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Opinto-oikeus

Aate- ja oppihistorian pääaineoikeuden voi saada osallistumalla valintakokeeseen. Sivuaineopiskelijat valitaan huhti-
toukokuussa järjestettävässä lähtötasokokeessa.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antaa yliopistonlehtori Erkki Urpilainen, puh. 0294 48 3305, erkki.urpilainen(at)oulu.fi

 

Katsaus oppiaineeseen

Aate- ja oppihistoria on ajattelun, mutta myös inhimillisen tiedon hankinnan historiaa. Oppiaineen nimi on käännös 
Ruotsin idé- och lärdomshistoriasta. Euroopassa ja USA:ssa vastaavia asioita tutkitaan tieteenhistorian ja 
aatehistorian (intellectual history) oppituoleissa. Terminä aate- ja oppihistoria muistuttaa siitä, että tieteellisen ja ei-
tieteellisen ajattelun välillä on olemassa myös jatkumoita ja yllättäviäkin yhteyksiä.

Oppi- eli tieteenhistoria selvittää, miten käsitys tieteellisyydestä on aikojen kuluessa muuttunut. Usein keskitytään 
luonnon- ja lääketieteisiin, mutta yhtä hyvin voidaan kartoittaa humanististen alojen opillista menneisyyttä. 
Tieteenhistoria ei rajoitu teorioiden historiaan, vaan se tutkii myös, miten tieteellistä tietoa on eri aikoina hankittu, tai 
millaista tietoa on pidetty “tieteellisenä” ja millaisin perustein.

Tieteenhistorian eri suuntaukset ryhmittyvät yleensä jonkin metodologisen näkökohdan tai tutkimusongelman 
ympärille, tai keskittyvät jonkin aikakauden, tieteenalan tai teknologian historiaan. Voidaan myös tutkia vaikkapa 
vanhoja tieteellisiä instrumentteja tai sitä, millaisessa vuorovaikutuksessa tieteen institutionaaliset rakenteet ja tie-
teellinen tieto ovat keskenään olleet. Kuten aatteitakaan ei voi tutkia irrallaan maailmasta, jossa ne syntyvät ja 
vaikuttavat, ei tieteenhistoriakaan voi olla vailla kiinnekohtia akatemioiden ja laboratorioiden ulkopuoliseen 
yhteiskuntaan. Tiede kuvastaa aikaansa.

Aatehistoria on läheistä sukua filosofian historialle. Samat menneisyyden ajattelijat kiinnostavat usein molempia. 
Erojakin silti on. Filosofiassa on tärkeää arvioida, kuinka pätevästi jokin ajatuskulku on perusteltu. Aatehistoriaa sen 
sijaan kiinnostaa enemmän, mitä ajatus kertoo esittäjänsä maailmasta, yhteiskunnasta ja maailmankuvasta. Aate- ja 
oppihistoria kiinnittää huomionsa “suurten” nerojen ohella myös ns. keskinkertaisiin ajattelijoihin. Oppineisuuden 
historiassa heitä on ollut enemmistö.

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/
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Historiassa kiinnostutaan menneisyyden tapahtumista ja niiden tulkinnoista. Vaikka tapahtumahistorialla on 
merkityksensä aate- ja oppihistoriassakin, ensisijainen tavoite on selvittää, mitä ihmiset ovat eri aikoina ajatelleet 
elämäänsä kuuluvista asioista ja ilmiöistä. Aate- ja oppihistoria tutkii siis menneisyyden ihmisten uskomuksia, toiveita 
ja pelkoja – sitä, millaiseksi he ovat mieltäneet yhteiskuntansa, luonnon ja ihmisluonnon. Myös erilaiset ideologiat, 
käsitteet ja “-ismit” kuuluvat aatehistorian työkenttään. Näille ilmiöille haetaan selitystä paitsi tieteellisen ajattelun, 
myös esimerkiksi talouden, politiikan ja uskonnon maailmoista.

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

Aate- ja oppihistorian opiskelijat suorittavat perusopintoinaan historian perusopinnot, jotka ovat yhteiset historia-
oppiaineen kanssa. Perusopinnoissa annetaan kahden eri oppiaineen näkökulmasta yleiskuva historian kulusta ja 
keskeisistä käännekohdista. Opiskelijat johdatetaan historialliseen ajatteluun sekä perehdytetään tieteelliseen 
kirjoittamiseen. Erityisesti metodiopinnoissa luodaan perusta historiatieteen ymmärtämiselle ja tutkimusmenetelmien 
hallinnalle.

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Aate- ja oppihistorian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tulkita 
analyyttisesti menneisyyden ajattelun ja inhimillisen tiedonhankinnan historiaa ja sitä koskevaa tutkimusta. Hän 
tunnistaa aate- ja oppihistoriallisen ajattelun luonteen ja kykenee selittämään sen tutkimukselliset erityispiirteet ja 
erilaiset lähestymistavat.

Aate- ja oppihistorian aineopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee analysoimaan monipuolisesti historian ilmiöitä 
aate- ja oppihistoriallisen tutkimuksen näkökulmista sekä käyttämään aate- ja oppihistorian omia ja historiatieteen 
yleisiä menetelmiä tutkimuksen teossa ja lähdeaineistojen hyödyntämisessä. Lisäksi opiskelija osaa nimetä 
keskeisimmät aate- ja oppihistoriallisen tutkimuksen tutkimusperinteet ja metodologiset suuntaukset. Aineopinnot 
suoritettuaan opiskelijalla on maisteriopinnoissa vaadittavat taidolliset valmiudet tieteelliseen ongelmanasetteluun, tie-
tovarantojen ja lähdeaineistojen käyttöön, tiedon dokumentointiin sekä tieteelliseen ongelmanratkaisuun, 
argumentointiin, kritiikkiin ja dialogiin. Opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan itsenäisiä tutkimuksellisia 
ja tieteellisen tiedon soveltamiseen liittyviä hankkeita. Lisäksi opiskelija kykenee laatimaan omaan asiantun-
temukseensa liittyen pienimuotoisia tutkielmia ja esitelmiä sekä muita kirjallisia ja suullisia esityksiä.

Aate- ja oppihistorian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan syvällisiä 
tiedon etsintä- ja sovellutushankkeita sekä tuottamaan tieteellistä tietoa. Hän pystyy analysointia, tiedon syntetisointia 
ja eettistä arviointia vaativaan itsenäiseen työskentelyyn sekä toimimaan asiantuntijana erilaisissa ryhmissä ja 
yhteisöissä. Hän osaa arvioida kriittisesti erilaisia aineistoja ja väitteitä sekä esittämään tutkimusprosessin tulokset 
johdonmukaisesti kirjallisessa tutkielmassa. Hän kykenee kriittisesti arvioimaan ja soveltamaan aate- ja 
oppihistoriallisen tutkimuksen keskeisiä tutkimusmetodeja. Hän osaa käyttää aate- ja oppihistorian tutkimukselle 
tyypillisiä käsitteitä ja hänellä on valmiudet soveltaa metodisia ja teoreettisia työvälineitä myös muilta tieteenaloilta. 
Hän kykenee hahmottamaan aate- ja oppihistoriallisen tutkimuksen kentän moninaisuuden ja osaa paikantaa oman 
tutkimuskohteensa osaksi laajempaa tutkimuksellista kontekstia. Opiskelija pystyy itsenäisesti kommentoimaan oman 
tieteenalansa professionaalista keskustelua.

 

ARKISTOALAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO AATE- JA OPPIHISTORIAN PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Aate- ja oppihistorian pääaineopiskelijat voivat valita maisteriopinnoikseen arkistoalan suuntautumisvaihtoehdon. 
Kyse on 80 opintopisteen arkistolinjan syventävistä opinnoista sekä 40 opintopisteen sivuaineopinnoista. Arkistoalan 
suuntautumisvaihtoehto johtaa filosofian maisterin tutkintoon (120 opintopistettä). Suuntautumisvaihtoehdon 
maisterikoulutuksen suorittaneet valmistuvat filosofian maistereiksi pääaineestaan. Koulutus rinnastetaan aiempaan 
arkistolaitoksen tuottamaan ylempään arkistotutkintoon. Arkistoalan opetus toteutetaan yhteistyössä arkistolaitoksen 
kanssa.

Suuntautumisvaihtoehtoon valitaan joka toinen vuosi kuusi opiskelijaa, joista kaksi on aate- ja oppi-historian 
opiskelijaa. Valintakriteereinä ovat:

a. pääaineen perus- ja aineopinnot suoritettu niin että kandidaatin tutkielma on vähintään tekeillä,

b. opintomenestys ja
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c. motivaatiokirje.

Sivuaineiksi suositellaan esimerkiksi informaatiotutkimusta ja hallintotieteitä. Myös tietojenkäsittelytiede on 
erinomainen sivuainevaihtoehto arkistoalan nopean digitalisoitumisen vuoksi.

Arkistoalan suuntautumisvaihtoehto yhdistää teoreettispainotteisen yliopistokoulutuksen nopeasti kehittyvään 
asiantuntijakoulutukseen. Historian opiskelu antaa erinomaiset edellytykset arkistoalalle. Alalla edellytetään hallinnon 
tuntemusta sekä asiakirjatiedon ja asiakirjojen arvonmäärityksen hallintaa. Arkistoalan suuntautumisvaihtoehdon 
opinnoissa on merkittävä osa ohjattua harjoittelua arkistolaitoksessa ja muissa arkistotoimen kohteissa.

Arkistoalalta valmistuvat työllistyvät johto- ja asiantuntijatehtäviin muun muassa arkistolaitoksessa, valtionhallinnon 
sekä kaupunkien ja kuntien arkistotoimessa, sairaanhoitopiirien ja SOTE-yhtymien arkistotoimessa, 
maanmittauslaitoksessa tai yksityisellä sektorilla.

 

Opintojaksot

Historian perusopinnot 25 op

1. 700103Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1, 0 op

2. Maailmanhistorian perusteet, 6 op

a) 700091P Maailmanhistorian perusteet I, 3 op

b) 700092P Maailmanhistorian perusteet II, 3 op

3. Suomen ja Skandinavian historia, 6 op

a) 700093P Suomen historian perusteet, 4 op

b) 700094P Suomen aatehistoria ja tieteenhistoria, 2 op

4. Aate- ja oppihistoria, 6 op

a) 700095P Tieteet ja maailmankuvan kehitys, 3 op

b) 700096P Yhteiskunnallisten ja poliittisten aatteiden historia, 3 op

5. Historian metodien perusteet, 7 op

a) 700097P Teemaseminaari, 2 op

b) 700098P Metodiopin peruskurssi, 3 op

c) 700099P Historiankirjoituksen historia, 2 op

 

Aineopinnot 45 op

700104Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2, 0 op

1 Tutkimuskäytäntöihin ohjaavat opinnot, 11 op

a) 700204A Arkisto-opin kurssi, 2 op

b) 700300A Kirjastokurssi, 1 op

c) 700400A Metodiopin jatkokurssi, 2 op

d) 700401A Metodiopin harjoitukset, 3 op

e) 700106A Johdanto aate- ja oppihistoriaan, 3 op 
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1.  

 

Kohdista II–V suoritetaan kaksi kohtaa (2x12 op) kokonaisuudessaan. Aineenopettajakoulutuksessa oleville kohta V 
on pakollinen.

 

II Eri aikakaudet (12 op)

a)     700206A Antiikki, 3 op

b)     700207A Keskiaika, 2 op 

c)     700107A Renessanssi ja valistus, 4 op

d)     700105A Uusin aika, 3 op

 

III Aatehistoria (12 op)

a)     700108A Globaali aatehistoria (3 op)

b)     700109A Länsimaisen ihmiskuvan historia (3 op)

c)     700110A Suomen aatehistoria (3 op)

d)     700111A Uskonnollisten aatteiden historia (3 op)

 

IV Tieteen ja teknologian historia (12 op)

a)     700212A Teknologian historia (3 op)

b)     700112A Jonkin tieteenalan historia (3 op)

c)     700113A Suomen tieteen historia (3 op)

d)     700114A Tieteellisten seurojen ja instituutioiden historia (3 op)

 

V. Historia-oppiaineen kursseja, 12 op (4x3 op)

 

700226A Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma, 10 op

700214A Proseminaari (sivuaineopiskelijoille), 9 op

700224A Kypsyysnäyte (vain pääaineopiskelijat), 0 op

 

Syventävät opinnot 80 op

700227Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3, 0 op

Metodiset ja teoriaopinnot, 14 op

a)     700215S Aate- ja oppihistorian metodit (3 op)

b)     700216S Metodien erikoiskurssi (3 op)

c)     700115S Historian teoria, historianfilosofia ja tieteenfilosofia (4 op)
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1.  

d)     700217S Tieteentutkimus (4 op)

 

Erikoistumisopinnot, 16 op

a)     700218S Filosofian historia (4 op

b)     700116S Tiede ja politiikka (4 op)

c)     700117S Perehtyminen jonkin tieteen osa-alueen historiaan (4 op)

d)     700118S Perehtyminen jonkin poliittisen aatteen historiaan (4 op)

 

3. 700221S Seminaari, 10 op

 

4. 700222S Pro gradu -tutkielma, 40 op

 

5. 700225S Kypsyysnäyte (vain pääaineopiskelijat), 0 op

 

700223S Harjoittelu

(Opintoihin voi sisältyä harjoittelua 6–12 op. Harjoittelu muodostaa oman opintokokonaisuuden, jota ei sisällytetä 
oppiaineen opintoihin. Harjoittelu voi koostua tutkimushankkeissa avustamisesta, lehdistö-, arkisto- ja museotöistä, 
toiminnasta eri hallinnonhaaroilla, tieteellisiin kokouksiin osallistumisesta tai vastaavasta.)

 

Arkistoalan suuntautumisvaihtoehto (80 op)

700140Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (arkistoalan suuntautumisvaihtoehto) 0 op

700130S Asiakirjahallinnan perusteet 2 op

700131S Arkistolainsäädännön ja arkistotoimen perusteet 2 op 

700132S Asiakirjatiedon hallinta ja kuvailu 3 op 

700133S Asiakirjojen arvonmääritys ja seulonta 3 op 

700134S Sähköinen asiakirjahallinta 4 op

700135S Asiakirjahallinnon ja arkistonmuodostuksen perusteet 2 op

700136S Arkistoharjoittelu 12 op

700137S Asiakirjojen säilyvyys ja käyttötarve 2 op

700221S Seminaari 10 op

700222S Pro gradu -tutkielma 40 op

700225S Kypsyysnäyte (maisterintutkinto /Aate- ja oppihistoria) 0 op 
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Tutkintorakenteet

HuK-tutkinto/Aate- ja oppihistoria

Tutkintorakenteen tila: julkaistu

Lukuvuosi: 2013-14

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2013

Yleistä HuK-tutkinnosta

Humanististen tieteiden kandidaaatintutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinnossa on oltava pääaineen perus- 
ja aineopintojen  (25 op+45 op)  lisäksi  yhden sivuaineen perusopinnot (25 op) sekä pakolliset kieli- ja ainakin
viestintäopinnot (15 op).

Loput 70 opintopistettä voi koota haluamallaan tavalla, mutta suositeltavaa on suorittaa kokonaisia arvosanoja 
(kahdet perusopinnot tai perusopinnot ja aineopinnot). Sivuainekokonaisuus voi olla suoritettu missä tahansa Oulun 
yliopiston oppiaineessa tai se voi olla suoritettu jossain muussa Suomen yliopistossa, ulkomaisessa yliopistossa, 
avoimessa yliopistossa tai kesäyliopistossa. Sivuaineeksi kelpaa siis myös muu kuin humanistisen tiedekunnan 
oppiaine.

 

 

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op (vähintään 15 op)

Historia-aineiden pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

-  Opiskelu ja sen suunnittelu 0 op010100Y

-  Kirjallinen ja suullinen viestintä (äidinkieli) 5 op900050Y

Opiskelijat suorittavat äidinkielen valitsemalla kurssit viestinnän noutopöydän kursseista haluamallaan tavalla, 
kuitenkin niin, että kokonaisuuteen sisältyy sekä kirjallista että suullista viestintää.

Kirjallisen ja suullisen viestinnän opintoja ei vaadita siltä, jonka kandidaatintutkintoon sisältyvät vähintään 
perusopinnot suomen kielessä.            

-  Toinen kotimainen kieli 5 op901000Y

Toisen kotimaisen kielen opintoja ei vaadita siltä, jonka kandidaatintutkintoon sisältyvät vähintää perusopinnot 
pohjoismaisessa filologiassa. 

- Vieras kieli 5 op.

    Reading for Academic Purposes in the Humanities902000Y

    Academic Communication902001Y

 

Vieraan kielen suorittaminen muodostuu kahdesta vieraan kielen osasuorituksesta: kirjallinen  (2 op) ja suullinen 
osuus (3 op). 

http://../opintjakstied.jsp?MD5avain=4a13e79841fa34cc3ae3cc5e7ad9e7b2&Kieli=1&eHOPSpaluusivu=%2Fjsp%2Fehops%2Fhallinnon_etusivu.jsf&eHOPSpaluu=1&OpinKohd=100001
http://../opintjakstied.jsp?MD5avain=4a13e79841fa34cc3ae3cc5e7ad9e7b2&Kieli=1&eHOPSpaluusivu=%2Fjsp%2Fehops%2Fhallinnon_etusivu.jsf&eHOPSpaluu=1&OpinKohd=190050
http://../opintjakstied.jsp?MD5avain=4a13e79841fa34cc3ae3cc5e7ad9e7b2&Kieli=1&eHOPSpaluusivu=%2Fjsp%2Fehops%2Fhallinnon_etusivu.jsf&eHOPSpaluu=1&OpinKohd=190100
http://../opintjakstied.jsp?MD5avain=4a13e79841fa34cc3ae3cc5e7ad9e7b2&Kieli=1&eHOPSpaluusivu=%2Fjsp%2Fehops%2Fhallinnon_etusivu.jsf&eHOPSpaluu=1&OpinKohd=190200
http://../opintjakstied.jsp?MD5avain=4a13e79841fa34cc3ae3cc5e7ad9e7b2&Kieli=1&eHOPSpaluusivu=%2Fjsp%2Fehops%2Fhallinnon_etusivu.jsf&eHOPSpaluu=1&OpinKohd=190201
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Mikäli sinulla on ylioppilastodistuksessa arvosana laudatur tai eximia cum laude approbatur , sinut vapautetaan 
kirjallisesta osuudesta ja saat suorituksen ylioppilastutkintotodistuksen perusteella tiedekunnan kansliasta. Tällöin 
aloitat opinnot suullisen osuuden suorittamiseksi (valintasi mukaan) joko heti ensimmäisenä tai toisena 
opintovuotena. Vapautus ei ole kuitenkaan este osallistumiselle, mikäli tunnet taitosi riittämättömiksi ja ryhmissä on 
tilaa.

Ajankohtaista tietoa pakollisista kieli- ja viestintäopinnoista löytyy Kielikeskuksen kotisivuilta.

 

Historian perusopinnot 25 op (vähintään 25 op)

Aate- ja oppihistorian opiskelijat suorittavat perusopintoinaan historian perusopinnot, jotka ovat yhteiset historia-
oppiaineen kanssa.

A113801: Historia, perusopinnot, 25 op
Historian perusopinnot, 25 op

700103Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (historiatieteet), 0 op
700091P: Maailmanhistorian perusteet I, 3 op
700092P: Maailmanhistorian perusteet II, 3 op
700093P: Suomen historian perusteet, 4 op
700094P: Suomen aatehistoria ja tieteen historia, 2 op
700095P: Tieteet ja maailmankuvan kehitys, 3 op
700096P: Yhteiskunnallisten ja poliittisten aatteiden historia, 3 op
700097P: Teemaseminaari, 2 op
700098P: Metodiopin peruskurssi, 3 op
700099P: Historiankirjoituksen historia, 2 op

Aate- ja oppihistorian aineopinnot 45 op (vähintään 45 op)

KOHTA I ja IV kaikille pakolliset

KOHDISTA II-V tulee valita kaksi kokonaisuutta (2 x 12 op).

Annettujen vaihtoehtojen II-IV lisäksi voi valita/suorittaa , yhteensä 12 op. Historia-Historia-oppiaineen opintoja
oppiaineen kurssit voi rakentaa vapaasti oman kiinnostuksen mukaisesti.

A110902: Aate- ja oppihistoria, aineopinnot, 45 op
I Tutkimuskäytäntöihin ohjaavat opinnot 11 op

700104Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (historiatieteet), 0 op
700204A: Arkisto-opin kurssi, 2 op
700300A: Kirjastokurssi, 1 op
700400A: Metodiopin jatkokurssi, 2 op
700401A: Metodiopin harjoitukset, 3 op
700106A: Johdanto aate- ja oppihistoriaan, 3 op

II Eri aikakaudet 12 op
700206A: Antiikki, 3 op
700207A: Keskiaika, 2 - 3 op
700107A: Renenssanssi ja valistus, 4 op
700105A: Uusin aika, 3 op

III Aatehistoria 12 op
700108A: Globaali aatehistoria, 3 op
700109A: Länsimaisen ihmiskuvan historia, 3 op
700110A: Suomen aatehistoria, 3 op
700111A: Uskonnollisten aatteiden historia, 3 op

IV Tieteen ja teknologian historia 12 op
700212A: Teknologian historia, 3 op
700112A: Jonkin tieteenalan historia, 3 op
700113A: Suomen tieteen historia, 3 op

http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o
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700114A: Tieteellisten seurojen ja instituutioiden historia, 3 op
VI Seminaari ja kypsyysnäyte

700226A: Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (aate- ja oppihistoria), 10 op
700224A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/Aate- ja oppihistoria), 0 op

Sivuaineen perusopinnot 25 op (vähintään 25 op)

Huk-tutkintoon tulee sisältyä vähintään yhden sivuaineen

perusopinnot 25 op.

Huk-tutkinto, muut opinnot 70 op (vähintään 70 op)

Muita opintoja niin, että tutkinnon opintopistemääräksi tulee 180 – 190 op.

Opiskelija voi suorittaa omien  tavoitteidensa ja henkilökohtaisen HOPS-keskustelun pohjalta tutkintoonsa sivuaineita. 
Tähän kohtaan voi myös suorittaa kieliopintoja, harjoittelua ha ylimääräisiä historian opintoja. Suositeltavaa on 
suorittaa kokonaisia arvosanoja (kahdet perusopinnot tai perusopinnot ja aineopinnot).

HuK-tutkinto/Aate- ja oppihistoria/aineenopettaja

Tutkintorakenteen tila: julkaistu

Lukuvuosi: 2013-14

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2013

Yleistä HuK-tutkinnosta

Humanististen tieteiden  kandidaaatintutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Kandidaatin tutkinto muodostuu 
pääaineen perus- ja aineopinnoista 70 op , kieli- ja viestintäopinnoista 15 op, opettajan pedagogisista 
perusopinnoista 25 op ja 60 opintopisteen yhteiskuntaoppi-kokonaisuudesta. Loput viisi pistettä ovat vapaavalintaisia.

 

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK)/aineenopettaja

180 op

 

Pääaineen perusopinnot 
25 op

+

Pääaineen aineopinnot 45 
op

 

Yhteiskuntaoppi 60 op

Suoritetaan kahdesta aineesta 
(sosiologia/ valtio-oppi/ 
taloustiede/ kansantaloustiede) 
perusopinnot 2 x

25 op  +  5 op aineopintoja

+ lakitiedon kurssi

5 op

 

 

Opettajan pedagogiset 
opinnot 25 op

Kieli- ja viestintäopinnot

15 op

Muut opinnot

10 op
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Kieli- ja viestintäopinnot 15 op (vähintään 15 op)

Historia-aineiden pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

-  Opiskelu ja sen suunnittelu 0 op010100Y

-  Kirjallinen ja suullinen viestintä (äidinkieli) 5 op900050Y

Opiskelijat suorittavat äidinkielen valitsemalla kurssit viestinnän noutopöydän kursseista haluamallaan tavalla, 
kuitenkin niin, että kokonaisuuteen sisältyy sekä kirjallista että suullista viestintää.

Kirjallisen ja suullisen viestinnän opintoja ei vaadita siltä, jonka kandidaatintutkintoon sisältyvät vähintään 
perusopinnot suomen kielessä.            

-  Toinen kotimainen kieli 5 op901000Y

Toisen kotimaisen kielen opintoja ei vaadita siltä, jonka kandidaatintutkintoon sisältyvät vähintää perusopinnot 
pohjoismaisessa filologiassa. 

- Vieras kieli 5 op.

    Reading for Academic Purposes in the Humanities902000Y

    Academic Communication902001Y

 

Vieraan kielen suorittaminen muodostuu kahdesta vieraan kielen osasuorituksesta: kirjallinen  (2 op) ja suullinen 
osuus (3 op). 

Mikäli sinulla on ylioppilastodistuksessa arvosana laudatur tai eximia cum laude approbatur , sinut vapautetaan 
kirjallisesta osuudesta ja saat suorituksen ylioppilastutkintotodistuksen perusteella tiedekunnan kansliasta. Tällöin 
aloitat opinnot suullisen osuuden suorittamiseksi (valintasi mukaan) joko heti ensimmäisenä tai toisena 
opintovuotena. Vapautus ei ole kuitenkaan este osallistumiselle, mikäli tunnet taitosi riittämättömiksi ja ryhmissä on 
tilaa.

Ajankohtaista tietoa pakollisista kieli- ja viestintäopinnoista löytyy Kielikeskuksen kotisivuilta.

 

Historian perusopinnot 25 op (vähintään 25 op)

A113801: Historia, perusopinnot, 25 op
Historian perusopinnot, 25 op

700103Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (historiatieteet), 0 op
700091P: Maailmanhistorian perusteet I, 3 op
700092P: Maailmanhistorian perusteet II, 3 op
700093P: Suomen historian perusteet, 4 op
700094P: Suomen aatehistoria ja tieteen historia, 2 op
700095P: Tieteet ja maailmankuvan kehitys, 3 op
700096P: Yhteiskunnallisten ja poliittisten aatteiden historia, 3 op
700097P: Teemaseminaari, 2 op
700098P: Metodiopin peruskurssi, 3 op
700099P: Historiankirjoituksen historia, 2 op

Aate- ja oppihistorian aineopinnot 45 op (vähintään 45 op)

Kohta I Tutkimuskäytänteihin ohjaavat opinnot  ja kohta VI Seminaari ja kypsyysnäyte ovat kaikille pakollisia.

 

../opintjakstied.jsp?MD5avain=4a13e79841fa34cc3ae3cc5e7ad9e7b2&Kieli=1&eHOPSpaluusivu=%2Fjsp%2Fehops%2Fhallinnon_etusivu.jsf&eHOPSpaluu=1&OpinKohd=100001
../opintjakstied.jsp?MD5avain=4a13e79841fa34cc3ae3cc5e7ad9e7b2&Kieli=1&eHOPSpaluusivu=%2Fjsp%2Fehops%2Fhallinnon_etusivu.jsf&eHOPSpaluu=1&OpinKohd=190050
../opintjakstied.jsp?MD5avain=4a13e79841fa34cc3ae3cc5e7ad9e7b2&Kieli=1&eHOPSpaluusivu=%2Fjsp%2Fehops%2Fhallinnon_etusivu.jsf&eHOPSpaluu=1&OpinKohd=190100
../opintjakstied.jsp?MD5avain=4a13e79841fa34cc3ae3cc5e7ad9e7b2&Kieli=1&eHOPSpaluusivu=%2Fjsp%2Fehops%2Fhallinnon_etusivu.jsf&eHOPSpaluu=1&OpinKohd=190200
../opintjakstied.jsp?MD5avain=4a13e79841fa34cc3ae3cc5e7ad9e7b2&Kieli=1&eHOPSpaluusivu=%2Fjsp%2Fehops%2Fhallinnon_etusivu.jsf&eHOPSpaluu=1&OpinKohd=190201
http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o
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Kohdista II-IV tulee valita/suorittaa yksi kokonaisuus, yhteensä 12 op.

Lisäksi aineenopettajille kuuluu pakollisena suorittaa Historia-oppiaineen opintoja 12 opintopistettä. Ne voi 
vapaasti valita historia-oppiaineen tarjonnasta.

 

A110902: Aate- ja oppihistoria, aineopinnot, 45 op
I Tutkimuskäytäntöihin ohjaavat opinnot 11 op

700104Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (historiatieteet), 0 op
700204A: Arkisto-opin kurssi, 2 op
700300A: Kirjastokurssi, 1 op
700400A: Metodiopin jatkokurssi, 2 op
700401A: Metodiopin harjoitukset, 3 op
700106A: Johdanto aate- ja oppihistoriaan, 3 op

II Eri aikakaudet 12 op
700206A: Antiikki, 3 op
700207A: Keskiaika, 2 - 3 op
700107A: Renenssanssi ja valistus, 4 op
700105A: Uusin aika, 3 op

III Aatehistoria 12 op
700108A: Globaali aatehistoria, 3 op
700109A: Länsimaisen ihmiskuvan historia, 3 op
700110A: Suomen aatehistoria, 3 op
700111A: Uskonnollisten aatteiden historia, 3 op

IV Tieteen ja teknologian historia 12 op
700212A: Teknologian historia, 3 op
700112A: Jonkin tieteenalan historia, 3 op
700113A: Suomen tieteen historia, 3 op
700114A: Tieteellisten seurojen ja instituutioiden historia, 3 op

VI Seminaari ja kypsyysnäyte
700226A: Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (aate- ja oppihistoria), 10 op
700224A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/Aate- ja oppihistoria), 0 op

Opettajan pedagogiset perusopinnot 25 op (25 - 30 op)

Hae tähän kohtaan opettajan pedagogisiin perusopintoihin A251103  sisältyvät jaksot.

 

Yhteiskuntaoppi 60 op (vähintään 60 op)

Saadakseen historian ja yhteiskuntaopin opettajan pätevyyden tulee aineenopettajakoulutuksen valituksi tulleen 
historian opiskelijan suorittaa seuraavat yhteiskunnallisten aineiden opinnot (60 op) = yhteiskuntaoppi:

 

Perusopinnot (25 op) kahdesta seuraavista aineista:

 

Kansantaloustiede

Sosiologia

Taloustiede

Valtio-oppi
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Valtio-oppi, kansantaloustiede tai taloustiede on monessa tapauksessa opettajantyön kannalta hyvä valinta. Kahden 
perusopintokokonaisuuden lisäksi on suoritettaeva viisi opintopistettä siitä aineesta josta on jo suorittanut 
perusopinnot.

Lisäksi yhteiskuntaopin kokonaisuuteen kuuluu  (5 op), joka järjestetään joka toinen vuosi Lakitiedon kurssi
kevätlukukaudella.  Kurssilla on läsnäolopakko ja siihen liittyy laajahko harjoitustyö. Kurssille pääsevät vain historian 
pää- ja sivuaineopiskelijat.

 

700740P: Lakitiedon kurssi, 5 op

Muut opinnot 10 op (vähintään 5 op)

Muita opintoja niin, että tutkinnon opintopistemääräksi tulee 180 – 190 op

FM-tutkinto/Aate- ja oppihistoria

Tutkintorakenteen tila: julkaistu

Lukuvuosi: 2013-14

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2013

Aate- ja oppihistorian syventävät opinnot 80 op (vähintään 80 op)

A110903: Aate- ja oppihistoria, syventävät opinnot, 60 - 80 op
I Metodi- ja teoriaopinnot, 14 op

700215S: Aate- ja oppihistorian metodit, 3 op
700216S: Metodien erikoiskurssi, 3 - 6 op
700217S: Tieteentutkimus, 4 op
700115S: Historian teoria, historianfilosofia ja tieteenfilosofia, 4 op

Erikoistumisopinnot, 16 op
700218S: Filosofian historia, 4 - 5 op
700116S: Tiede ja politiikka, 4 op
700117S: Perehtyminen jonkin tieteen osa-alueen historiaan, 4 op
700118S: Perehtyminen jonkin polittiisen aatteen historiaan, 4 op

Seminaari (10 op) ja pro gradu -tutkielma (40 op)
700227Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (aate- ja oppihistoria), 0 op
700221S: Seminaari, 10 op
700225S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto /Aate- ja oppihistoria), 0 op
700222S: Pro gradu -tutkielma, 40 op

Sivuaine- ja muita opintoja 40 op (vähintään 40 op)

Muita opintoja (sivuaineen perus- tai aineopinnot tai yksittäisiä jaksoja) tulee suorittaa niin, että tutkinnon 
opintopistemääräksi tulee 120 - 130 op.

FM-tutkinto/Aate- ja oppihistoria/aineenopettaja

Tutkintorakenteen tila: julkaistu

Lukuvuosi: 2013-14
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Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2013

Aate- ja oppihistorian syventävät opinnot 80 op (vähintään 80 op)

A110903: Aate- ja oppihistoria, syventävät opinnot, 60 - 80 op
I Metodi- ja teoriaopinnot, 14 op

700215S: Aate- ja oppihistorian metodit, 3 op
700216S: Metodien erikoiskurssi, 3 - 6 op
700217S: Tieteentutkimus, 4 op
700115S: Historian teoria, historianfilosofia ja tieteenfilosofia, 4 op

Erikoistumisopinnot, 16 op
700218S: Filosofian historia, 4 - 5 op
700116S: Tiede ja politiikka, 4 op
700117S: Perehtyminen jonkin tieteen osa-alueen historiaan, 4 op
700118S: Perehtyminen jonkin polittiisen aatteen historiaan, 4 op

Seminaari (10 op) ja pro gradu -tutkielma (40 op)
700227Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (aate- ja oppihistoria), 0 op
700221S: Seminaari, 10 op
700225S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto /Aate- ja oppihistoria), 0 op
700222S: Pro gradu -tutkielma, 40 op

Opettajan pedagogiset opinnot, aineopinnot 35 op (vähintään 35 op)

Hae tähän kohtaan opettajan pedagogisiin aineopintoihin A251104 sisältyvät jaksot.

Muut opinnot 5 op (vähintään 5 op)

Muita opintoja niin, että tutkinnon opintopistemäärä on min 120 - max 130 op

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

700136S: Arkistoharjoittelu, 12 op
700131S: Arkistolainsäädännön ja arkistotoimen perusteet, 2 op
700130S: Asiakirjahallinnan perusteet, 2 op
700135S: Asiakirjahallinnon ja arkistonmuodostuksen perusteet, 2 op
700132S: Asiakirjatiedon hallinta ja kuvailu, 3 op
700133S: Asiakirjojen arvonmääritys ja seulonta, 3 op
700137S: Asiakirjojen säilyvyys ja käyttötarve, 2 op
700140Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (arkistoalan suuntautumisvaihtoehto), 0 op
700214A: Proseminaari, 10 op
700134S: Sähköinen asiakirjahallinta, 4 op

Opintojaksojen kuvaukset
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Tutkintorakenteisiin kuuluvien opintokohteiden kuvaukset

A113801: Historia, perusopinnot, 25 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ayA113801 Historia, perusopinnot (AVOIN YO) 25.0 op

Historian perusopinnot, 25 op

700103Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (historiatieteet), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Sisältö:

Opiskelija laatii kandidaatintutkinnon suorittamiseksi suunnitelman, joka rakentuu omista (työllistymis)
tavoitteista suhteessa koulutukseen.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Osallistuminen tiedotustilaisuuksiin ja HOPS-palaverit oma opettajan kanssa, minkä jälkeen opiskelija 
suunnittelee ja aikatauluttaa opintonsa ja opintopolkunsa käyttäen hyväkseen HOPS-lomakkeita.

Kohderyhmä:

Ensimmäisen vuoden opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Heti opintojen alkuvaiheessa

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

-

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallinen opintosuunnitelma
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Vastuuhenkilö:

Omaopettaja

Työelämäyhteistyö:

-

700091P: Maailmanhistorian perusteet I, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Matti Enbuske

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700091P Maailmanhistorian perusteet I (AVOIN YO) 3.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä vanhan ajan, antiikin ja keskiajan maailmanhistorian 
merkittävät kulttuuripiirit ja esittämään niiden kehitysvaiheet. Opiskelija kykenee myös tunnistamaan ja 
vertailemaan eri kulttuuripiirien valtiopoliittisia, taloudellisia ja kulttuurihistoriallisia piirteitä

Sisältö:

Maailmanhistorian vaiheet esihistoriallisella ja vanhalla ajalla, antiikissa ja keskiajalla

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luentosarja ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen

Kohderyhmä:

Historian perusopintojen alkuvaiheen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

700092P, 700093P

Oppimateriaali:

Maailmanhistorian pikkujättiläinen, uudistettu laitos 2006, s. 7–493. Oheislukemistona Bo Pederby & 
Robert Sandberg: Historian Kartasto, 1. uudistettu painos (suomeksi toimittaneet Mari Rakkolainen ja 
Jukka Vahtola, Otava 2004)
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentokuulustelu ja kirjatentti tai pelkkä kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700091P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Vastuuhenkilö:

Matti Enbuske

Työelämäyhteistyö:

-

700092P: Maailmanhistorian perusteet II, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Oinas-Kukkonen, Henry Tapio

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700092P Maailmanhistorian perusteet II (AVOIN YO) 3.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa nimetä, kuvata ja selittää uuden ja uusimman ajan merkittävimmät 
tapahtumakokonaisuudet ja vaiheet sekä kykenee perustellusti yhdistämään ja vertailemaan tapahtumia 
toisiinsa.

Sisältö:

Uuden ja uusimman ajan merkittävimmät tapahtumakokonaisuudet ja vaiheet.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen

Kohderyhmä:

Historian/Aate-ja oppihistorian opiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Maailmanhistorian pikkujättiläinen, uudistettu laitos 2006 s. 494 - 1119. Oheislukemistona Bo Pederby & 
Robert Sandberg: Historian Kartasto (suomeksi toimittanut Jukka Vahtola, Otava 1997).
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentokuulustelu ja kirjatentti tai pelkkä kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700092P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Henry Oinas-Kukkonen

Työelämäyhteistyö:

-

700093P: Suomen historian perusteet, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700093P Suomen historian perusteet (AVOIN YO) 4.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

4 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa nimetä ja selittää Suomen historiallisen kehityksen päävaiheet, keskeiset muutokset ja 
murrokset sekä eri aikakausien luonteen historian osa-alojen kannalta.

Sisältö:

Perehtyminen Suomen historiaan keskiajalta nykypäiviin.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luentosarja, essee, kirjatentti.

Kohderyhmä:

Historian opintoja aloittavat opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Yhteys erikoistumisopintoihin (aineopinnot) ja valinnaisiin painoaloihin (syventävät opinnot)

Oppimateriaali:

Jouko Vahtola, Suomen historia jääkaudesta Euroopan unioniin (Otava 2003 tai jokin uudempi painos)
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentokuulustelu ja kirjatentti tai pelkkä kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

professori

Työelämäyhteistyö:

-

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700093P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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700094P: Suomen aatehistoria ja tieteen historia, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700094P Suomen aatehistoria ja tieteen historia (AVOIN YO) 2.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

2 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija pystyy määrittelemään tieteiden ja oppineisuuden historian keskeiset linjat Suomessa sekä 
tunnistaa kansallisen aateperintömme perusainekset ja ilmentymät eri alueilla

Sisältö:

Tieteiden ja oppineisuuden historian keskeiset linjat Suomessa, kansallisen aateperinnön perusainekset ja 
ilmentymät.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

luentokurssi tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Historian/Aate- ja oppihistorian opiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Tuomas M. S. Lehtonen (toim.) (1999) Suomi outo, pohjoinen maa? Näkökulmia Euroopan äären 
historiaan ja kulttuuriin
TAI Manninen, Juha (2000) Valistus ja kansallinen identiteetti. Aatehistoriallinen tutkimus 1700-luvun 
Pohjolasta
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- tai kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 – 5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700094P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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700095P: Tieteet ja maailmankuvan kehitys, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Kallinen, Maija Sinikka

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700095P Tieteet ja maailmankuvan kehitys (AVOIN YO) 3.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa kuvata tieteellisen ajattelun kehityksen ja päälinjat antiikista nykyaikaan. Opiskelija 
tunnistaa tieteellisen ajattelutavan suuret murrokset ja niiden maailmankuvallisen merkityksen. Hän 
kykenee paikantamaan tieteiden yhteiskunnallisia edellytyksiä, ihmisen luontosuhteen muutoksia ja 
tieteellisen järkiperäisyyden käsitettä

Sisältö:

Tieteellisen ajattelun historia antiikista nykypäiviin.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Aate- ja oppihistorian pää- ja sivuaineopiskelijat, elämänkatsomustiedon sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Peter Whitfield: Landmarks in Western Science (1999)
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- tai kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 – 5

Vastuuhenkilö:

Maija Kallinen

Työelämäyhteistyö:

-

700096P: Yhteiskunnallisten ja poliittisten aatteiden historia, 3 op

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700095P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Kallinen, Maija Sinikka

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700096P Yhteiskunnallisten ja poliittisten aatteiden historia (AVOIN YO) 3.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa kuvata yhteiskuntaa, valtiota ja politiikkaa sekä yhteiskunnallisia liikkeitä koskevan ja 
perustelevan ajattelun kehityksen antiikista nykypäivään

Sisältö:

Poliittisten ja yhteiskunnallisten aatteiden historia antiikista nykypäivään.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Aate- ja oppihistorian pää- tai sivuaineopiskelijat, elämänkatsomustiedon sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Sven-Erik Liedman: Från Platon till kommunismens fall (1999)
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- tai kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 – 5

Vastuuhenkilö:

Maija Kallinen

Työelämäyhteistyö:

-

700097P: Teemaseminaari, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700096P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Salo, Matti Tapani

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700097P Teemaseminaari (AVOIN YO) 2.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

2 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa lukea, analysoida ja arvioida historiatieteellisiä tutkimuksia tieteenalan perusnäkökulmia ja -
periaatteita soveltaen, laatia tältä pohjalta tiiviin suullisen esityksen sekä osallistua historiatieteelliseen 
keskusteluun. Opiskelija osaa määritellä pääpiirteittäin, miten historiantutkimusta käytännössä tehdään.

Sisältö:

Historiatieteellisten tutkimusten analysointi ja arviointi

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Kukin opiskelija valitsee tarjolla olevista historiatieteellisistä tutkimuksista yhden tarkasteltavakseen ja 
varaa esitysajan omasta teemaryhmästään. Opiskelija valmistelee ja pitää kyseisen tutkimuksen 
toteuttamistapaa analysoivan johdonmukaisen ja tiiviin 20 min. suullisen esityksen sekä osallistuu oman 
ryhmänsä istuntoihin. Kunkin esitelmän pohjalta käydään keskustelu, johon ryhmän jäsenet osallistuvat 
kommenteilla ja kysymyksillä.

Kohderyhmä:

Historian perusopintoja suorittavat opiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Kurssin ohjeistus nähtävissä historiatieteiden nettisivuilla yhteisen aloitusistunnon jälkeen.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Yhteinen aloitusistunto ja ryhmäistunnot teemoittain
 
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Matti Salo

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Läsnäolovelvollisuus 80 %

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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700098P: Metodiopin peruskurssi, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Oinas-Kukkonen, Henry Tapio

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700098P Metodiopin peruskurssi (AVOIN YO) 3.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa historiatieteen periaatteet sekä peruskäsitteet ja -tutkimusmenetelmät. Hän osaa 
selittää historiatieteellisen tiedon tulkintaprosessin vaiheet sekä lähdekritiikin osa-alueet ja kykenee 
käsittelemään historiatieteellisen tietoa systemaattisesti ja analyyttisesti.

Sisältö:

Historiatieteen periaatteet, peruskäsitteet ja -tutkimusmenetelmät

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento ja suppea harjoitus jostakin historian metodiikan ongelmasta sekä omatoimista perehtymistä 
kirjallisuuteen

Kohderyhmä:

Historian/Aate- ja oppihistorian opiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Jussi T. Lappalainen, Haluatko historiankirjoittajaksi? Helsinki: SKS, 2002.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- ja kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 – 5

Vastuuhenkilö:

Henry Oinas-Kukkonen

Työelämäyhteistyö:

-

700099P: Historiankirjoituksen historia, 2 op

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700098P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Fält, Olavi Kaarlo

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700099P Historiankirjoituksen historia (AVOIN YO) 2.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

2 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa selittää länsimaisen historiankirjoitustradition kehityksen keskeiset vaiheet ja pystyy 
vertaamaan niitä länsimaiden ulkopuoliseen, erityisesti kiinalaiseen historiankirjoitustraditioon.

Sisältö:

Länsimainen historiankirjoitustraditio suhteutettuna länsimaiden ulkopuoliseen historiankirjoitustraditioon

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento tai kirjallisuustentti

Kohderyhmä:

Historian/Aate- ja oppihistorian opiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Päivi Setälä, Pekka Suvanto & Matti Viikari (Toim.), Historiankirjoituksen historia (1984): s. 7–141, 153–
226, 252–332 ja 366–377.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentokuulustelu tai kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 – 5

Vastuuhenkilö:

professori

Työelämäyhteistyö:

-

A110902: Aate- ja oppihistoria, aineopinnot, 45 op

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700099P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Ei opintojaksokuvauksia.

I Tutkimuskäytäntöihin ohjaavat opinnot 11 op

700104Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (historiatieteet), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.-3. lukuvuosi

Sisältö:

Opiskelija päivittää ja tarkistaa oman opintosuunnitelmansa kandidaatintutkielman ja HuK-tutkinnon 
suorittamiseksi.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

HOPS-palaverit oma opettajan ja kandidaattiseminaarin opettajan kanssa.

Kohderyhmä:

Historian pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Kandidaatintutkielman aloittamisen yhteydessä

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

-

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallinen opintosuunnitelma
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty

Vastuuhenkilö:

Omaopettaja

Työelämäyhteistyö:

-

700204A: Arkisto-opin kurssi, 2 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Marianne Junila

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

2 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti löytää tietoa arkistoista ja tietokannoista

Sisältö:

Harjoitellaan paikallistamaan ja tulkitsemaan erilaisia lähdeaineistoja arkistoista, kokoelmista ja 
tietokannoista koti- ja ulkomailla sekä perehdytään aineiston käyttöä sääteleviin asetuksiin.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luentosarja ja harjoitukset

Kohderyhmä:

Ainoastaan historian ja aate-ja oppihistorian pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

700300A Kirjastokurssi

Oppimateriaali:

Opetusmoniste ja harjoitustehtäviin liittyvä aineisto

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Itsenäisesti laadittava harjoitustyö
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 – 5

Vastuuhenkilö:

Dos. Marianne Junila

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Toteutus yhteistyössä Oulun maakunta-arkiston kanssa

700300A: Kirjastokurssi, 1 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

1 op

Opetuskieli:

suomi/englanti

Ajoitus:

2. vsk

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa. Opiskelija osaa käyttää tieteenalansa 
tärkeimpiä tietokantoja ja viitteidenhallintajärjestelmää sekä osaa arvioida eri tiedonlähteitä.
 

Sisältö:

- tiedontarpeen eli tutkimusaiheen käsitteellistäminen hakutermeiksi
- tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja muut tiedonlähteet
- tiedonhakuprosessi: hakutekniikat ja hakutulosten analysointi
- viitteidenhallintajärjestelmän hyödyntäminen

Järjestämistapa:

Lähi- tai verkko-opetus

Toteutustavat:

Toteutustavat vaihtelevat: joko luento-opetus tai verkkotyöskentely, itsenäinen työskentely

Kohderyhmä:

Historian, aate- ja oppihistorian ja museologian opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Suositellaan kandidaatintutkielman aloittamisen yhteyteen

Oppimateriaali:

-

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen lähi- tai verkko-opetukseen, harjoitustehtävien tekeminen
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Tiedekirjasto Pegasuksen informaatikot, pegasustieto(at)oulu.fi

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Kurssin www-sivu: http://www.oulu.fi/kirjasto/700300a/

700400A: Metodiopin jatkokurssi, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Oinas-Kukkonen, Henry Tapio

Opintokohteen kielet: suomi

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

2 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa tutkimusprosessissa ilmeneviä ennakoimattomia ongelmia 
ja historian opinnäytteille asetettuja kriteerejä sekä osallistuu aktiivisesti ja kriittisesti tutkimuksesta 
käytävään keskusteluun. Hän kykenee seuraamaan nopeasti etenevää ja täsmentyvää tieteellistä 
keskustelua, erittelemään saamiaan perusteluja sekä tekemään itse perusteltuja ehdotuksia.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Harjoituskurssi

Kohderyhmä:

Historian opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Perusopintojen historian metodien perusteet (7 op) tulee olla suoritettuna

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Manuale historiae - Historian (opiskelijan) käsikirja

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Harjoituskurssi sekä omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Henry Oinas-Kukkonen

Työelämäyhteistyö:

-

700401A: Metodiopin harjoitukset, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Oinas-Kukkonen, Henry Tapio

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Ajoitus:

2. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa soveltaa historiatieteellisiä toimintatapoja tiedon hankintaan, 
tulkintaan ja kirjalliseen esittämiseen. Hän täyttää käytännössä hyväksyttäville historian opinnäytteille 
asetetut vaatimukset. Hän osaa johtaa omaa tutkimusprosessiaan, kykenee itsenäisiin ratkaisuihin 
monimutkaisissa ja ennakoimattomissa ongelmatilanteissa sekä kykenee respondenttin  puolustamaan ja ä
perustelemaan tulkintojaan, ottamaan muilta vastaan perusteluja ja neuvontaa ja sitten etenemään 
lopulliseen päätöksentekoon. Hän kykenee kriittisenä mutta yhteistyöhaluisena opponenttina 
vertaisarvioimaan toisten tekemää tutkimusta sekä antamaan asiallisesti perusteltua palautetta.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Tutkimusharjoituskurssi

Kohderyhmä:

Historian pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Perusopintojen historian metodien perusteet (7 op) tulee olla suoritettuna.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Manuale historiae - Historian (opiskelijan) käsikirja

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tutkimusharjoituskurssi sekä omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Henry Oinas-Kukkonen

Työelämäyhteistyö:

-

700106A: Johdanto aate- ja oppihistoriaan, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi/englanti

Ajoitus:

1. lukuvuosi kevätlukukaudella

Osaamistavoitteet:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opiskelija tunnistaa ja osaa käsitteellistää aate- ja oppihistorian erityisluonteen ja on perehtynyt oppialan 
keskeisiin menetelmällisiin ja teoreettisiin perusteisiin.

Sisältö:

Aate- ja oppihistorian peruskäsitteet ja menetelmät, aatehistoriallinen ja tieteenhistoriallinen näkökulma 
ajattelun ja tieteellisen toiminnan historiaan

Toteutustavat:

Luentokurssi ja harjoitustehtäviä

Oppimateriaali:

Opettajan antamat oheistekstit.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opiskelijoiden harjoitustehtävän arviointi, joka toteutetaan kahdessa osassa: ensin tehtävän esittämisenä 
muille kurssilaisille ja kurssin päätyttyä jätettävänä kirjallisena tehtävänä.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

II Eri aikakaudet 12 op

700206A: Antiikki, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä antiikin aate- ja oppihistorian erityispiirteet sekä kontekstualisoida antiikin 
aatemaailman historialliseen ja yhteiskunnalliseen taustaansa.

Sisältö:

Antiikin aate- ja oppihistoria

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Oppimateriaali:

Ronny Ambjörnsson: Människors undran. Europas idéhistoria. Antiken. tai Holger Thesleff - Juha Sihvola: 
Antiikin filosofia ja aatemaailma.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700206A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.


29

Luento- tai kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

700207A: Keskiaika, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

2 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä keskiajan aate- ja oppihistorian erityispiirteet sekä kontekstualisoida keskiajan 
aatemaailman historialliseen ja yhteiskunnalliseen taustaansa.

Sisältö:

Keskiajan aate- ja oppihistoria

Toteutustavat:

luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Aate- ja oppihistorian opiskelijat

Oppimateriaali:

Tuomas M. S. Lehtonen (toim.): Keskiajan kevät tai Hirvonen & Saarinen (toim.): Keskiajan filosofia
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- tai kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

700107A: Renenssanssi ja valistus, 4 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700207A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

4 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä 1500–1700-lukujen aate- ja oppihistorian erityispiirteet ja tieteelliset murrokset 
sekä kontekstualisoida näiden vuosisatojen aatemaailman historialliseen ja yhteiskunnalliseen taustaansa.
sisältö: 1500- ja 1700-lukujen aate- ja oppihistoria

Sisältö:

1500- ja 1700-lukujen aate- ja oppihistoria

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Oppimateriaali:

Heikki Mikkeli & Timo Joutsivuo (toim.): Renessanssin tiede, John Henry: The scientific revolution and the 
origins of modern science ja Jonathan Israel: A Revolution of the Mind. Radical Enlightenment and the 
Origins of Modern Democracy.
Kurssikirjat voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

700105A: Uusin aika, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700107A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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2.-3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä viimeisen kahden vuosisadan aate- ja oppihistorian keskeiset erityispiirteet sekä 
kontekstualisoida ajankohdan aatemaailman historialliseen ja yhteiskunnalliseen taustaansa.

Sisältö:

1800- ja 1900-lukujen aate- ja oppihistoria

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Oppimateriaali:

Gunnar Eriksson: Västerlandets idéhistoria 1800–1950 ja noin sata sivua teoksesta: Nils Runeby (toim.): 
Framstegets arvtagare. Europas idéhistoria. 1900-talet
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- tai kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

III Aatehistoria 12 op

700108A: Globaali aatehistoria, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ari Helo

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700108A Globaali aatehistoria (AVOIN YO) 3.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tuntee Euroopan ulkopuolisten alueiden, kuten Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan, aatehistorian 
päälinjat siten, että hän kykenee vertaamaan eri maanosien aatesuuntauksia länsimaiseen aatehistoriaan, 
myös esimerkiksi vertaamaan eurooppalaista ajattelua yhdysvaltalaiseen. 

Sisältö:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700105A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Tutustutaan esimerkiksi taolaisuuteen ja buddhalaisuuteen siten kuin ne ovat vaikuttaneet aatehistoriallisiin 
kehityslinjoihin eri Aasian maissa ja muualla maailmassa. Samoin voidaan esimerkiksi vertailla 
panafrikkalaisuutta eurooppalaiseen nationalismiin tai yhdysvaltalaista yhteiskuntakäsitystä 
eurooppalaiseen.

Toteutustavat:

Luentokurssi tai kirjatentti

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Luentokurssin materiaali tai kirjatenttinä jompikumpi teoksista: Mohammad Fazlhashemi (toim.): Vidgare 
vyer
tai Jussi Pakkasvirta ja Pasi Saukkonen (toim.): Nationalismit.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Ari Helo

Työelämäyhteistyö:

-

700109A: Länsimaisen ihmiskuvan historia, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ari Helo

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi/englanti

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija kykenee arvioimaan tieteellisten teorioiden, yhteiskunnallisten aatteiden sekä kulttuurissa 
vaikuttavien uskomuksien ja oletusten vaikutuksia länsimaiseen ihmiskuvaan eli ihmisen käsityksiin itsestä 
ja muista. Opiskelija osaa käsitteellistää myös muuttuvan ihmiskuvan vaikutukset tieteisiin ja muuhun 
älylliseen kulttuuriin ja osaa analysoida yksilön, yhteiskunnan ja aatteiden suhteita.

Sisältö:

Länsimaisen ihmiskuvaan vaikuttaneet historialliset kehityslinjat

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Oppimateriaali:

Charles Taylor: Sources of the Self (sivut 3–25, 143–176, 211–392, 495–521)
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700108A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700109A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Ari Helo

700110A: Suomen aatehistoria, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä Suomen aatehistorian keskeiset erityispiirteet sekä kontekstualisoida Suomen 
aatemaailman historialliseen ja yhteiskunnalliseen taustaansa.

Sisältö:

Suomen aatehistoria

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Oppimateriaali:

yksi osa kirjasarjasta Tuomas M.S. Lehtonen – Timo Joutsivuo: Suomen kulttuurihistoria 1–4, tai 
kirjallisuutta sopimuksen mukaan.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

700111A: Uskonnollisten aatteiden historia, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700110A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ari Helo

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä ja erotella eri uskontojen käsityksiä jumalasta, pyhästä ja elämän tarkoituksesta 
sekä analysoida uskonnon merkitystä tieteellisen maailmankuvan osana tai siitä täysin riippumattomana.

Sisältö:

Maailmanuskontojen aatemaailma ja historia sekä uskonnollisuuden käsittämisen eri näkökulmat.

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Oppimateriaali:

Toinen seuraavista: Ninian Smart: Uskontojen maailma tai Karen Armstrong: Jumalan historia (A History of 
God)
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Ari Helo

Työelämäyhteistyö:

-

IV Tieteen ja teknologian historia 12 op

700212A: Teknologian historia, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700111A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Osaamistavoitteet:

Opiskelija kykenee arvioimaan tekniikan historiaa antiikista nykyaikaan sekä analysoimaan yhteiskunnan ja 
teknologian välistä vuorovaikutusta.

Sisältö:

Tekniikan historia

Toteutustavat:

Luento ja/tai kirjatentti

Oppimateriaali:

James E. McCellan III & Harold Dorn: Science and Technology in World History
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

700112A: Jonkin tieteenalan historia, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa ja pystyy selittämään jonkin tieteenalan historian keskeiset osa-alueet.

Sisältö:

Perehtyminen jonkin tieteenalan historiaan, esim. evoluutiotutkimus, lääketiede, fysiikka, antropologia

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Oppimateriaali:

Jokin seuraavista: Peter J., Bowler: Evolution - The History of an Idea, Heikki Vuorinen: Taudit, parantajat 
ja parannettavat; George W. Stocking: Race, Culture, and Evolution. Essays in the History of Anthropology; 
Philip John Tyson, Dai Jones & Jonathan Elcock: Psychology in Social Context; Roger G. Newton: From 
Clockwork to Crapshoot: A History of Physics, tai kirjallisuutta sopimuksen mukaan
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700212A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700112A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700113A: Suomen tieteen historia, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700113A Suomen tieteen historia (AVOIN YO) 3.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä Suomen tieteenhistorian keskeiset erityispiirteet sekä kontekstualisoida 
Suomessa tehdyn tieteellisen toiminnan historialliseen ja yhteiskunnalliseen taustaansa.

Sisältö:

Suomen tieteenhistoria

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Oppimateriaali:

Toinen seuraavista: Päiviö Tommila (toim.): Suomen tieteen historia 1, s. 100–494 tai valikoima artikkeleita 
(n. 450 sivua) teoksista: Päiviö Tommila (toim.): Suomen tieteen historia 2-4.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

700114A: Tieteellisten seurojen ja instituutioiden historia, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700113A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa kuvailla keskeisimpien tieteellisten instituutioiden (esim. yliopistot) ja seurojen syntyä ja 
kehitystä, niiden vaikutusta tieteellisen ajattelun kentässä eri aikoina, sekä arvioida tieteellisten seurojen ja 
instituutioiden roolia yhteiskunnassa.

Sisältö:

Tieteellisten seurojen ja instituutioiden historia

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Oppimateriaali:

Olaf Pedersen: The First Universities. Studium Generale and the Origins of University Education in Europe 
tai muuta erikseen sovittavaa kirjallisuutta
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Lisätiedot:

-

VI Seminaari ja kypsyysnäyte

700226A: Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (aate- ja oppihistoria), 10 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

suomi

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700114A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Ajoitus:

2.- 3. vuosi. Seminaari alkaa kevätlukukauden alussa ja aikaa sen suorittamiseen on seuraavan lokakuun 
loppuun asti.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa soveltaa aate- ja oppihistorian metodeja, rajata annettu tutkimustehtävä ja toteuttaa se 
itsenäisesti, sekä kykenee historialliseen kritiikkiin ja keskusteluun. Kandidaatintutkielmalla opiskelija 
osoittaa omaavansa valmiudet tehdä oppiaineen metodiset, kielelliset, sisällölliset ja tekniset vaatimukset 
täyttäviä esseitä, tutkielmia ja seminaariesitelmiä.

Järjestämistapa:

Säännöllisesti pidettävä seminaari

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Tutkimuskäytäntöihin Ohjaavat opinnot (11 op) tulee olla suoritettu
 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen osallistuminen kandidaattiseminaariin (vähintään 10 kertaa), kandidaattitutkielman laatiminen ja 
esittäminen, opponointi ja aktiivinen osallistuminen seminaari-istunnoissa sekä oppimispäiväkirjan pito
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Tutkielma ja seminaariosallistuminen arvostellaan asteikolla 0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

700224A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/Aate- ja oppihistoria), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

Suomi tai ruotsi (äidinkieli)

Ajoitus:

3. vuosi, kevätlukukausi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa kirjoittaa annetun tehtävänasettelun pohjalta kieleltään ja sisällöltään viimeistellyn esseen, 
jossa hän pystyy esittelemään arvioivasti tutkielmansa teoreettista ja metodista taustaa sekä keskeisiä 
tuloksia.

Toteutustavat:

Kypsyysnäyte kirjoitetaan tiedekunnan tenttitilaisuudessa.

Kohderyhmä:

Aate- ja oppihistorian pääaineopiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Edeltävät opinnot: hyväksytty kandidaatintutkielma

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tenttitilaisuudessa kirjoitettu essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Kypsyysnäytteen kieliasun arvioi suomen tai ruotsin kielen opettaja ja sisällön aate- ja oppihistorian 
edustaja

Työelämäyhteistyö:

-

A113801: Historia, perusopinnot, 25 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ayA113801 Historia, perusopinnot (AVOIN YO) 25.0 op

Historian perusopinnot, 25 op

700103Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (historiatieteet), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Sisältö:

Opiskelija laatii kandidaatintutkinnon suorittamiseksi suunnitelman, joka rakentuu omista (työllistymis)
tavoitteista suhteessa koulutukseen.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Osallistuminen tiedotustilaisuuksiin ja HOPS-palaverit oma opettajan kanssa, minkä jälkeen opiskelija 
suunnittelee ja aikatauluttaa opintonsa ja opintopolkunsa käyttäen hyväkseen HOPS-lomakkeita.

Kohderyhmä:

Ensimmäisen vuoden opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Heti opintojen alkuvaiheessa

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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-

Oppimateriaali:

-

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallinen opintosuunnitelma
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty

Vastuuhenkilö:

Omaopettaja

Työelämäyhteistyö:

-

700091P: Maailmanhistorian perusteet I, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Matti Enbuske

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700091P Maailmanhistorian perusteet I (AVOIN YO) 3.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä vanhan ajan, antiikin ja keskiajan maailmanhistorian 
merkittävät kulttuuripiirit ja esittämään niiden kehitysvaiheet. Opiskelija kykenee myös tunnistamaan ja 
vertailemaan eri kulttuuripiirien valtiopoliittisia, taloudellisia ja kulttuurihistoriallisia piirteitä

Sisältö:

Maailmanhistorian vaiheet esihistoriallisella ja vanhalla ajalla, antiikissa ja keskiajalla

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luentosarja ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen

Kohderyhmä:

Historian perusopintojen alkuvaiheen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

700092P, 700093P

Oppimateriaali:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Maailmanhistorian pikkujättiläinen, uudistettu laitos 2006, s. 7–493. Oheislukemistona Bo Pederby & 
Robert Sandberg: Historian Kartasto, 1. uudistettu painos (suomeksi toimittaneet Mari Rakkolainen ja 
Jukka Vahtola, Otava 2004)
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentokuulustelu ja kirjatentti tai pelkkä kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Matti Enbuske

Työelämäyhteistyö:

-

700092P: Maailmanhistorian perusteet II, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Oinas-Kukkonen, Henry Tapio

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700092P Maailmanhistorian perusteet II (AVOIN YO) 3.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa nimetä, kuvata ja selittää uuden ja uusimman ajan merkittävimmät 
tapahtumakokonaisuudet ja vaiheet sekä kykenee perustellusti yhdistämään ja vertailemaan tapahtumia 
toisiinsa.

Sisältö:

Uuden ja uusimman ajan merkittävimmät tapahtumakokonaisuudet ja vaiheet.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen

Kohderyhmä:

Historian/Aate-ja oppihistorian opiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700091P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Maailmanhistorian pikkujättiläinen, uudistettu laitos 2006 s. 494 - 1119. Oheislukemistona Bo Pederby & 
Robert Sandberg: Historian Kartasto (suomeksi toimittanut Jukka Vahtola, Otava 1997).
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentokuulustelu ja kirjatentti tai pelkkä kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Henry Oinas-Kukkonen

Työelämäyhteistyö:

-

700093P: Suomen historian perusteet, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700093P Suomen historian perusteet (AVOIN YO) 4.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

4 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa nimetä ja selittää Suomen historiallisen kehityksen päävaiheet, keskeiset muutokset ja 
murrokset sekä eri aikakausien luonteen historian osa-alojen kannalta.

Sisältö:

Perehtyminen Suomen historiaan keskiajalta nykypäiviin.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luentosarja, essee, kirjatentti.

Kohderyhmä:

Historian opintoja aloittavat opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Yhteys erikoistumisopintoihin (aineopinnot) ja valinnaisiin painoaloihin (syventävät opinnot)

Oppimateriaali:

Jouko Vahtola, Suomen historia jääkaudesta Euroopan unioniin (Otava 2003 tai jokin uudempi painos)
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700092P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700093P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Luentokuulustelu ja kirjatentti tai pelkkä kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

professori

Työelämäyhteistyö:

-

700094P: Suomen aatehistoria ja tieteen historia, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700094P Suomen aatehistoria ja tieteen historia (AVOIN YO) 2.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

2 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija pystyy määrittelemään tieteiden ja oppineisuuden historian keskeiset linjat Suomessa sekä 
tunnistaa kansallisen aateperintömme perusainekset ja ilmentymät eri alueilla

Sisältö:

Tieteiden ja oppineisuuden historian keskeiset linjat Suomessa, kansallisen aateperinnön perusainekset ja 
ilmentymät.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

luentokurssi tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Historian/Aate- ja oppihistorian opiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Tuomas M. S. Lehtonen (toim.) (1999) Suomi outo, pohjoinen maa? Näkökulmia Euroopan äären 
historiaan ja kulttuuriin
TAI Manninen, Juha (2000) Valistus ja kansallinen identiteetti. Aatehistoriallinen tutkimus 1700-luvun 
Pohjolasta
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700094P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- tai kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 – 5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

700095P: Tieteet ja maailmankuvan kehitys, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Kallinen, Maija Sinikka

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700095P Tieteet ja maailmankuvan kehitys (AVOIN YO) 3.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa kuvata tieteellisen ajattelun kehityksen ja päälinjat antiikista nykyaikaan. Opiskelija 
tunnistaa tieteellisen ajattelutavan suuret murrokset ja niiden maailmankuvallisen merkityksen. Hän 
kykenee paikantamaan tieteiden yhteiskunnallisia edellytyksiä, ihmisen luontosuhteen muutoksia ja 
tieteellisen järkiperäisyyden käsitettä

Sisältö:

Tieteellisen ajattelun historia antiikista nykypäiviin.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Aate- ja oppihistorian pää- ja sivuaineopiskelijat, elämänkatsomustiedon sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Peter Whitfield: Landmarks in Western Science (1999)
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700095P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
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Luento- tai kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 – 5

Vastuuhenkilö:

Maija Kallinen

Työelämäyhteistyö:

-

700096P: Yhteiskunnallisten ja poliittisten aatteiden historia, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Kallinen, Maija Sinikka

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700096P Yhteiskunnallisten ja poliittisten aatteiden historia (AVOIN YO) 3.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa kuvata yhteiskuntaa, valtiota ja politiikkaa sekä yhteiskunnallisia liikkeitä koskevan ja 
perustelevan ajattelun kehityksen antiikista nykypäivään

Sisältö:

Poliittisten ja yhteiskunnallisten aatteiden historia antiikista nykypäivään.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Aate- ja oppihistorian pää- tai sivuaineopiskelijat, elämänkatsomustiedon sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Sven-Erik Liedman: Från Platon till kommunismens fall (1999)
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- tai kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700096P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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0 – 5

Vastuuhenkilö:

Maija Kallinen

Työelämäyhteistyö:

-

700097P: Teemaseminaari, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Salo, Matti Tapani

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700097P Teemaseminaari (AVOIN YO) 2.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

2 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa lukea, analysoida ja arvioida historiatieteellisiä tutkimuksia tieteenalan perusnäkökulmia ja -
periaatteita soveltaen, laatia tältä pohjalta tiiviin suullisen esityksen sekä osallistua historiatieteelliseen 
keskusteluun. Opiskelija osaa määritellä pääpiirteittäin, miten historiantutkimusta käytännössä tehdään.

Sisältö:

Historiatieteellisten tutkimusten analysointi ja arviointi

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Kukin opiskelija valitsee tarjolla olevista historiatieteellisistä tutkimuksista yhden tarkasteltavakseen ja 
varaa esitysajan omasta teemaryhmästään. Opiskelija valmistelee ja pitää kyseisen tutkimuksen 
toteuttamistapaa analysoivan johdonmukaisen ja tiiviin 20 min. suullisen esityksen sekä osallistuu oman 
ryhmänsä istuntoihin. Kunkin esitelmän pohjalta käydään keskustelu, johon ryhmän jäsenet osallistuvat 
kommenteilla ja kysymyksillä.

Kohderyhmä:

Historian perusopintoja suorittavat opiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Kurssin ohjeistus nähtävissä historiatieteiden nettisivuilla yhteisen aloitusistunnon jälkeen.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Yhteinen aloitusistunto ja ryhmäistunnot teemoittain
 
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Matti Salo

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Läsnäolovelvollisuus 80 %

700098P: Metodiopin peruskurssi, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Oinas-Kukkonen, Henry Tapio

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700098P Metodiopin peruskurssi (AVOIN YO) 3.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa historiatieteen periaatteet sekä peruskäsitteet ja -tutkimusmenetelmät. Hän osaa 
selittää historiatieteellisen tiedon tulkintaprosessin vaiheet sekä lähdekritiikin osa-alueet ja kykenee 
käsittelemään historiatieteellisen tietoa systemaattisesti ja analyyttisesti.

Sisältö:

Historiatieteen periaatteet, peruskäsitteet ja -tutkimusmenetelmät

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento ja suppea harjoitus jostakin historian metodiikan ongelmasta sekä omatoimista perehtymistä 
kirjallisuuteen

Kohderyhmä:

Historian/Aate- ja oppihistorian opiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Jussi T. Lappalainen, Haluatko historiankirjoittajaksi? Helsinki: SKS, 2002.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- ja kirjatentti

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700098P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
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Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 – 5

Vastuuhenkilö:

Henry Oinas-Kukkonen

Työelämäyhteistyö:

-

700099P: Historiankirjoituksen historia, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Fält, Olavi Kaarlo

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700099P Historiankirjoituksen historia (AVOIN YO) 2.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

2 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa selittää länsimaisen historiankirjoitustradition kehityksen keskeiset vaiheet ja pystyy 
vertaamaan niitä länsimaiden ulkopuoliseen, erityisesti kiinalaiseen historiankirjoitustraditioon.

Sisältö:

Länsimainen historiankirjoitustraditio suhteutettuna länsimaiden ulkopuoliseen historiankirjoitustraditioon

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento tai kirjallisuustentti

Kohderyhmä:

Historian/Aate- ja oppihistorian opiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Päivi Setälä, Pekka Suvanto & Matti Viikari (Toim.), Historiankirjoituksen historia (1984): s. 7–141, 153–
226, 252–332 ja 366–377.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentokuulustelu tai kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700099P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu


49

Arviointiasteikko:

0 – 5

Vastuuhenkilö:

professori

Työelämäyhteistyö:

-

A110902: Aate- ja oppihistoria, aineopinnot, 45 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Ei opintojaksokuvauksia.

I Tutkimuskäytäntöihin ohjaavat opinnot 11 op

700104Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (historiatieteet), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.-3. lukuvuosi

Sisältö:

Opiskelija päivittää ja tarkistaa oman opintosuunnitelmansa kandidaatintutkielman ja HuK-tutkinnon 
suorittamiseksi.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

HOPS-palaverit oma opettajan ja kandidaattiseminaarin opettajan kanssa.

Kohderyhmä:

Historian pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Kandidaatintutkielman aloittamisen yhteydessä

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

-

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallinen opintosuunnitelma
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Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty

Vastuuhenkilö:

Omaopettaja

Työelämäyhteistyö:

-

700204A: Arkisto-opin kurssi, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Marianne Junila

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

2 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti löytää tietoa arkistoista ja tietokannoista

Sisältö:

Harjoitellaan paikallistamaan ja tulkitsemaan erilaisia lähdeaineistoja arkistoista, kokoelmista ja 
tietokannoista koti- ja ulkomailla sekä perehdytään aineiston käyttöä sääteleviin asetuksiin.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luentosarja ja harjoitukset

Kohderyhmä:

Ainoastaan historian ja aate-ja oppihistorian pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

700300A Kirjastokurssi

Oppimateriaali:

Opetusmoniste ja harjoitustehtäviin liittyvä aineisto

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Itsenäisesti laadittava harjoitustyö
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 – 5

Vastuuhenkilö:

Dos. Marianne Junila

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Toteutus yhteistyössä Oulun maakunta-arkiston kanssa

700300A: Kirjastokurssi, 1 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

1 op

Opetuskieli:

suomi/englanti

Ajoitus:

2. vsk

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa. Opiskelija osaa käyttää tieteenalansa 
tärkeimpiä tietokantoja ja viitteidenhallintajärjestelmää sekä osaa arvioida eri tiedonlähteitä.
 

Sisältö:

- tiedontarpeen eli tutkimusaiheen käsitteellistäminen hakutermeiksi
- tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja muut tiedonlähteet
- tiedonhakuprosessi: hakutekniikat ja hakutulosten analysointi
- viitteidenhallintajärjestelmän hyödyntäminen

Järjestämistapa:

Lähi- tai verkko-opetus

Toteutustavat:

Toteutustavat vaihtelevat: joko luento-opetus tai verkkotyöskentely, itsenäinen työskentely

Kohderyhmä:

Historian, aate- ja oppihistorian ja museologian opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Suositellaan kandidaatintutkielman aloittamisen yhteyteen

Oppimateriaali:

-

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen lähi- tai verkko-opetukseen, harjoitustehtävien tekeminen
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Tiedekirjasto Pegasuksen informaatikot, pegasustieto(at)oulu.fi

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Kurssin www-sivu: http://www.oulu.fi/kirjasto/700300a/

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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700400A: Metodiopin jatkokurssi, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Oinas-Kukkonen, Henry Tapio

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

2 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa tutkimusprosessissa ilmeneviä ennakoimattomia ongelmia 
ja historian opinnäytteille asetettuja kriteerejä sekä osallistuu aktiivisesti ja kriittisesti tutkimuksesta 
käytävään keskusteluun. Hän kykenee seuraamaan nopeasti etenevää ja täsmentyvää tieteellistä 
keskustelua, erittelemään saamiaan perusteluja sekä tekemään itse perusteltuja ehdotuksia.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Harjoituskurssi

Kohderyhmä:

Historian opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Perusopintojen historian metodien perusteet (7 op) tulee olla suoritettuna

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Manuale historiae - Historian (opiskelijan) käsikirja

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Harjoituskurssi sekä omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Henry Oinas-Kukkonen

Työelämäyhteistyö:

-

700401A: Metodiopin harjoitukset, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Oinas-Kukkonen, Henry Tapio

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa soveltaa historiatieteellisiä toimintatapoja tiedon hankintaan, 
tulkintaan ja kirjalliseen esittämiseen. Hän täyttää käytännössä hyväksyttäville historian opinnäytteille 
asetetut vaatimukset. Hän osaa johtaa omaa tutkimusprosessiaan, kykenee itsenäisiin ratkaisuihin 
monimutkaisissa ja ennakoimattomissa ongelmatilanteissa sekä kykenee respondenttin  puolustamaan ja ä
perustelemaan tulkintojaan, ottamaan muilta vastaan perusteluja ja neuvontaa ja sitten etenemään 
lopulliseen päätöksentekoon. Hän kykenee kriittisenä mutta yhteistyöhaluisena opponenttina 
vertaisarvioimaan toisten tekemää tutkimusta sekä antamaan asiallisesti perusteltua palautetta.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Tutkimusharjoituskurssi

Kohderyhmä:

Historian pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Perusopintojen historian metodien perusteet (7 op) tulee olla suoritettuna.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Manuale historiae - Historian (opiskelijan) käsikirja

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tutkimusharjoituskurssi sekä omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Henry Oinas-Kukkonen

Työelämäyhteistyö:

-

700106A: Johdanto aate- ja oppihistoriaan, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi/englanti

Ajoitus:

1. lukuvuosi kevätlukukaudella

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa ja osaa käsitteellistää aate- ja oppihistorian erityisluonteen ja on perehtynyt oppialan 
keskeisiin menetelmällisiin ja teoreettisiin perusteisiin.

Sisältö:

Aate- ja oppihistorian peruskäsitteet ja menetelmät, aatehistoriallinen ja tieteenhistoriallinen näkökulma 
ajattelun ja tieteellisen toiminnan historiaan

Toteutustavat:

Luentokurssi ja harjoitustehtäviä

Oppimateriaali:

Opettajan antamat oheistekstit.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opiskelijoiden harjoitustehtävän arviointi, joka toteutetaan kahdessa osassa: ensin tehtävän esittämisenä 
muille kurssilaisille ja kurssin päätyttyä jätettävänä kirjallisena tehtävänä.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

II Eri aikakaudet 12 op

700206A: Antiikki, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä antiikin aate- ja oppihistorian erityispiirteet sekä kontekstualisoida antiikin 
aatemaailman historialliseen ja yhteiskunnalliseen taustaansa.

Sisältö:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Antiikin aate- ja oppihistoria

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Oppimateriaali:

Ronny Ambjörnsson: Människors undran. Europas idéhistoria. Antiken. tai Holger Thesleff - Juha Sihvola: 
Antiikin filosofia ja aatemaailma.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- tai kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

700207A: Keskiaika, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

2 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä keskiajan aate- ja oppihistorian erityispiirteet sekä kontekstualisoida keskiajan 
aatemaailman historialliseen ja yhteiskunnalliseen taustaansa.

Sisältö:

Keskiajan aate- ja oppihistoria

Toteutustavat:

luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Aate- ja oppihistorian opiskelijat

Oppimateriaali:

Tuomas M. S. Lehtonen (toim.): Keskiajan kevät tai Hirvonen & Saarinen (toim.): Keskiajan filosofia
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- tai kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700206A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700207A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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0 - 5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

700107A: Renenssanssi ja valistus, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

4 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä 1500–1700-lukujen aate- ja oppihistorian erityispiirteet ja tieteelliset murrokset 
sekä kontekstualisoida näiden vuosisatojen aatemaailman historialliseen ja yhteiskunnalliseen taustaansa.
sisältö: 1500- ja 1700-lukujen aate- ja oppihistoria

Sisältö:

1500- ja 1700-lukujen aate- ja oppihistoria

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Oppimateriaali:

Heikki Mikkeli & Timo Joutsivuo (toim.): Renessanssin tiede, John Henry: The scientific revolution and the 
origins of modern science ja Jonathan Israel: A Revolution of the Mind. Radical Enlightenment and the 
Origins of Modern Democracy.
Kurssikirjat voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

700105A: Uusin aika, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700107A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.-3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä viimeisen kahden vuosisadan aate- ja oppihistorian keskeiset erityispiirteet sekä 
kontekstualisoida ajankohdan aatemaailman historialliseen ja yhteiskunnalliseen taustaansa.

Sisältö:

1800- ja 1900-lukujen aate- ja oppihistoria

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Oppimateriaali:

Gunnar Eriksson: Västerlandets idéhistoria 1800–1950 ja noin sata sivua teoksesta: Nils Runeby (toim.): 
Framstegets arvtagare. Europas idéhistoria. 1900-talet
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- tai kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

III Aatehistoria 12 op

700108A: Globaali aatehistoria, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ari Helo

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700108A Globaali aatehistoria (AVOIN YO) 3.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700105A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tuntee Euroopan ulkopuolisten alueiden, kuten Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan, aatehistorian 
päälinjat siten, että hän kykenee vertaamaan eri maanosien aatesuuntauksia länsimaiseen aatehistoriaan, 
myös esimerkiksi vertaamaan eurooppalaista ajattelua yhdysvaltalaiseen. 

Sisältö:

Tutustutaan esimerkiksi taolaisuuteen ja buddhalaisuuteen siten kuin ne ovat vaikuttaneet aatehistoriallisiin 
kehityslinjoihin eri Aasian maissa ja muualla maailmassa. Samoin voidaan esimerkiksi vertailla 
panafrikkalaisuutta eurooppalaiseen nationalismiin tai yhdysvaltalaista yhteiskuntakäsitystä 
eurooppalaiseen.

Toteutustavat:

Luentokurssi tai kirjatentti

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Luentokurssin materiaali tai kirjatenttinä jompikumpi teoksista: Mohammad Fazlhashemi (toim.): Vidgare 
vyer
tai Jussi Pakkasvirta ja Pasi Saukkonen (toim.): Nationalismit.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Ari Helo

Työelämäyhteistyö:

-

700109A: Länsimaisen ihmiskuvan historia, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ari Helo

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi/englanti

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija kykenee arvioimaan tieteellisten teorioiden, yhteiskunnallisten aatteiden sekä kulttuurissa 
vaikuttavien uskomuksien ja oletusten vaikutuksia länsimaiseen ihmiskuvaan eli ihmisen käsityksiin itsestä 
ja muista. Opiskelija osaa käsitteellistää myös muuttuvan ihmiskuvan vaikutukset tieteisiin ja muuhun 
älylliseen kulttuuriin ja osaa analysoida yksilön, yhteiskunnan ja aatteiden suhteita.

Sisältö:

Länsimaisen ihmiskuvaan vaikuttaneet historialliset kehityslinjat

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700108A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Oppimateriaali:

Charles Taylor: Sources of the Self (sivut 3–25, 143–176, 211–392, 495–521)
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Ari Helo

700110A: Suomen aatehistoria, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä Suomen aatehistorian keskeiset erityispiirteet sekä kontekstualisoida Suomen 
aatemaailman historialliseen ja yhteiskunnalliseen taustaansa.

Sisältö:

Suomen aatehistoria

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Oppimateriaali:

yksi osa kirjasarjasta Tuomas M.S. Lehtonen – Timo Joutsivuo: Suomen kulttuurihistoria 1–4, tai 
kirjallisuutta sopimuksen mukaan.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

700111A: Uskonnollisten aatteiden historia, 3 op

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700109A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700110A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ari Helo

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä ja erotella eri uskontojen käsityksiä jumalasta, pyhästä ja elämän tarkoituksesta 
sekä analysoida uskonnon merkitystä tieteellisen maailmankuvan osana tai siitä täysin riippumattomana.

Sisältö:

Maailmanuskontojen aatemaailma ja historia sekä uskonnollisuuden käsittämisen eri näkökulmat.

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Oppimateriaali:

Toinen seuraavista: Ninian Smart: Uskontojen maailma tai Karen Armstrong: Jumalan historia (A History of 
God)
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Ari Helo

Työelämäyhteistyö:

-

IV Tieteen ja teknologian historia 12 op

700212A: Teknologian historia, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700111A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija kykenee arvioimaan tekniikan historiaa antiikista nykyaikaan sekä analysoimaan yhteiskunnan ja 
teknologian välistä vuorovaikutusta.

Sisältö:

Tekniikan historia

Toteutustavat:

Luento ja/tai kirjatentti

Oppimateriaali:

James E. McCellan III & Harold Dorn: Science and Technology in World History
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

700112A: Jonkin tieteenalan historia, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa ja pystyy selittämään jonkin tieteenalan historian keskeiset osa-alueet.

Sisältö:

Perehtyminen jonkin tieteenalan historiaan, esim. evoluutiotutkimus, lääketiede, fysiikka, antropologia

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Oppimateriaali:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700212A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Jokin seuraavista: Peter J., Bowler: Evolution - The History of an Idea, Heikki Vuorinen: Taudit, parantajat 
ja parannettavat; George W. Stocking: Race, Culture, and Evolution. Essays in the History of Anthropology; 
Philip John Tyson, Dai Jones & Jonathan Elcock: Psychology in Social Context; Roger G. Newton: From 
Clockwork to Crapshoot: A History of Physics, tai kirjallisuutta sopimuksen mukaan
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700113A: Suomen tieteen historia, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700113A Suomen tieteen historia (AVOIN YO) 3.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä Suomen tieteenhistorian keskeiset erityispiirteet sekä kontekstualisoida 
Suomessa tehdyn tieteellisen toiminnan historialliseen ja yhteiskunnalliseen taustaansa.

Sisältö:

Suomen tieteenhistoria

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Oppimateriaali:

Toinen seuraavista: Päiviö Tommila (toim.): Suomen tieteen historia 1, s. 100–494 tai valikoima artikkeleita 
(n. 450 sivua) teoksista: Päiviö Tommila (toim.): Suomen tieteen historia 2-4.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700112A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700113A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Työelämäyhteistyö:

-

700114A: Tieteellisten seurojen ja instituutioiden historia, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa kuvailla keskeisimpien tieteellisten instituutioiden (esim. yliopistot) ja seurojen syntyä ja 
kehitystä, niiden vaikutusta tieteellisen ajattelun kentässä eri aikoina, sekä arvioida tieteellisten seurojen ja 
instituutioiden roolia yhteiskunnassa.

Sisältö:

Tieteellisten seurojen ja instituutioiden historia

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Oppimateriaali:

Olaf Pedersen: The First Universities. Studium Generale and the Origins of University Education in Europe 
tai muuta erikseen sovittavaa kirjallisuutta
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Lisätiedot:

-

VI Seminaari ja kypsyysnäyte

700226A: Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (aate- ja oppihistoria), 10 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700114A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.- 3. vuosi. Seminaari alkaa kevätlukukauden alussa ja aikaa sen suorittamiseen on seuraavan lokakuun 
loppuun asti.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa soveltaa aate- ja oppihistorian metodeja, rajata annettu tutkimustehtävä ja toteuttaa se 
itsenäisesti, sekä kykenee historialliseen kritiikkiin ja keskusteluun. Kandidaatintutkielmalla opiskelija 
osoittaa omaavansa valmiudet tehdä oppiaineen metodiset, kielelliset, sisällölliset ja tekniset vaatimukset 
täyttäviä esseitä, tutkielmia ja seminaariesitelmiä.

Järjestämistapa:

Säännöllisesti pidettävä seminaari

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Tutkimuskäytäntöihin Ohjaavat opinnot (11 op) tulee olla suoritettu
 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen osallistuminen kandidaattiseminaariin (vähintään 10 kertaa), kandidaattitutkielman laatiminen ja 
esittäminen, opponointi ja aktiivinen osallistuminen seminaari-istunnoissa sekä oppimispäiväkirjan pito
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Tutkielma ja seminaariosallistuminen arvostellaan asteikolla 0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

700224A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/Aate- ja oppihistoria), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

Suomi tai ruotsi (äidinkieli)

Ajoitus:

3. vuosi, kevätlukukausi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa kirjoittaa annetun tehtävänasettelun pohjalta kieleltään ja sisällöltään viimeistellyn esseen, 
jossa hän pystyy esittelemään arvioivasti tutkielmansa teoreettista ja metodista taustaa sekä keskeisiä 
tuloksia.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Toteutustavat:

Kypsyysnäyte kirjoitetaan tiedekunnan tenttitilaisuudessa.

Kohderyhmä:

Aate- ja oppihistorian pääaineopiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Edeltävät opinnot: hyväksytty kandidaatintutkielma

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tenttitilaisuudessa kirjoitettu essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Kypsyysnäytteen kieliasun arvioi suomen tai ruotsin kielen opettaja ja sisällön aate- ja oppihistorian 
edustaja

Työelämäyhteistyö:

-

700740P: Lakitiedon kurssi, 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
4.-5. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa perusasiat Suomen oikeusjärjestyksestä ja sen keskeisistä 
periaatteista. Näiden tietojen perusteella hän pystyy opettamaan lakitietoa yläkoulussa.
Sisältö:
Suomen oikeusjärjestyksen keskeiset periaatteet
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luentosarja ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Kohderyhmä:
Aineenopettajakoulutukseen valitut historian ja aate- ja oppihistorian pääaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Historian/aate- ja oppihistorian perus- ja aineopinnot
Oppimateriaali:
Sovitaan erikseen
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Harjoitustyö
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Opettaja Lapin yliopistosta
Työelämäyhteistyö:
-

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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A110903: Aate- ja oppihistoria, syventävät opinnot, 60 - 80 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Ei opintojaksokuvauksia.

I Metodi- ja teoriaopinnot, 14 op

700215S: Aate- ja oppihistorian metodit, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3.–4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa aate- ja oppihistorian teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat ja osaa soveltaa niitä 
omissa tutkielmissaan.

Sisältö:

Aate- ja oppihistoriallisen tutkimuksen menetelmiin perehtyminen

Järjestämistapa:

Aate- ja oppihistorian metodikursseja, metodiseminaari, kirjatentti

Toteutustavat:

Luento-opetus, harjoitustyöt, kirjatentti 

Kohderyhmä:

Aate- ja oppihistorian opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Esitietoina suositellaan, että opiskelija on suorittanut perus- ja aineopintoihin kuuluvat metodiopinnot

Oppimateriaali:

Helge Kragh: Introduction to the Historiography of Science ja Hyrkkänen: Aatehistorian mieli.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 – 5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700215S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Työelämäyhteistyö:

-

700216S: Metodien erikoiskurssi, 3 - 6 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3.-4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa käyttää valitsemiaan historiatieteellisessä tutkimuksessa tarvittavia erityistaitoja

Sisältö:

Aate- ja oppihistoriallisessa tutkimuksessa käytettäviin erityismenetelmiin perehtyminen

Järjestämistapa:

Erilaisia metodikursseja, seminaari, vanhat käsialat, latinan peruskurssi ja kirjatentti

Toteutustavat:

Luento-opetus, harjoitustyöt, kirjatentti

Esitietovaatimukset:

Esitietoina suositellaan, että opiskelija on suorittanut perus- ja aineopintoihin kuuluvat metodiopinnot

Oppimateriaali:

Luennoilla tarjottava oppimateriaali, erikseen sovittava kirjallisuus

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700217S: Tieteentutkimus, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

4 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3.–4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä tieteentutkimuksen keskeiset näkökulmat ja peruskäsitteet, joiden avulla hän 
pystyy itsenäisesti seuraamaan alan keskustelua. Opiskelija kykenee soveltamaan tieteentutkimuksen 
tarjoamaa käsitteistöä tieteenhistoriallisten ilmiöiden analysoimiseen.

Sisältö:

Tieteentutkimuksen kysymyksiin perehtyminen

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti tai muu kirjallinen tehtävä

Oppimateriaali:

Mika Kiikeri & Petri Ylikoski: Tiede tutkimuskohteena, ja Harry Collins & Trevor Pinch: The golem - what 
everyone should know about science
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700115S: Historian teoria, historianfilosofia ja tieteenfilosofia, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

4 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3.–4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700217S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opiskelija on perehtynyt 1) historiatieteen teorioihin ja niistä käytyyn keskusteluun; 2) historian kulkua, 
oletettuja lainalaisuuksia ja tarkoitusta selittäviin ja argumentoiviin väitteisiin ja 3) tieteen luonteesta, 
muutoksista ja tieteellisen tutkimuksen erityiskysymyksistä (kausaalisuus, paradigmat, verifiointi, 
objektiivisuus ym.) käytyyn teoreettiseen keskusteluun

Sisältö:

Historiatieteen teoreettiset käsitykset, historian olemusta kuvaavat filosofiset teoriat ja tieteen luonnetta ja 
kehitystä kuvaavat filosofiset teoriat ja käsitykset

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti tai muu kirjallinen tehtävä

Esitietovaatimukset:

Esitietoina suositellaan, että opiskelija on suorittanut perus- ja aineopintoihin kuuluvat metodiopinnot sekä 
aineopintojen kohdan Johdanto aate- ja oppihistoriaan (700106A)

Oppimateriaali:

Yksi kirja molemmasta kahden kirjan valikoimasta: 1) Kari Väyrynen ja Jarmo Pulkkinen (toim.): Historian 
teoria ja filosofia tai Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila & Kaisa Heinlahti: Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja 
tieteenfilosofia 2) Quentin Skinner, Visions of Politics, Vol. 1: Regarding Method tai Allan Megill: Historical 
Knowledge, Historical Error – A Contemporary Guide to Practice.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Lisätiedot:

-

Erikoistumisopinnot, 16 op

700218S: Filosofian historia, 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

4 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3.-4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa kuvailla filosofisen ajattelun historian kehityslinjat ja selittää länsimaisen filosofian historian 
keskeisiä kysymyksiä.

Sisältö:

Länsimaisen filosofian historiaan perehtyminen

Toteutustavat:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700115S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Luentokurssi ja/tai kirjatentti tai muu kirjallinen tehtävä

Oppimateriaali:

Svante Nordin: Filosofian historia. Mikäli kohta on jo suoritettu filosofian tai elämänkatsomustiedon 
opintojen yhteydessä, niin tentitään kirjallisuutta sopimuksen mukaan.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Mikäli kohta on jo suoritettu filosofian tai elämänkatsomustiedon opintojen yhteydessä, niin tentitään 
kirjallisuutta sopimuksen mukaan

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700116S: Tiede ja politiikka, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

4 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3.–4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija perehtyy tieteen ja politiikan suhteisiin ja osaa kuvailla miten poliitikot, viranomaiset ja hallinnoijat 
ovat käyttäneet tieteen tuloksia ja minkälaista tiedettä he ovat suosineet ja rahoittaneet. Opiskelija osaa 
kuvailla myös tieteentekijöiden omien poliittisten ja aatteellisten vakaumusten vaikutuksen omaan 
tutkimukseen ja muiden tutkijoiden tulosten tarkasteluun.

Sisältö:

Kansallinen tiede ja tiedepolitiikka; tieteen ja sodankäynnin suhteet (esim. Manhattan-projekti); kylmän 
sodan tiede, taloustieteiden ja talouspolitiikan suhteet; tiede ja rasismi; tiede markkinataloudessa, 
sosialistisessa yhteiskunnassa ja diktatuurissa; tiede ja yhteiskuntapolitiikka (esim. eugeniikka, sosiaalinen 
insinööritaito, terveyspolitiikka); tieteen ja uskonnon suhde.

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti tai muu kirjallinen tehtävä

Oppimateriaali:

Seuraavista kirjoista valitaan 4 opintopisteen verran: Markku Mattila: Kansamme parhaaksi. Rotuhygienia 
Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti (2 op); Paul Crook: Darwin’s Coat-Tails. Essays on Social-
Darwinism (2 op); Naomi Oreskes & Erik M. Conway: Merchants of Doubt. How a Handful of Scientists 
Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming (3 op); P.D. Smith: Doomsday 
Men. The Real Dr Strangelove and the Dream of the Superweapon (3 op); Elazar Barkan: Retreat of 

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700218S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Scientific Racism. Changing Concepts of Race in Britain and the United States between the World Wars (3 
op); Denis R. Alexander & Ronald L. Numbers (eds): Biology and Ideology from Descartes to Dawkins, s. 
1–10, 114-138, 215–246, 302–328 (1 op), tai kirjallisuutta sopimuksen mukaan.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700117S: Perehtyminen jonkin tieteen osa-alueen historiaan, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

4 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3.–4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija perehtyy tarkemmin jonkin tieteen osa-alueen historiaan ja osaa kuvailla kyseisen osa-alueen 
keskeiset historialliset kehityslinjat

Sisältö:

Syventävä perehtyminen jonkin tieteen osa-alueen historiaan: biologiassa esim. ihmisen kehitystä koskevat 
evoluutioteoriat ja fysiikassa kvanttifysiikka; lisäksi kosmologia, kriminologia, psykiatria, psykoanalyysi, 
neurotieteet, kansanterveystiede, genetiikka, poliittinen taloustiede, aatehistoria jne.

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti tai muu kirjallinen tehtävä

Esitietovaatimukset:

Esitietoina suositellaan, että seuraavat kurssit ovat suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista: 
Tieteet ja maailmankuvan kehitys (700095P), Jonkin tieteenalan historia (700213A), Johdanto aate- ja 
oppihistoriaan (700106A)

Oppimateriaali:

: Seuraavista kirjoista valitaan 4 opintopisteen verran: Petteri Pietikäinen, Hulluuden historia (3 op), Oren 
Harman: The Price of Altruism. George Price and the Search for the Origins of Kindness (3 op); George 
Makari: Revolution in Mind. The Creation of Psychoanalysis (3 op); Kurt Danziger: Naming the Mind. How 
Psychology Found Its Language (2 op); Gino Segre: Faust in Copenhagen. A Struggle for the Soul of 
Physics (2 op); Jouko Aho: Sieluun piirretty viiva. Psykologisia perinteitä suomenmielisestä sielutieteestä 
kokeelliseen kasvatusoppiin, s. 9–153, 219–230 (1 op), tai kirjallisuutta sopimuksen mukaan.
Kurssikirjallisuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700116S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700117S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700118S: Perehtyminen jonkin polittiisen aatteen historiaan, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

4 op

Opetuskieli:

suomi / englanti

Ajoitus:

3.–4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija perehtyy tarkemmin johonkin poliittiseen tai yhteiskunnalliseen aatteeseen ja osaa selittää 
kyseisen aatteen keskeiset historialliset kehityslinjat.

Sisältö:

Syventävä perehtyminen johonkin poliittiseen tai yhteiskunnalliseen aatteeseen: Nationalismi, sosialismi, 
liberalismi, fasismi, anarkismi, utopismi, ympäristöaatteet

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti tai muu kirjallinen tehtävä

Esitietovaatimukset:

Esitietoina suositellaan, että seuraavat kurssit ovat suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista: 
Yhteiskunnallisten ja poliittisten aatteiden historia (700096P), Johdanto aate- ja oppihistoriaan (700106A)

Oppimateriaali:

Seuraavista kirjoista valitaan 4 opintopisteen verran: Stanley G. Payne: A History of Fascism, 1914–1945 
(4 op); Donald Sassoon: One Hundred Years of Socialism. The West European Left in the Twentieth 
Century, Books I-II (s. xix–440) (4 op); Kari Saastamoinen: Eurooppalainen liberalismi (2 op); Ernest 
Gellner: Nations and Nationalism (2 op); George Crowder: Classical Anarchism. The Political Thought of 
Godwin, Proudhon, Bakunin and Kropotkin (2 op); Gregory Clayes (ed.): The Cambridge Companion to 
Utopian Literature (2 op), tai kirjallisuutta sopimuksen mukaan.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700118S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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-

Seminaari (10 op) ja pro gradu -tutkielma (40 op)

700227Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (aate- ja oppihistoria), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

Heti HUK-tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Osaamistavoitteet:

Opiskelijalla on tutkinnon suorittamiseksi tehty suunnitelma, joka rakentuu omista (työllistymis)tavoitteista 
suhteessa koulutukseen. 

Järjestämistapa:

HOPS-palaverit aate- ja oppihistorian professorin kanssa.

Toteutustavat:

Kirjallinen opintosuunnitelma.

Kohderyhmä:

Aate- ja oppihistorian pääaineopiskelijat

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty

Vastuuhenkilö:

Aate- ja oppihistorian professori

Työelämäyhteistyö:

-

700221S: Seminaari, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

suomi

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Ajoitus:

4.-5. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Osallistuttuaan aktiivisesti seminaarityöskentelyyn opiskelija on hankkinut ne valmiudet, joita edellytetään 
tutkimustyössä ja tieteellisessä keskustelussa. Nämä valmiudet opiskelija osoittaa pro gradu -tutkielmassa.

Sisältö:

Oman pro gradu -työn eri vaiheiden esittely, muiden seminaarilaisten töiden opponointi (2 kertaa), 
osallistuminen seminaarikeskusteluihin käsiteltävinä olevista töistä

Järjestämistapa:

Säännöllinen, vähintään kahden lukukauden ajan kestävä seminaarityöskentely

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen osallistuminen seminaariin siksi kunnes oma tutkielma on valmis, kuitenkin vähintään kahden 
lukukauden ajan. Kunkin opiskelijan tulee esitellä seminaarissa 1) oman työnsä tutkimussuunnitelma, 2) 
gradutyön dispositio, johdanto ja jokin käsittelyluku sekä 3) valmis pro gradu -työ. Tämän lisäksi opiskelija 
toimii opponenttina kaksi kertaa (kohdat 2 ja 3).
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700225S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto /Aate- ja oppihistoria), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

suomi tai ruotsi (äidinkieli)

Ajoitus:

5. vuosi, kevätlukukausi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa esitellä tutkielmansa keskeisiä metodisia lähtökohtia, tuloksia ja johtopäätöksiä 
asiantuntevasti, tiiviisti ja valikoivasti.

Toteutustavat:

Äidinkielellä kirjoitettu pro gradu -tutkielman tiivistelmä.  

Kohderyhmä:

Aate- ja oppihistorian pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Edeltävät opinnot: tarkastettavaksi jätetty pro gradu -tutkielma

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Edeltävät opinnot: tarkastettavaksi jätetty pro gradu -tutkielma

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Tiivistelmä syötetään Laturi-ohjelmaan.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Pro gradu -tutkielman ohjaaja

Työelämäyhteistyö:

-

700222S: Pro gradu -tutkielma, 40 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

40 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4.-5. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Hyväksytyssä pro gradu -tutkielmassa opiskelija on osoittanut valmiudet tutkimustyöhön ja tieteelliseen 
keskusteluun. Näitä valmiuksia ovat keskeisten historiatieteellisten tutkimusmenetelmien, teorioiden ja 
tiedonhankintamenetelmien hallinta, korrekti tieteellinen esitystapa ja kriittinen suhtautuminen lähteisiin, 
tutkimuskirjallisuuteen ja tieteelliseen keskusteluun.

Toteutustavat:

Omatoiminen tutkielma, ohjepituus 70-90 sivua.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

A110903: Aate- ja oppihistoria, syventävät opinnot, 60 - 80 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Ei opintojaksokuvauksia.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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I Metodi- ja teoriaopinnot, 14 op

700215S: Aate- ja oppihistorian metodit, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3.–4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa aate- ja oppihistorian teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat ja osaa soveltaa niitä 
omissa tutkielmissaan.

Sisältö:

Aate- ja oppihistoriallisen tutkimuksen menetelmiin perehtyminen

Järjestämistapa:

Aate- ja oppihistorian metodikursseja, metodiseminaari, kirjatentti

Toteutustavat:

Luento-opetus, harjoitustyöt, kirjatentti 

Kohderyhmä:

Aate- ja oppihistorian opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Esitietoina suositellaan, että opiskelija on suorittanut perus- ja aineopintoihin kuuluvat metodiopinnot

Oppimateriaali:

Helge Kragh: Introduction to the Historiography of Science ja Hyrkkänen: Aatehistorian mieli.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 – 5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700216S: Metodien erikoiskurssi, 3 - 6 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700215S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3.-4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa käyttää valitsemiaan historiatieteellisessä tutkimuksessa tarvittavia erityistaitoja

Sisältö:

Aate- ja oppihistoriallisessa tutkimuksessa käytettäviin erityismenetelmiin perehtyminen

Järjestämistapa:

Erilaisia metodikursseja, seminaari, vanhat käsialat, latinan peruskurssi ja kirjatentti

Toteutustavat:

Luento-opetus, harjoitustyöt, kirjatentti

Esitietovaatimukset:

Esitietoina suositellaan, että opiskelija on suorittanut perus- ja aineopintoihin kuuluvat metodiopinnot

Oppimateriaali:

Luennoilla tarjottava oppimateriaali, erikseen sovittava kirjallisuus

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700217S: Tieteentutkimus, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

4 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3.–4. lukuvuosi

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä tieteentutkimuksen keskeiset näkökulmat ja peruskäsitteet, joiden avulla hän 
pystyy itsenäisesti seuraamaan alan keskustelua. Opiskelija kykenee soveltamaan tieteentutkimuksen 
tarjoamaa käsitteistöä tieteenhistoriallisten ilmiöiden analysoimiseen.

Sisältö:

Tieteentutkimuksen kysymyksiin perehtyminen

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti tai muu kirjallinen tehtävä

Oppimateriaali:

Mika Kiikeri & Petri Ylikoski: Tiede tutkimuskohteena, ja Harry Collins & Trevor Pinch: The golem - what 
everyone should know about science
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700115S: Historian teoria, historianfilosofia ja tieteenfilosofia, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

4 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3.–4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija on perehtynyt 1) historiatieteen teorioihin ja niistä käytyyn keskusteluun; 2) historian kulkua, 
oletettuja lainalaisuuksia ja tarkoitusta selittäviin ja argumentoiviin väitteisiin ja 3) tieteen luonteesta, 
muutoksista ja tieteellisen tutkimuksen erityiskysymyksistä (kausaalisuus, paradigmat, verifiointi, 
objektiivisuus ym.) käytyyn teoreettiseen keskusteluun

Sisältö:

Historiatieteen teoreettiset käsitykset, historian olemusta kuvaavat filosofiset teoriat ja tieteen luonnetta ja 
kehitystä kuvaavat filosofiset teoriat ja käsitykset

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti tai muu kirjallinen tehtävä

Esitietovaatimukset:

Esitietoina suositellaan, että opiskelija on suorittanut perus- ja aineopintoihin kuuluvat metodiopinnot sekä 
aineopintojen kohdan Johdanto aate- ja oppihistoriaan (700106A)

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700217S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Oppimateriaali:

Yksi kirja molemmasta kahden kirjan valikoimasta: 1) Kari Väyrynen ja Jarmo Pulkkinen (toim.): Historian 
teoria ja filosofia tai Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila & Kaisa Heinlahti: Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja 
tieteenfilosofia 2) Quentin Skinner, Visions of Politics, Vol. 1: Regarding Method tai Allan Megill: Historical 
Knowledge, Historical Error – A Contemporary Guide to Practice.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Lisätiedot:

-

Erikoistumisopinnot, 16 op

700218S: Filosofian historia, 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

4 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3.-4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa kuvailla filosofisen ajattelun historian kehityslinjat ja selittää länsimaisen filosofian historian 
keskeisiä kysymyksiä.

Sisältö:

Länsimaisen filosofian historiaan perehtyminen

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti tai muu kirjallinen tehtävä

Oppimateriaali:

Svante Nordin: Filosofian historia. Mikäli kohta on jo suoritettu filosofian tai elämänkatsomustiedon 
opintojen yhteydessä, niin tentitään kirjallisuutta sopimuksen mukaan.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Mikäli kohta on jo suoritettu filosofian tai elämänkatsomustiedon opintojen yhteydessä, niin tentitään 
kirjallisuutta sopimuksen mukaan

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700115S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700218S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700116S: Tiede ja politiikka, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

4 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3.–4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija perehtyy tieteen ja politiikan suhteisiin ja osaa kuvailla miten poliitikot, viranomaiset ja hallinnoijat 
ovat käyttäneet tieteen tuloksia ja minkälaista tiedettä he ovat suosineet ja rahoittaneet. Opiskelija osaa 
kuvailla myös tieteentekijöiden omien poliittisten ja aatteellisten vakaumusten vaikutuksen omaan 
tutkimukseen ja muiden tutkijoiden tulosten tarkasteluun.

Sisältö:

Kansallinen tiede ja tiedepolitiikka; tieteen ja sodankäynnin suhteet (esim. Manhattan-projekti); kylmän 
sodan tiede, taloustieteiden ja talouspolitiikan suhteet; tiede ja rasismi; tiede markkinataloudessa, 
sosialistisessa yhteiskunnassa ja diktatuurissa; tiede ja yhteiskuntapolitiikka (esim. eugeniikka, sosiaalinen 
insinööritaito, terveyspolitiikka); tieteen ja uskonnon suhde.

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti tai muu kirjallinen tehtävä

Oppimateriaali:

Seuraavista kirjoista valitaan 4 opintopisteen verran: Markku Mattila: Kansamme parhaaksi. Rotuhygienia 
Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti (2 op); Paul Crook: Darwin’s Coat-Tails. Essays on Social-
Darwinism (2 op); Naomi Oreskes & Erik M. Conway: Merchants of Doubt. How a Handful of Scientists 
Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming (3 op); P.D. Smith: Doomsday 
Men. The Real Dr Strangelove and the Dream of the Superweapon (3 op); Elazar Barkan: Retreat of 
Scientific Racism. Changing Concepts of Race in Britain and the United States between the World Wars (3 
op); Denis R. Alexander & Ronald L. Numbers (eds): Biology and Ideology from Descartes to Dawkins, s. 
1–10, 114-138, 215–246, 302–328 (1 op), tai kirjallisuutta sopimuksen mukaan.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700116S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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700117S: Perehtyminen jonkin tieteen osa-alueen historiaan, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

4 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3.–4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija perehtyy tarkemmin jonkin tieteen osa-alueen historiaan ja osaa kuvailla kyseisen osa-alueen 
keskeiset historialliset kehityslinjat

Sisältö:

Syventävä perehtyminen jonkin tieteen osa-alueen historiaan: biologiassa esim. ihmisen kehitystä koskevat 
evoluutioteoriat ja fysiikassa kvanttifysiikka; lisäksi kosmologia, kriminologia, psykiatria, psykoanalyysi, 
neurotieteet, kansanterveystiede, genetiikka, poliittinen taloustiede, aatehistoria jne.

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti tai muu kirjallinen tehtävä

Esitietovaatimukset:

Esitietoina suositellaan, että seuraavat kurssit ovat suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista: 
Tieteet ja maailmankuvan kehitys (700095P), Jonkin tieteenalan historia (700213A), Johdanto aate- ja 
oppihistoriaan (700106A)

Oppimateriaali:

: Seuraavista kirjoista valitaan 4 opintopisteen verran: Petteri Pietikäinen, Hulluuden historia (3 op), Oren 
Harman: The Price of Altruism. George Price and the Search for the Origins of Kindness (3 op); George 
Makari: Revolution in Mind. The Creation of Psychoanalysis (3 op); Kurt Danziger: Naming the Mind. How 
Psychology Found Its Language (2 op); Gino Segre: Faust in Copenhagen. A Struggle for the Soul of 
Physics (2 op); Jouko Aho: Sieluun piirretty viiva. Psykologisia perinteitä suomenmielisestä sielutieteestä 
kokeelliseen kasvatusoppiin, s. 9–153, 219–230 (1 op), tai kirjallisuutta sopimuksen mukaan.
Kurssikirjallisuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700118S: Perehtyminen jonkin polittiisen aatteen historiaan, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700117S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

4 op

Opetuskieli:

suomi / englanti

Ajoitus:

3.–4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija perehtyy tarkemmin johonkin poliittiseen tai yhteiskunnalliseen aatteeseen ja osaa selittää 
kyseisen aatteen keskeiset historialliset kehityslinjat.

Sisältö:

Syventävä perehtyminen johonkin poliittiseen tai yhteiskunnalliseen aatteeseen: Nationalismi, sosialismi, 
liberalismi, fasismi, anarkismi, utopismi, ympäristöaatteet

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti tai muu kirjallinen tehtävä

Esitietovaatimukset:

Esitietoina suositellaan, että seuraavat kurssit ovat suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista: 
Yhteiskunnallisten ja poliittisten aatteiden historia (700096P), Johdanto aate- ja oppihistoriaan (700106A)

Oppimateriaali:

Seuraavista kirjoista valitaan 4 opintopisteen verran: Stanley G. Payne: A History of Fascism, 1914–1945 
(4 op); Donald Sassoon: One Hundred Years of Socialism. The West European Left in the Twentieth 
Century, Books I-II (s. xix–440) (4 op); Kari Saastamoinen: Eurooppalainen liberalismi (2 op); Ernest 
Gellner: Nations and Nationalism (2 op); George Crowder: Classical Anarchism. The Political Thought of 
Godwin, Proudhon, Bakunin and Kropotkin (2 op); Gregory Clayes (ed.): The Cambridge Companion to 
Utopian Literature (2 op), tai kirjallisuutta sopimuksen mukaan.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

Seminaari (10 op) ja pro gradu -tutkielma (40 op)

700227Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (aate- ja oppihistoria), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700118S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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0 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

Heti HUK-tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Osaamistavoitteet:

Opiskelijalla on tutkinnon suorittamiseksi tehty suunnitelma, joka rakentuu omista (työllistymis)tavoitteista 
suhteessa koulutukseen. 

Järjestämistapa:

HOPS-palaverit aate- ja oppihistorian professorin kanssa.

Toteutustavat:

Kirjallinen opintosuunnitelma.

Kohderyhmä:

Aate- ja oppihistorian pääaineopiskelijat

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty

Vastuuhenkilö:

Aate- ja oppihistorian professori

Työelämäyhteistyö:

-

700221S: Seminaari, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4.-5. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Osallistuttuaan aktiivisesti seminaarityöskentelyyn opiskelija on hankkinut ne valmiudet, joita edellytetään 
tutkimustyössä ja tieteellisessä keskustelussa. Nämä valmiudet opiskelija osoittaa pro gradu -tutkielmassa.

Sisältö:

Oman pro gradu -työn eri vaiheiden esittely, muiden seminaarilaisten töiden opponointi (2 kertaa), 
osallistuminen seminaarikeskusteluihin käsiteltävinä olevista töistä

Järjestämistapa:

Säännöllinen, vähintään kahden lukukauden ajan kestävä seminaarityöskentely

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen osallistuminen seminaariin siksi kunnes oma tutkielma on valmis, kuitenkin vähintään kahden 
lukukauden ajan. Kunkin opiskelijan tulee esitellä seminaarissa 1) oman työnsä tutkimussuunnitelma, 2) 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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gradutyön dispositio, johdanto ja jokin käsittelyluku sekä 3) valmis pro gradu -työ. Tämän lisäksi opiskelija 
toimii opponenttina kaksi kertaa (kohdat 2 ja 3).
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700225S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto /Aate- ja oppihistoria), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

suomi tai ruotsi (äidinkieli)

Ajoitus:

5. vuosi, kevätlukukausi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa esitellä tutkielmansa keskeisiä metodisia lähtökohtia, tuloksia ja johtopäätöksiä 
asiantuntevasti, tiiviisti ja valikoivasti.

Toteutustavat:

Äidinkielellä kirjoitettu pro gradu -tutkielman tiivistelmä.  

Kohderyhmä:

Aate- ja oppihistorian pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Edeltävät opinnot: tarkastettavaksi jätetty pro gradu -tutkielma

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Edeltävät opinnot: tarkastettavaksi jätetty pro gradu -tutkielma

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tiivistelmä syötetään Laturi-ohjelmaan.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Pro gradu -tutkielman ohjaaja

Työelämäyhteistyö:

-

700222S: Pro gradu -tutkielma, 40 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

40 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4.-5. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Hyväksytyssä pro gradu -tutkielmassa opiskelija on osoittanut valmiudet tutkimustyöhön ja tieteelliseen 
keskusteluun. Näitä valmiuksia ovat keskeisten historiatieteellisten tutkimusmenetelmien, teorioiden ja 
tiedonhankintamenetelmien hallinta, korrekti tieteellinen esitystapa ja kriittinen suhtautuminen lähteisiin, 
tutkimuskirjallisuuteen ja tieteelliseen keskusteluun.

Toteutustavat:

Omatoiminen tutkielma, ohjepituus 70-90 sivua.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

700136S: Arkistoharjoittelu, 12 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Työharjoittelu

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
12 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
5. lukuvuosi
Osaamistavoitteet:
Ohjatussa arkistoharjoittelussa opiskelija soveltaa opintojaksoissa hankittuja tietoja ja taitoja käytännön 
arkistotyöskentelyyn. Vähintään kaksi kuukautta harjoittelusta on suoritettava arkistolaitoksessa

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Toteutustavat:
Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään kuuden kuukauden hyväksyttyä harjoittelua.  Harjoittelun 
järjestämisestä on sovittava vastuuhenkilön kanssa.
Oppimateriaali:
-
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Matti Enbuske

700131S: Arkistolainsäädännön ja arkistotoimen perusteet, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
4. lukuvuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää Suomen asiakirjahallinnon historian yleispiirteet sekä erilaiset 
organisaatiotyypit.  Opiskelija tuntee arkistolain keskeisen sisällön, viranomaisia koskevan julkisuus- ja 
tietosuojalainsäädännön sekä arkistotoimen  kansalaisten tietopalveluorganisaationa. Opintojakso vastaa 
asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon moduuli 1:tä.
Toteutustavat:
Luentokurssi tai kirjallisuustentti
Oppimateriaali:
Julkinen hallinto, tiedonhallintatapa ja hallintohistoria: Arkistot, yhteiskunnan toimiva muisti (sähköisessä 
muodossa), s. 13–34, 91–101, 170–176, 189–199 ja 246–249;  Etelälahti, Kiviniemi, Strömberg, Vehkamäki: 
Valtionhallinnon perusteet 2008, s. 13–145 (huom. ei lukua "Valtio työnantajana"); Toimiva kunta. Kuntakoulutus 
Oy. Toim. Martti Vahermo (2004); Suomen keskushallinnon historia 1809–1996 (1996), s. 551–734: Haario, 
Pirkko: Asiakirjahallinnon ominaispiirteitä eri organisaatiotyypeissä. Kunnalliset viranomaiset. Luentomoniste. 
Asiakirjahallinnon koulutusohjelma VII, 28.9.2001, s. 1–17; Suomen historian asiakirjalähteet (toim. Eljas Orrman 
ja Elisa Pispala 1994), sivut 215–227; Hyvän tiedonhallintatavan määritys. VM:n työryhmämuistioita 11/2000, 
sivut 1–13; Hyvään tiedonhallintatapaan -esite; Ohje riskien arvioinnista tietoturvallisuuden edistämiseksi 
valtionhallinnossa. VAHTI 7/2003, s. 9–50; Asianhallinnan tietoturvallisuutta koskeva ohje. VAHTI 5/2006, s. 5–40.
Tieto- ja asiakirjahallintoon liittyvä lainsäädäntö: Arkistolaki 831/1994 muutoksineen; Arkistolain perustelut. 
Hallituksen esitys eduskunnalle arkistolaiksi. HE 187/93; Asetus arkistolaitoksesta 832/1994; Laki sähköisestä 
asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003; Asetus tasavallan presidentin arkistoista 1521/1995; Laki 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 muutoksineen; Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja 
hyvästä tiedonhallintatavasta 1030/1999; Henkilötietolaki 523/1999.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Matti Enbuske

700130S: Asiakirjahallinnan perusteet, 2 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
4. lukuvuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija saa kokonaiskuvan manuaalisen ja sähköisen asiakirjahallinnan perusasioista. Opiskelija osaa selittää 
asiakirjahallinnan ja arkistotoimen sijoittumisen osana toimintaympäristöä ja tietohallintoa. Opiskelija osaa kuvata 
tietohallinnon eri osa-alueiden väliset suhteet ja tehtävät keskeisin käsittein ja määritelmin. Hän oppii tuntemaan 
tiedonohjauksen suunnittelun keskeisten asiakirjatietojen hallintavälineiden merkityksen ja niiden keskinäiset 
suhteet
Toteutustavat:
Arkistolaitoksen lähiopetuspäivinä ja verkko-opintoina suoritettavina välitehtävinä. Opintojakson suorittaminen 
edellyttää kaikkien osakokonaisuuksien hyväksyttyä suorittamista. Hyväksytyn suorittamisen jälkeen opiskelija voi 
hakea arkistolaitokselta oikeutta asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon suorittamiseen
Oppimateriaali:
Lähiopetuksen yhteydessä annettava kurssimateriaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Matti Enbuske

700135S: Asiakirjahallinnon ja arkistonmuodostuksen perusteet, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
4. lukuvuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa määritellä erilaiset asiakirjalliseen tietoon liittyvät hallintavälineet. Hän ymmärtää 
arkistonmuodostussuunnitelman keskeiset periaatteet, siihen liittyvät asiakirjojen määrittelyt ja kykenee laatimaan 
arkistonmuodostussuunnitelman. Opintojakso vastaa asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon moduuli 2:
ta.
Toteutustavat:
Luentokurssi tai kirjallisuustentti
Oppimateriaali:
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Arkistot, yhteiskunnan toimiva muisti (sähköisessä muodossa), s. 1, 38–91; Opas 
arkistonmuodostussuunnitelman laatimiseksi ja ylläpitämiseksi (Arkistonmuodostussuunnitelma AMS, 
Arkistolaitoksen ohje 18.4.2007); Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen (määräys 
19.12.2008 AL 9815/07.01.01.00/2008), s. 1–14; Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti asiankäsittelyjärjestelmissä ja 
asiakirjarekistereissä (Arkistolaitoksen määräys ja ohje 10.6.2003, 195/40/2003 sekä normi ja liite); Sähköinen 
asiointipalvelu – Toimenpiteet ja kulku asiakirjahallinnon näkökulmasta; Kunnallisen asiakirjahallinnon opas 
(suositus 19.4.2011, AL/10550/07.01.01.00/2011); Opas säilytysaikojen määrittelyn periaatteiksi (Kansallisarkisto 
22.9.2010); Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen (Arkistolaitoksen määräys ja ohje 3.8.2010 (AL
/19273/07.01.01.00/2008. Normi vaihdettu 14.9.2010); Tutkimustoiminta. Asiakirjat, aineistot, dokumentointi 
(Toim. Eero Vallisaari 25.4.1997); Pureeko ajan hammas. Arkistointi ja asiakirjojen säilytysajat 
(Liikearkistoyhdistys ry:n julkaisuja 17. 2000), s. 5-22 ja 77-82
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Matti Enbuske

700132S: Asiakirjatiedon hallinta ja kuvailu, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
4.–5. lukuvuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa selittää opintojakson suoritettuaan arkistoteorioiden keskeiset kansainväliset periaatteet ja 
kykenee vertaamaan niitä Suomeen. Hän kykenee selittämään myös asiakirjatiedon kuvailuun liittyvät teoriat ja 
määrittelyt sekä hallitsee suomalaisen arkistolainsäädännön ja arkistotoimen organisoinnin. Opiskelija osaa 
selittää suomalaisen hallinnon ja hallintohistorian kehitysvaiheet.
Toteutustavat:
Luentokurssi tai kirjallisuustentti
Oppimateriaali:
Luentokurssiin liittyvä aineisto jaetaan luennon yhteydessä. Kirjallisuustenttiin sisältyvä kirjallisuusluettelo on 
saatavissa vastuuopettajalta
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Matti Enbuske

700133S: Asiakirjojen arvonmääritys ja seulonta, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu


89

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
5. lukuvuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee Suomen arkistolaitoksen seulontapolitiikan ja -strategian sekä 
arvonmäärityksen problematiikan ja kykenee vertaamaan niitä kansainvälisesti. Opiskelija osaa syvällisesti 
arkistonmuodostuksen teorian ja käytännön perusteet. Hän myös osaa kuvailla suomalaisen historiallisen 
asiakirja-aineiston keskeiset piirteet.
Toteutustavat:
Luentokurssi
Oppimateriaali:
Luennolla jaettava materiaali. Kirjallisuustenttiin sisältyvä kirjallisuusluettelo on saatavissa vastuuopettajalta
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Matti Enbuske

700137S: Asiakirjojen säilyvyys ja käyttötarve, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
4. lukuvuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä asiakirjojen laadintaan, säilyvyyteen ja sijoittamiseen liittyvät 
keskeiset periaatteet. Opiskelija hallitsee myös asiakirjojen arkistolaitoksen siirtämiseen liittyvät määräykset sekä 
ymmärtää asiakirjojen kunnostamisen periaatteet. Opintojakso vastaa asiakirjahallinnon ja arkistotoimen 
perustutkinnon moduuli 3:a.
Toteutustavat:
Kirjallisuustentti
Oppimateriaali:
Arkistot, yhteiskunnan toimiva muisti (sähköisessä muodossa), s. 102–105, 109–152, 163–165; Pysyvästi 
säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä (määräys: 1.1.2011, AL/13157
/07.01.01.00/2010); Asiakirjallisen kulttuuriperinnön mikrokuvaamisen ja mikrofilmille tulostamisen laatukriteerit 
(määräys 1.1.2011, AL/21756/07.01.02.00/2010); Arkistojen kuvailu- ja luettelointisäännöt (Arkistolaitos 1997), s. 
1–51; Määräys ja ohjeet arkistotiloista (määräys 21.8.2007 (KA 1386/40/2007): Saatekirje 1 sekä Arkistotilaohje); 
Asiakirjojen suojaaminen poikkeusoloissa. Arkistolaitoksen ohje 10.12.2009 (AL/16103/07.01.01.00/2009); 
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset (Suomen kuntaliitto 2001), osa 1, s. 1–9; 
Viranomaisten pysyvästi säilytettävien analogisten asiakirjojen luovuttaminen arkistolaitokseen (määräys 
10.10.2012, AL/22704/07.01.01.00/2011); Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen 
(määräys 19.12.2008 AL 9815/07.01.01.00/2008), s. 15–18.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
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Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Matti Enbuske

700140Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (arkistoalan 
suuntautumisvaihtoehto), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
0 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
4. lukuvuoden alku
Osaamistavoitteet:
Opiskelijalla on arkistoalan suuntautumisvaihtoehdossa tehty opintosuunnitelma, joka rakentuu omista 
(työllistymis)tavoitteista suhteessa koulutukseen.
Sisältö:
aikaisempien HOPS-suunnitelmien tarkentaminen sekä suuntautumisvaihtoehdon opintojaksojen 
aikatauluttaminen
Järjestämistapa:
kontaktiopetus
Toteutustavat:
HOPS-palaveri vastuuhenkilö Matti Enbusken kanssa, minkä jälkeen opiskelija suunnittelee ja aikatauluttaa 
opintonsa ja opintopolun, myös harjoittelun ja sivuainevaihtoehdot.
Kohderyhmä:
Arkistoalan suuntautumisvaihtoehdossa aloittavat opiskelijat
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallinen opintosuunnitelma ja keskustelu vastuuhenkilön kanssa
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Vastuuhenkilö:
Matti Enbuske

700214A: Proseminaari, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
9 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2.-3. vuosi. Seminaari alkaa kevätlukukauden alussa ja aikaa sen suorittamiseen on seuraavan lokakuun loppuun 
asti.
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Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa soveltaa aate- ja oppihistorian metodeja, rajata annettu tutkimustehtävä ja toteuttaa se 
itsenäisesti sekä kykenee historialliseen kritiikkiin ja keskusteluun. Proseminaaritutkielmalla opiskelija osoittaa 
omaavansa valmiudet tehdä oppiaineen metodiset, kielelliset, sisällölliset ja tekniset vaatimukset täyttäviä esseitä, 
tutkielmia ja seminaariesitelmiä.
 
Järjestämistapa:
Säännöllisesti pidettävä seminaari
Kohderyhmä:
Sivuaineopiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Tutkimuskäytäntöihin ohjaavat opinnot (11 op) on oltava suoritettuna
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen kandidaattiseminaariin (vähintään 5 kertaa), kandidaattitutkielman laatiminen ja 
esittäminen, opponointi ja aktiivinen osallistuminen seminaari-istunnoissa sekä oppimispäiväkirjan pito.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Tutkielma ja seminaariosallistuminen arvostellaan asteikolla 0–5.
Vastuuhenkilö:
Erkki Urpilainen
Työelämäyhteistyö:
-

700134S: Sähköinen asiakirjahallinta, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
5. lukuvuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa hallintoon ja sähköiseen asiakirjatiedon toimintaympäristöön 
liittyvät säädökset, standardit ja tietoturvallisuuden. Opiskelija oppii tuntemaan tiedonohjauksen osana sähköisten 
asiakirjaprosessien kehittämistä sekä tietoarkkitehtuuria. Hän tietää asiakirjatiedon sähköisen 
pitkäaikaissäilytyksen keskeiset asiat ja tiedonohjauksen vaatimukset tietojärjestelmien hankinnassa.
Toteutustavat:
Arkistolaitoksen järjestämä verkkokurssi
Oppimateriaali:
sähköinen oppimisympäristö
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Matti Enbuske
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