kuvataidealan toiminnassa.
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KUVALLINEN OSAAMINEN
Osaat havainnoida ympäristöään ja saattaa sen visuaaliseen muotoon
Osaat analysoida eri menetelmin olemassa olevaa kuvaa
Osaat analysoida ja reflektoida omaa tekemistäsi
Osaat kuvataiteen "perinteiset" tekotavat, piirustuksen, maalauksen ja valokuvauksen
Osaat hyödyntää sommittelua, värioppia, perspektiiviä ja plastista sommittelua osana taiteellista ilmaisuaan
Osaat visualisoida oman kokemuksensa ja elämyksensä
Tunnet länsimaisen kuvataiteen jatkumon
Tunnet kuvataiteen merkityksen yhteiskunnassa ja ei
aikoina
Osaat raportoida asianmukaisesti
DIGITAALISEN KUVAN OSAAMINEN
Osaat tehdä vektori- ja bittikarttagraafisia materiaaleja
Osaat käsitellä kuvaa
Osaat tuottaa digitaalista valokuvaa
Osaat jakaa ja suojata tekemäsi kuvateokset
Tunnistat nykytaiteen ilmiöitä ja osaat hyödyntää
niitä omassa tekemisessäsi

AJAN JA INTERAKTIVISUUDEN HALLINTA
Hallitset tarinallistamisen
Osaat lineaarisen ja non-lineaarisen kuva- ja äänikerronnan
Osaat animoida liikkeen
Osaat videon tekemisen
Osaat interaktiivisuuden osana taiteellista/tuotannollista teosta
Osaat julkaista teoksesi verkossa
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PLASTISUUDEN JA TILAN HALLINTA
Osaat hahmottaa todellisuutta avaruudellisesti
Ymmärrät plastisuuden
Osaat tehdä kolmiulotteisia kappaleita ja malleja
Osaat konseptisuunnitelun ja osaat kuvallisen materiaalin versioinnin
Osaat siirtymät analoogisuuden ja digitaalisuuden
välillä
Hallitset työvälineen ja osaat valita sopivan menetelmän ja työtavan käyttötarkoituksen mukaan
Osaat tehdä kolmiulotteisia digitaalisia malleja eri
käyttötarkoituksiin
YRITTÄJÄMÄISEN TOIMINNAN OSAAMINEN
Tunnet luovien alojen yritysmuodot
Osaat hinnoitella tekemisesi sekä tehdä kustannusarvioin
Osaat tuotteistaa, brändätä ja markkinoida osaamisesi ja projektin digitaaliseen maailmaan lisäarvoa ja
ansiota tuottaen
Tunnet luovien alojen rahoitusmallit
Tunnet luovien alojen ansaintalogiikkaa
Tiedät apurahajärjestelmät, rahoituskanavat
Osaat toimia asiakasrajapinnassa
Tiedät tekijänoikeudet, IPR, levitysalustat
KUVATAITEEN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
Osaat kuvatateilijan Identiteetin rakentuminen yksityisestä julkiseksi
Osaat sijoittaa itsesi kuvataiteen kenttään
Osaat yhteiskunnallisen reflektoinnin tavat, löydät
tehtäväsi yhteiskunnassa
Tunnet tutkimustoiminnan ja kehittämistyön peruskäsitteet
Osaat taiteellisen tutkimuksen perusteet sekä sovellat niitä omassa tekemisessäsi ja kehittämistoiminnassa
Osaat raportoida asianmukaisesti
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