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Opinto-oikeus

Pääaineoikeuden voi saada osallistumalla kevään valintakokeeseen.

Sivuaineen opinto-oikeutta varten opiskelijan on osallistuttava keväällä järjestettävään historian perus- ja 
aineopintojen lähtötasokokeeseen (tarkemmat tiedot ajankohdasta ja luettavista teoksista saa historiatieteiden www-
sivuilta). Lähtötasokokeen kautta otetaan enintään 20 sivuaineopiskelijaa suorittamaan historian perus- ja 
aineopintoja.

Lukukausien alussa ilmestyy historiatieteiden opetusohjelma. Mahdollisesta informaatiotilaisuudesta kerrotaan 
oppiaineen ilmoitustaululla ja www-sivuilla.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antavat yliopistonlehtori Matti Enbuske, puh. 0294 48 3302, Matti.Enbuske@oulu.fi ja 
yliopistonlehtori Reija Satokangas, puh. 0294 48 3307, reija.satokangas@oulu.fi

 

Katsaus oppiaineeseen

Tieteenä ja oppiaineena historialle on ominaista monipuolisuus ja kriittisyys. Historian opinnot koostuvat 
globaalihistorian sekä Suomen ja Skandinavian historian tutkimus- ja opetusalan opinnoista siten, että opiskelijalle 
syntyy niiden kautta ymmärrys paikallisten ja globaalien ilmiöiden välisestä jatkuvasta vuorovaikutussuhteesta.

Historian opiskelussa on tärkeää päästä sisälle yleiseen historialliseen ajatteluun sekä historiatieteen tapaan ja 
menetelmiin löytää historiallisia lähteitä, tuottaa tietoa ja laatia historiatieteellisiä esityksiä. Tämän vuoksi 
metodiopinnot ja -harjoitukset, seminaarit sekä opinnäytteet ovat opiskelun ydintä. Tärkeätä on oppia kysymään, 
kytkemään asioita yhteyksiinsä syiden ja seurausten avulla ja näkemään olennaisen ja epäolennaisen ero.

Keskeisiä opiskelun tavoitteita on perusteltujen kysymysten asettaminen ja niihin vastaaminen. On opittava kriittisesti 
seulomaan, jäsentämään ja johdonmukaisesti esittämään historian tietoainesta. Kaikki tämä on hyvien 
opintosuoritusten, varsinkin tutkielmatyöskentelyn edellytys.

Oppiaineen kaiken toiminnan lähtökohtana on korkeatasoinen tutkimus, jonka painoalat perustuvat oppiaineen 
henkilökunnan omiin erikoistumisaloihin. Opintojen alkuvaiheesta lähtien opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua 

http://www.oulu.fi/historia/


2

valitsemastaan painoalasta vastaavan tutkijan ohjaukseen. Yleisesti ottaen tutkimus kohdistuu yhtäältä pohjoiseen 
historiaan sen eri yhteyksissä ja toisaalta kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen globaalina ilmiönä. Tutkimuksen ja 
siihen perustuvan opetuksen lisäksi oppiaine tarjoaa opiskelijalle myös entistä paremmat edellytykset kehittää omia 
työelämävalmiuksiaan.

 

Sijoittuminen työelämään

Tietoa työelämään sijoittumisesta löytyy "Manuale Historiaesta" ks. http://www.oulu.fi/historia/manuaele

sekä ohjaus- ja työelämäpalveluiden www-sivuilta: www.oulu.fi/careerservices/

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita saa historiatieteiden omasta oppaasta "Manuale Historiaesta", historian 
opiskelijan käsikirjasta. Opas jaetaan kaikille historian opiskelijoille, ja se löytyy myös pdf-muotoisena 
historiatieteiden www-sivuilla yllä olevasta osoitteesta.

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Perusopinnot ovat yhteiset aate- ja oppihistorian kanssa. Niissä annetaan opiskelijalle kahden eri oppiaineen 
näkökulmasta yleiskuva historian kulusta ja keskeisistä käännekohdista, johdatetaan historialliseen ajatteluun ja 
perehdytetään tieteelliseen kirjoittamiseen. Erityisesti metodiopinnoissa luodaan perusta tieteelle ominaiselle 
kriittiselle arvioinnille ja historiatieteen tutkimusmenetelmien hallinnalle.

Historian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella 
kriittisesti menneisyyttä ja sitä koskevaa tutkimusta. Hän on oivaltanut historiallisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa 
tieteellisen historiankirjoituksen erityispiirteet ja erilaiset lähestymistavat sekä pystyy hahmottamaan yleiskuvan 
historian kulusta ja sen keskeisistä käännekohdista. Lisäksi opiskelijalla on valmiudet laatia omaan 
asiantuntemukseensa perustuvia pienimuotoisia esitelmiä sekä muita kirjallisia ja suullisia esityksiä.

Aineopinnoissa luodaan perusta itsenäiselle tutkimustyölle. Opiskelija perehdytään johdetulla harjoittelulla erilaisiin 
tutkimuskäytäntöihin ja monipuolisia opetustapoja soveltaen laaja-alaisesti keskeisiin historian osa-alueisiin sekä 
niihin erityisteemoihin, jotka kiinnostavat häntä tutkimuksellisesti.

Historian aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen käsitys historiantutkimuksen näkökulmista, 
menetelmistä ja lähdeaineistoista sekä historian tutkimuskentän laajuudesta, kysymyksenasettelujen 
monitahoisuudesta, keskeisimmistä tutkimusperinteistä ja metodologisista suuntauksista. Hänellä on 
maisteriopinnoissa vaadittavat taidolliset valmiudet tieteelliseen ongelmanasetteluun, olemassa olevan tiedon ja 
lähdeaineistojen käyttöön, tiedon dokumentointiin sekä tieteelliseen ongelmanratkaisuun, argumentointiin,kritiikkiin ja 
dialogiin. Opiskelijalla on perusvalmiudet suunnitella ja toteuttaa itsenäisiä tutkimuksellisia ja tieteellisen tiedon 
soveltamiseen liittyviä hankkeita omaan asiantuntemukseen perustuvina pienimuotoisina tutkielmina.

Syventävissä opinnoissa luodaan teoriaopinnoilla ja muilla erikoistumisopinnoilla valmiudet opiskelijan omaan 
kiinnostukseen perustuvan historiallisen ilmiön tutkimiseen ja historiallisen tiedon omakohtaiseen tuottamiseen. 
Samalla luodaan myös perustaa monipuolisille työelämävalmiuksille.

Historian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan syvällisiä tiedon etsintä- 
ja sovellutushankkeita sekä tuottamaan tieteellistä tietoa. Hän pystyy haastavaan, analysointia, luovuutta ja eettistä 
arviointia vaativaan itsenäiseen työskentelyyn sekä toimimaan asiantuntijana erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä. Hän 
pystyy arvioimaan kriittisesti erilaisia aineistoja ja väitteitä sekä esittämään tutkimusprosessin tulokset 
johdonmukaisesti kirjallisessa tutkielmassa. Hän pystyy soveltamaan monipuolisesti historiantutkimuksen keskeisiä 
tutkimusmetodeja. Hän osaa käyttää historiantutkimuksen käsitteitä ja hänellä on myös valmiudet soveltaa metodisia 
ja teoreettisia työvälineitä muilta tieteenaloilta. Hän hahmottaa historiantutkimuksen kentän moninaisuuden ja osaa 
sijoittaa oman tutkimuskohteensa osaksi laajempaa tutkimuksellista keskustelua. Opiskelija pystyy itsenäisesti 
seuraamaan tieteenalan keskustelua. Erikoistumisensa kautta hän on saavuttanut syvälliset valmiudet historiallisen 
tiedon ja ylipäätänsä minkä tahansa tiedon luonteen tulkintaan, analyysiin ja viestintään.
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Opintojaksot

PERUSTEET

36 OP

ERIKOISTUMINEN 
18 OP

TUTKIMUS

84 OP

INTEGROIVAT 
JAKSOT 12 OP

HISTORIAN 
PERUSOPINNOT 
25 OP

Maailmanhistorian 
perusteet 6 op

 

Suomen ja 
Skandinavian 
historia 6 op

 

Aate- ja 
oppihistoria 6 op

Historian metodien 
perusteet 7 op

HOPS 1 0 op

HISTORIAN 
AINEOPINNOT

45 OP

Talous- ja 
sosiaalihistoria 6 op

 

Poliittinen historia 6 
op

 

Ympäristö- ja 
kulttuurihistoria 6 op

Erikoistumisopinnot 
9 op

Tutkimuskäytäntöihin 
ohjaavat opinnot 8 op

 

Proseminaari 
(sivuaineopiskelijat) 9 
op

 

Kandidaattiseminaari 
ja kandidaatintutkielma 
(pääaineopiskelijat) 10 
op

 

Kypsyysnäyte 0 op

HOPS 2 0 op

HISTORIAN 
SYVENTÄVÄT 
OPINNOT

80 OP

 

 

YHTEENSÄ

150 OP

Valinnaiset painoalat 
9 op

Metodiopinnot 9 op

 

Maisteriseminaari 10 
op

 

Pro gradu -tutkielma 
40 op

 

Kypsyysnäyte 0 op

HOPS 3 0 op

 

Historia ja 
työelämä 12 op
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ARKISTOALAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO HISTORIAN PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Historian 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, neljä historian ja kaksi aate- ja oppi-historian 
opiskelijaa. Valintakriteereinä ovat:

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

b. opintomenestys ja

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.

 

Historian perusopinnot 25 op

1. HOPS 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 Historian kirjoituksen historia 2 op
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Historian aineopinnot 45 op

1. HOPS 2

700104Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 0 op

2. Tutkimuskäytäntöihin ohjaavat opinnot 8 op

2.1 Metodiopinnot 5 op

700400A Metodiopin jatkokurssi 2 op

700401A Metodiopin harjoitukset 3 op

2.2 Tiedonhankintamenetelmät 3 op

700204A Arkisto-opin kurssi 2 op

700300A Kirjastokurssi 1 op

3. Pakolliset opinnot 18 op

3.1 Taloushistoria- ja sosiaalihistoria 6 op

700404A Globaali taloushistoria 3 op

700303A Talous- ja sosiaalihistoria 3 op

3.2 Poliittinen historia 6 op

700406A Kansainvälisten suhteiden historia 3 op

700419A Suomen poliittinen historia 3 op

3.3 Ympäristö- ja kulttuurihistoria 6 op

700403A Globaali ympäristöhistoria 3 op

700420A Kulttuurihistoria 3 op

4. Erikoistumisopinnot

700421A Valinnaiset painoalat 9 op

(Edellä mainittujen pakollisten opintojen teemojen lisäksi on mahdollista erikoistua alla mainittuihin aihepiireihin. 
Sisältö ja suoritustapa on sovittava vastuuopettajan kanssa)

Antiikin historia (Timo Sironen)

Asutushistoria (Matti Enbuske)

Baltian historia (Kari Alenius)

Etnisten suhteiden historia (Kari Alenius)

Globaali ympäristöhistoria (Esa Ruuskanen)

Globalisaatio, kulttuurinen vuorovaikutus ja mielikuvat (Seija Jalagin)

Informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden historia (Henry Oinas-Kukkonen)

Japanin historia (Juha Saunavaara)

Kirkkohistoria (Reija Satokangas)
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Koulutuksen historia (Matti Salo)

Kriisit julkisessa keskustelussa (Kari Alenius)

Maataloushistoria (Matti Salo)

Pohjoinen historia (Matti Enbuske ja Reija Satokangas)

Skandinavian historia (Matti Enbuske)

Sukupuolihistoria (Seija Jalagin)

Taidehistoria (Jorma Mikola)

Aate- ja oppihistoria  

5. 700422A Proseminaari (sivuaineopiskelijat) 9 op

6. 700423A Kandidaattiseminaari

ja kandidaatintutkielma (pääaineopiskelijat) 10 op

7. 700424A Kypsyysnäyte (pääaineopiskelijat) 0 op

 

Historian syventävät opinnot 80 op

1. HOPS 3

700425Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 0 op

2. Metodiopinnot 9 op

700426S Metodien maailma (pakollinen luentosarja) 3 op

700427S Suomen historiankirjoituksen historia 3 op

700428S Historiantutkimuksen teorioita 3 op

3. 700429S Valinnaiset painoalat 9 op

(Sisältö ja suoritustapa on sovittava vastuuopettajan kanssa)

Antiikin historia (Timo Sironen)

Asutushistoria (Matti Enbuske)

Baltian historia (Kari Alenius)

Etnisten kommunikaatioteknologioiden historia (Henry Oinas-Kukkonen)

Japanin historia (Olavi K. Fält ja Juha Saunavaara)

Kansainvälisten suhteiden historia (Henry Oinas-Kukkonen)

Kirkkohistoria (Reija Satokangas)

Koulutuksen historia (Matti Salo)

Kriisit julkisessa keskustelussa (Kari Alenius)

Lapsuuden historia (Marianne Junila)

Liiketoimintahistoria (Esa Ruuskanen)
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Lähetystyön ja kehitysyhteistyön historia (Seija Jalagin)

Maataloushistoria (Matti Salo)

Pohjoinen historia (Matti Enbuske ja Reija Satokangas)

Ruoka, ravitsemus, terveyshistoria (Ritva Kylli)

Skandinavian historia (Matti Enbuske)

Sukupuolihistoria (Seija Jalagin)

Suomen taloushistoria (Matti Salo)

Taidehistoria (Jorma Mikola)

Väestö- ja sosiaalihistoria (Reija Satokangas)

Ympäristöhistoria (Matti Enbuske)

4. 700430S Maisteriseminaari 10 op

5. 700431S Pro gradu -tutkielma 40 op

6. 700432S Kypsyysnäyte 0 op

7. 700433S Historia ja työelämä 12 op

Historian viestintä ja/tai vapaasti valittavia opintoja ja/tai harjoittelu.

 

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

700430S Maisteriseminaari 10 op 

700431S Pro gradu –tutkielma  40 op 

700432S Kypsyysnäyte (historiatieteet) 0 op 

Tutkintorakenteet
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HuK-tutkinto/Historia

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 kieliopinnot valitsemalla kurssit viestinnän noutopöydästä 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.

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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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

Historian aineopinnot 45 op (vähintään 45 op)

A113802: Historia, aineopinnot, 45 op
Tutkimuskäytänteihin ohjaavat opinnot 8 opintopistettä

700425Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (historia), 0 op
700400A: Metodiopin jatkokurssi, 2 op
700401A: Metodiopin harjoitukset, 3 op
700204A: Arkisto-opin kurssi, 2 op
700300A: Kirjastokurssi, 1 op

Pakolliset opinnot (27 opintopistettä)
700404A: Globaali taloushistoria, 3 op
700303A: Talous- ja sosiaalihistoria, 3 op
700406A: Kansainvälisten suhteiden historia, 3 op
700419A: Suomen poliittinen historia, 3 op
700403A: Globaali ympäristöhistoria, 3 op
700420A: Kulttuurihistoria, 3 op
700421A: Valinnaiset painoalat, 9 op

Kandidaattiseminaari ja kypsyysnäyte (10 opintopistettä)
700423A: Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (historia), 10 op
700424A: Kypsyysnäyte /Historia, 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 suorittaa kieliopintoja, harjoittelua, ylimääräisiä historian opintoja. Suositeltavaa on suorittaa 
kokonaisia arvosanoja (kahdet perusopinnot tai perusopinnot ja aineopinnot).

FM-tutkinto/Historia

Tutkintorakenteen tila: julkaistu

http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o
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Lukuvuosi: 2013-14

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2013

Historian syventävät opinnot 80 op (vähintään 80 op)

A113803: Historia, syventävät opinnot, 60 - 80 op
Historian syventävät opinnot

700425Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (historia), 0 op
700426S: Metodien maailma, 3 op
700427S: Suomen historiankirjoituksen historia, 3 op
700428S: Historiantutkimuksen teorioita, 3 op
700429S: Valinnaiset painoalat, 9 op
700430S: Maisteriseminaari, 10 op
700431S: Pro gradu -tutkielma, 40 op
700432S: Kypsyysnäyte (historiatieteet), 0 op
700433S: Historia ja työelämä, 12 op

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

Muita opintoja niin, että tutkinnon opintopistemääräksi tulee 120 - 130 op

FM-tutkinto/Historia/aineenopettaja

Tutkintorakenteen tila: julkaistu

Lukuvuosi: 2013-14

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2013

Historian syventävät opinnot 80 op (vähintään 80 op)

A113803: Historia, syventävät opinnot, 60 - 80 op
Historian syventävät opinnot

700425Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (historia), 0 op
700426S: Metodien maailma, 3 op
700427S: Suomen historiankirjoituksen historia, 3 op
700428S: Historiantutkimuksen teorioita, 3 op
700429S: Valinnaiset painoalat, 9 op
700430S: Maisteriseminaari, 10 op
700431S: Pro gradu -tutkielma, 40 op
700432S: Kypsyysnäyte (historiatieteet), 0 op
700433S: Historia ja työelämä, 12 op

Opettajan pedagogiset 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 opintopistemääräksi tulee 120 - 130 op

HuK-tutkinto/Historia/aineenopettajakoulutus
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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 kymmenen 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

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 kieliopinnot valitsemalla kurssit viestinnän noutopöydästä 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.

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
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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

Historian aineopinnot 45 op (vähintään 45 op)

A113802: Historia, aineopinnot, 45 op
Tutkimuskäytänteihin ohjaavat opinnot 8 opintopistettä

700425Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (historia), 0 op
700400A: Metodiopin jatkokurssi, 2 op
700401A: Metodiopin harjoitukset, 3 op
700204A: Arkisto-opin kurssi, 2 op
700300A: Kirjastokurssi, 1 op

Pakolliset opinnot (27 opintopistettä)
700404A: Globaali taloushistoria, 3 op
700303A: Talous- ja sosiaalihistoria, 3 op
700406A: Kansainvälisten suhteiden historia, 3 op
700419A: Suomen poliittinen historia, 3 op
700403A: Globaali ympäristöhistoria, 3 op
700420A: Kulttuurihistoria, 3 op
700421A: Valinnaiset painoalat, 9 op

Kandidaattiseminaari ja kypsyysnäyte (10 opintopistettä)
700423A: Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (historia), 10 op
700424A: Kypsyysnäyte /Historia, 0 op

Opettajan pedagogiset opinnot, perusopinnot 25 op (vähintään 25 op)

Hae tähän kohtaan opettajan pedagogisiin perusopintoihin A251103  sisältyvät jaksot.

Yhteiskuntaoppi 60 op (vähintään 60 op)

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
http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o
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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

 

Valtio-oppi, kansantaloustiede tai taloustiede on monessa tapauksessa opettajantyön kannalta hyvä valinta 
sivuaineeksi. 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 
pääaineopiskelijat.

700740P: Lakitiedon kurssi, 5 op

Muut opinnot 10 op (vähintään 10 op)

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

FM-tutkinto/Historia, arkistoala

Tutkintorakenteen tila: julkaistu

Lukuvuosi: 2013-14

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2013

Arkistoalan syventävät opinnot (vähintään 80 op)

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
700432S: Kypsyysnäyte (historiatieteet), 0 op
700430S: Maisteriseminaari, 10 op
700431S: Pro gradu -tutkielma, 40 op
700134S: Sähköinen asiakirjahallinta, 4 op

Sivuaineopinnot 40 op (vähintään 40 op)
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Sivuaineiksi suositellaan esim. informaatiotutkimusta (automaattinen opinto-oikeus arkistoalan opiskelijoilla) ja 
hallintotieteitä. Myös tietojenkäsittelytiede on erinomaisen sivuainevaihtoehto arkistoalan nopean digitalisoitumisen 
vuoksi.

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

700104Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (historiatieteet), 0 op
700422A: Proseminaari, 10 op

Opintojaksojen kuvaukset

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:
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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

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

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

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.

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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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:

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

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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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:

-

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

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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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:

-

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

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


20

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

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

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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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

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 

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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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 %

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

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

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

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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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:

-

A113802: Historia, aineopinnot, 45 op

Voimassaolo: 01.08.2008 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Ei opintojaksokuvauksia.

Tutkimuskäytänteihin ohjaavat opinnot 8 opintopistettä

700425Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (historia), 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:

3.—4. vuosi

Osaamistavoitteet:

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

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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Sisältö:

Aikaisempien HOPS-suunnitelmien tarkentaminen

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

HOPS-palaveri pro gradu -tutkielmasta vastaavan professorin kanssa, minkä jälkeen opiskelija suunnittelee 
ja aikatauluttaa opintonsa ja opintopolun

Kohderyhmä:

Maisteriopinnot aloittavat opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Pro gradu -tutkielman aiheenvalintaprosessin yhteydessä.

Oppimateriaali:

-

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallinen opintosuunnitelma ja keskustelu
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty

Vastuuhenkilö:

professori

Työelämäyhteistyö:

-

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:

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

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.

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

-

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:

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

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

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

Tiedekirjasto Pegasuksen informaatikot, pegasustieto(at)oulu.fi

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

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

Pakolliset opinnot (27 opintopistettä)

700404A: Globaali taloushistoria, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Kari Alenius

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1.–3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa nimetä, kuvata ja selittää maailmanlaajuiset taloushistorian merkittävimmät 
tapahtumakokonaisuudet ja vaiheet sekä osaa arvioida, mikä merkitys taloudellisilla ilmiöillä on 
ihmisyhteisöjen toiminnassa

Sisältö:

Perehtyminen maailmanlaajuisiin talousilmiöihin historiallisessa perspektiivissä varhaishistoriasta 
nykyaikaan

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luento tai kirjallisuuteen perehtyminen

Kohderyhmä:

Historian aineopintojen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

700303A Talous- ja sosiaalihistoria

Oppimateriaali:

Rondo Cameron, Maailman taloushistoria (1995 tai uudempi painos)

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentokuulustelu tai kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0—5

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

Kari Alenius

700303A: Talous- ja sosiaalihistoria, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Salo, Matti Tapani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi/englanti

Ajoitus:

1.–2. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritetttuaan opiskelija osaa määritellä ja selittää Suomen taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen päävaiheet, kansainväliset kytkennät sekä keskeisten elinkeinojen tärkeimmät kehityspiirteet.

Järjestämistapa:

Itseopiskelu tai kontaktiopetus

Toteutustavat:

Kirjatentti tai korvaavat luentokurssit

Kohderyhmä:

Historian aineopintoja suorittavat opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Historian perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Joko a) Markku Kuisma, Suomen poliittinen taloushistoria 1000–2000 (2009); Markku Kuisma, 
Rosvoparonien paluu. Raha ja valta Suomen historiassa (2011); Markku Kuisma, Saha. Tarina Suomen 
modernisaatiosta ja ihmisistä jotka sen tekivät (2011)
tai b) Jari Ojala (toim.), The Road to Prosperity. An Economic History of Finland (2006) tai c) Erkki Pihkala, 
Suomalaiset maailmantaloudessa keskiajalta EU-Suomeen (2001); Ilmar Talve, Suomen kansankulttuuri 
(1990), luvut I, III, IV, VIII, XIV ja XV.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kokonaisuus suoritetaan yhtenä kirjatenttinä tai mahdollisuuksien mukaan järjestettävillä korvaavilla 
luentokursseilla.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 – 5

Vastuuhenkilö:

Matti Salo

Työelämäyhteistyö:

-

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700303A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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700406A: Kansainvälisten suhteiden historia, 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

Ajoitus:

1.—3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä, kuvata ja selittää kansallisvaltioiden synnyn jälkeisten 
kansainvälisten suhteiden merkittävimmät tapahtumakokonaisuudet ja vaiheet. Hän osaa tarkastella suuria 
historiallisia käänteitä ja tapahtumia kansainvälisten suhteiden historian peruskäsitteitä käyttäen.

Sisältö:

Kansallisvaltioiden synnyn jälkeisten kansainvälisten suhteiden merkittävimmät vaiheet.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luennot ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Historian pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Jeremy Black, Great Powers and the Quest for Hegemony: The World Order Since 1500 (New York: 
Routledge, 2008). 273 pp. & Cox, Michael, Dunne, T and Booth, K. (eds.) Empires, Systems and States: 
Great Transformations in International Politics (Cambridge University Press, 2003), s. 1 – 42.
Kurssikirjojen satavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti ja/tai kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Henry Oinas-Kukkonen

Työelämäyhteistyö:

-

700419A: Suomen poliittinen historia, 3 op

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700406A&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: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1.—3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa nimetä ja selittää Suomen poliittisen historian keskeiset ilmiöt, kehityskulut ja niihin 
vaikuttaneet tekijät.

Sisältö:

Poliittinen historia Suomen historian eri aikakausina.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luennot tai kirjatentti/esseet

Kohderyhmä:

Aineopintoja suorittavat opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Erikoistumisopinnot 700421A

Oppimateriaali:

Osmo Jussila-Seppo Hentilä-Jukka Nevakivi, Suomen poliittinen historia 1809–2009. WSOY 2009; Martti 
Häikiö, Historia ja väärät profeetat: kirjoituksia Suomen historian kipupisteistä. 2.p. Edita 2008.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjatentti, esseet tai luentokuulustelu.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

professori

Työelämäyhteistyö:

-

700403A: Globaali ympäristöhistoria, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700419A&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: Esa Ruuskanen

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.—3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää ympäristöhistorian keskeiset tarkastelutavat 
maailmanlaajuisesti. Opiskelija tunnistaa sosiaalisten, poliittisten ja taloudellisten toimien vaikutukset 
ympäristöön ja luontoon historiassa. Opiskelija kykenee myös vertaamaan ympäristöhistoriallisia 
prosesseja eri puolilla maapalloa sekä selittämään niiden syy- ja seuraussuhteita.

Sisältö:

Ympäristöhistorian vaiheet esihistoriasta nykyaikaan. Opintojaksolla perehdytään ihmisen ja ympäristön 
vuorovaikutukseen historian eri aikoina uusimman ympäristöhistorian alan kirjallisuuden ja luentojen avulla.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luennot ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Historian aineopintojen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Historian perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

700404A, 700303A, 700406A, 700420A, 700421A, 700429S

Oppimateriaali:

Clive Ponting, A New Green History of the World (2007).
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

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

Arviointiasteikko:

0—5

Vastuuhenkilö:

Matti Enbuske

Työelämäyhteistyö:

-

700420A: Kulttuurihistoria, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Seija Jalagin

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700403A&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:

1.—3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa kuvata modernin Euroopan ja Suomen kulttuurihistorian keskeiset kehityslinjat ja osaa 
selittää, mikä merkitys kulttuurilla on ihmisyhteisöjen toiminnassa ja yhteisöjen välisissä suhteissa. 

Sisältö:

Modernin Euroopan ja Suomen kulttuurihistorian keskeiset kehityslinjat, erityisen huomion kohteena on 
kysymys siitä, mitä kulttuurihistoria on.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentoja tai omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen

Kohderyhmä:

Historian aineopintoja suorittavat opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Historian perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Peter Burke: What is cultural history? 2  edition. Polity Press, Cambridge (2008) ja Kai Häggman et al. 
(toim.), Suomalaisen arjen historia 3: Modernin Suomen synty (2007).
Kurssikirjojen  saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- tai kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Seija Jalagin

Työelämäyhteistyö:

-

700421A: Valinnaiset painoalat, 9 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

nd

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700420A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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9 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1.—3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa soveltaa valitsemansa tutkimuskohteen kontekstiin liittyvää tiedollista ja teoreettista 
aineistoa kandidaatintutkielmassaan.

Sisältö:

Valinnaisia painoaloja, joista valitaan 1–3: 
Antiikin historia (Timo Sironen)
Asutushistoria (Matti Enbuske)
Baltian historia (Kari Alenius)
Etnisten suhteiden historia (Kari Alenius)
Globaali ympäristöhistoria (Esa Ruuskanen)
Globalisaatio, kulttuurinen vuorovaikutus ja mielikuvat (Seija Jalagin)
Informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden historia (Henry Oinas-Kukkonen)
Japanin historia (Juha Saunavaara)
Kirkkohistoria (Reija Satokangas)
Koulutuksen historia (Matti Salo)
Kriisit julkisessa keskustelussa (Kari Alenius)
Maataloushistoria (Matti Salo)
Pohjoinen historia (Matti Enbuske ja Reija Satokangas)
Skandinavian historia (Matti Enbuske)
Sukupuolihistoria (Seija Jalagin)
Taidehistoria (Jorma Mikola)
Aate- ja oppihistoria (vapaasti valittavana oppiaineen opetuksesta)

Järjestämistapa:

Itseopiskelu tai kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luentoja, kirjallisuutta ja esseitä sopimuksen mukaan

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Perusopinnot

Oppimateriaali:

Sovittava suluissa mainitun vastuuopettajan/opettajien kanssa; ks. myös erillinen kirjallisuusluettelo 
opetusohjelmassa

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento tentti ja/tai kirjatentti ja/tai esseet
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Olavi K. Fält

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Sivuaineopiskelijat suorittavat tämän jakson asemesta jakson 700422A Proseminaari 9 op.

Kandidaattiseminaari ja kypsyysnäyte (10 opintopistettä)

700423A: Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (historia), 10 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.—3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää tutkimuksessa oppiaineen metodisia, kielellisiä, 
sisällöllisiä ja teknisiä vaatimuksia ja soveltaa niitä tuottaessaan esseitä, tutkielmia, seminaariesitelmiä ja 
pro gradu -tutkielman.

Sisältö:

Itsenäisesti tutkittu ja laadittu kandidaatintutkielma. Opiskelija käy läpi kaikki historiatieteellisen 
tutkimusprosessin vaiheet ja laatii itsenäisen opinnäytetyön, kandidaatintutkielman. Tutkielmaa tehdessään 
opiskelija soveltaa metodisia ja tutkimusteknisiä taitoja, joita hän tarvitsee myöhemmissä opintojen 
vaiheissa.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Seminaari

Kohderyhmä:

Historian pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Tutkimuskäytäntöihin ohjaavat opinnot -opintojakso on oltava suoritettuna ennen seminaariin tuloa.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

-

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Atiivinen osallistuminen kandidaattiseminaariin (n. 10 kertaa), oman tutkielman (n. 15–20 sivua) laatiminen 
ja esittäminen sekä opponointi.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Tutkielma ja seminaariosallistuminen arvostellaan asteikolla 0 - 5.

Vastuuhenkilö:

Seija Jalagin ja Reija Satokangas

Työelämäyhteistyö:

-

700424A: Kypsyysnäyte /Historia, 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

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

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

Suomi tai ruotsi (äidinkieli)

Ajoitus:

3. vuosi, kl.

Osaamistavoitteet:

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

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Essee

Kohderyhmä:

Vain pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Kandidaatintutkielma on oltava hyväksyttynä

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

-

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tenttitilaisuudessa kirjoitettu essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Kandidaattiseminaarin vetäjä ja äidinkielen lehtori

Työelämäyhteistyö:

-

A113803: Historia, syventävät opinnot, 60 - 80 op

Voimassaolo: 01.08.2008 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Ei opintojaksokuvauksia.

Historian syventävät opinnot

700425Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (historia), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

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

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3.—4. vuosi

Osaamistavoitteet:

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

Sisältö:

Aikaisempien HOPS-suunnitelmien tarkentaminen

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

HOPS-palaveri pro gradu -tutkielmasta vastaavan professorin kanssa, minkä jälkeen opiskelija suunnittelee 
ja aikatauluttaa opintonsa ja opintopolun

Kohderyhmä:

Maisteriopinnot aloittavat opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Pro gradu -tutkielman aiheenvalintaprosessin yhteydessä.

Oppimateriaali:

-

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallinen opintosuunnitelma ja keskustelu
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty

Vastuuhenkilö:

professori

Työelämäyhteistyö:

-

700426S: Metodien maailma, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Kari Alenius

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

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

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3.-4. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suhteuttaa ja vertailla historiantutkimuksen menetelmiä sekä 
osaa arvioida, mitkä menetelmät ovat käyttökelpoisimpia hänen valitsemiensa itsenäisten tutkielmien 
(kandidaatintutkielma ja pro gradu -tutkielma) toteuttamisen kannalta

Sisältö:

Perehtyminen historiantutkimuksen erilaisiin menetelmiin ja tutkimusnäkökulmiin

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento, seminaari ja essee

Kohderyhmä:

Historian aine- ja syventävien opintojen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

700428S Historiantutkimuksen teorioita

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Luennoilla jaettava aineisto

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Esseen laatiminen sekä osallistuminen luennoille ja seminaariin
 
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Kari Alenius

Työelämäyhteistyö:

-

700427S: Suomen historiankirjoituksen historia, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

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. vuosi

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

Opiskelija osaa nimetä ja selittää Suomen historiankirjoituksen kehitysvaiheet ja painoalat

Sisältö:

Suomen historiantutkimuksen ja -kirjoituksen historia

Järjestämistapa:

Itseopiskelu tai kontaktiopetus

Toteutustavat:

Kirjatentti tai luento tai tentti

Kohderyhmä:

Syventäviä opintoja suorittavat opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Perus- ja aineopinnot

Oppimateriaali:

Päiviö Tommila, Historia. Teoksessa Suomen tieteen historia 2. Humanistiset ja yhteiskuntatieteet (2000), 
s. 66–138; Historia eilen ja tänään. Historiantutkimuksen ja arkeologian suunnat Suomessa 1908–2008. 
Suomen Tiedeseura 2009; Historiallinen Aikakauskirja 1/2003: Historiantutkimuksen tila ja tulevaisuus.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjatentti/esseet
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

professori

Työelämäyhteistyö:

-

700428S: Historiantutkimuksen teorioita, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Fält, Olavi Kaarlo

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4.—5. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tulkita historiantutkimuksen keskeisiä teoreettisia perusteita 
siten, että kykenee soveltamaan niitä pro gradu -tutkielmassaan.

Sisältö:

Historian filosofista, historiografista ja teoreettista tarkastelua

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700427S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Järjestämistapa:

Kontaktipetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentoja ja/tai omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen

Kohderyhmä:

Maisteriopintoja suorittavat opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Suorittaminen viimeistään pro gradu –tutkielmaa aloitettaessa

Oppimateriaali:

C. Behan McCullagh: The Logic of History. Putting postmodernism in perspective (2004); Paul Conkin - 
Roland Stromberger: Heritage and Challenge. The History and Theory of History (1989), 3–125.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä 
 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- tai kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

professori

700429S: Valinnaiset painoalat, 9 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

9 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4.—5. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa tulkita valitsemansa tutkimuskohteen kontekstiin liittyvää tiedollista ja teoreettista aineistoa 
siten, että kykenee soveltamaan sitä pro gradu -tutkielmassaan.

Sisältö:

Valinnaisia painoaloja, joista suositellaan valittavaksi yksi:
Antiikin historia (Timo Sironen)
Asutushistoria (Matti Enbuske)
Baltian historia (Kari Alenius)
Etnisten kommunikaatioteknologioiden historia (Henry Oinas-Kukkonen)
Japanin historia (Juha Saunavaara)
Kansainvälisten suhteiden historia (Henry Oinas-Kukkonen)
Kirkkohistoria (Reija Satokangas)
Koulutuksen historia (Matti Salo)
Kriisit julkisessa keskustelussa (Kari Alenius)
Lapsuuden historia (Marianne Junila)
Liiketoimintahistoria (Esa Ruuskanen)

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700428S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Lähetystyön ja kehitysyhteistyön historia (Seija Jalagin)
Maataloushistoria (Matti Salo)
Pohjoinen historia (Matti Enbuske ja Reija Satokangas)
Ruoka, ravitsemus, terveyshistoria (Ritva Kylli)
Skandinavian historia (Matti Enbuske)
Sukupuolihistoria (Seija Jalagin)
Suomen taloushistoria (Matti Salo)
Taidehistoria (Jorma Mikola)
Väestö- ja sosiaalihistoria (Reija Satokangas)
Ympäristöhistoria (Matti Enbuske

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentoja, kirjallisuutta ja esseitä sopimuksen mukaan

Kohderyhmä:

Pro gradu -tutkielmaa tekevät opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Perus- ja aineopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Sovittava suluissa mainitun vastuuopettajan kanssa; ks. myös erillinen kirjallisuusluettelo.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti ja/tai kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

professori

Työelämäyhteistyö:

-

700430S: Maisteriseminaari, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

suomi/englanti

Ajoitus:

4.—5. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee toteuttamaan oppimiaan teoreettisia ja käytännöllisiä 
valmiuksia itsenäisessä tutkimustyössä siten, että pystyy tuottamaan tieteellisen tutkielman.

Sisältö:

Seminaari-istuntojen eri vaiheet

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

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Ykkös- ja kakkosseminaari.

Kohderyhmä:

Pro gradu -tutkielmaa tekevät opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Kandidaattiseminaari on oltava suoritettuna ennen maisteriseminaariin tuloa.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

-

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

: Ilmoittautuminen seminaariin jokaisen lukukauden alussa, jolloin tehdään pro gradu -tutkielmaa. Aktiivinen 
osallistuminen ykkös- ja kakkosseminaariin. Ykkösseminaarissa esitetään kriittiseen tarkasteluun 1) 
tutkimussuunnitelma (noin 12–15 sivua), jossa käsitellään pro gradu -tutkielman historiallista taustaa, 
tutkimustilannetta, tutkimustehtävää, lähdepohjaa ja metodeja ja 2) seminaaritutkielma, joka sisältää pro 
gradu -tutkielman disposition, johdannon ja yleensä ensimmäisen käsittelyluvun. Lisäksi toimitaan 
opponenttina jonkun toisen vastaaville töille ja osallistutaan aktiivisesti keskustellen seminaarityöskentelyyn 
(osallistumisvaatimus vähintään 10 kertaa). Kakkosseminaarissa esitetään valmiin pro gradu -tutkielman 
käsikirjoitus kommentoitavaksi ennen virallista tarkastusta, toimitaan opponenttina ja osallistutaan 
istuntoihin (vähintään viisi kertaa). Seminaariosallistumisesta pidetään oppimispäiväkirjaa, johon merkitään 
kaikki läsnäolot (päivämäärät, töiden otsikot, keskeiset keskusteluaiheet, mitä opittavaa oman työn 
kannalta). Päiväkirja jätetään seminaarin vetäjille tarkastettavaksi samaan aikaan, kun opiskelija jättää 
tarkastettavaksi oman pro gradu -tutkielmansa
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

professorit

Työelämäyhteistyö:

-

700431S: Pro gradu -tutkielma, 40 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

40  op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4.—5. vuosi

Sisältö:

Itsenäisesti laadittu tieteellinen tutkielma.

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

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

Seminaari ja itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä:

Maisteriopintojen loppuvaiheen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Kandidaatintutkielma, teoreettiset opinnot ja erikoistumisopinnot on oltava suoritettuina

Oppimateriaali:

-

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen osallistuminen maisteriseminaariin kunnes oma tutkielma on valmis. Tutkielma syötetään Laturi-
ohjelmaan.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

professorit

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Tutkielman suositeltava laajuus noin 70–90 sivua

700432S: Kypsyysnäyte (historiatieteet), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

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:

4.-5. vuosi

Osaamistavoitteet:

OPintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy esittelemään tutkielmansa keskeisiä metodisia lähtökohtia, 
tuloksia ja johtopäätöksia asiantuntevasti, tiiviisti ja valikoivasti.

Sisältö:

Pro gradu -tutkielman tiivistelmä

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Äidinkielellä kirjoitettu pro gradu -tutkielman tiivistelmä.  

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Edeltävät opinnot: tarkastettavaksi jätetty pro gradu -tutkielma

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

-

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tutkielmaan kirjoitettu tiivistelmä, joka syötetään Laturi-ohjelmaan
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Pro gradu -tutkielman ohjaaja

Työelämäyhteistyö:

-

700433S: Historia ja työelämä, 12 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Työharjoittelu

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Matti Enbuske, Satokangas, Reija Raili

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

12

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

Opintojen loppuvaiheessa

Osaamistavoitteet:

Opitaan ymmärtämään historiatieteen ja historiatiedon yhteiskunnallinen merkitys, hallitaan historiallisen 
tiedon käyttö ja sen soveltamisen, kansantajuistamisen, elävöittämisen ja havainnollistamisen keinot ja 
menetelmät erilaisia esittämisen ja median muotoja hyväksi käyttäen.

Sisältö:

Opintojakso koostuu luennoista ja harjoituksista tai sen voi suorittaa kirjallisuudella tai kirjoittamalla esseen.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luento “Historian viestintä” ja siihen liittyvät harjoitukset; Tiedejuttukurssi; Opiskelijakongressi; muut 
mahdolliset korvaavat luennot ja harjoitukset ja kirjallisuustentti ja/tai essee. Jakson voi suorittaa osittain tai 
kokonaan soveltavalla harjoittelulla.

Kohderyhmä:

Historian pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Historian perus- ja aineopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

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

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjatentti ja/tai essee ja/tai harjoittelu
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Osin hyväksytty/hylätty, osin asteikolla 0–5

Vastuuhenkilö:

Matti Enbuske ja Reija Satokangas

Työelämäyhteistyö:

Ohjattu työelämäharjoittelu, jossa hyödynnetään historian opiskelussa saatuja taitoja.

A113803: Historia, syventävät opinnot, 60 - 80 op

Voimassaolo: 01.08.2008 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Ei opintojaksokuvauksia.

Historian syventävät opinnot

700425Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (historia), 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:

3.—4. vuosi

Osaamistavoitteet:

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

Sisältö:

Aikaisempien HOPS-suunnitelmien tarkentaminen

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

HOPS-palaveri pro gradu -tutkielmasta vastaavan professorin kanssa, minkä jälkeen opiskelija suunnittelee 
ja aikatauluttaa opintonsa ja opintopolun

Kohderyhmä:

Maisteriopinnot aloittavat opiskelijat.

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

Pro gradu -tutkielman aiheenvalintaprosessin yhteydessä.

Oppimateriaali:

-

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallinen opintosuunnitelma ja keskustelu
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty

Vastuuhenkilö:

professori

Työelämäyhteistyö:

-

700426S: Metodien maailma, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Kari Alenius

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3.-4. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suhteuttaa ja vertailla historiantutkimuksen menetelmiä sekä 
osaa arvioida, mitkä menetelmät ovat käyttökelpoisimpia hänen valitsemiensa itsenäisten tutkielmien 
(kandidaatintutkielma ja pro gradu -tutkielma) toteuttamisen kannalta

Sisältö:

Perehtyminen historiantutkimuksen erilaisiin menetelmiin ja tutkimusnäkökulmiin

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento, seminaari ja essee

Kohderyhmä:

Historian aine- ja syventävien opintojen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

700428S Historiantutkimuksen teorioita

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Luennoilla jaettava aineisto

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

Esseen laatiminen sekä osallistuminen luennoille ja seminaariin
 
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Kari Alenius

Työelämäyhteistyö:

-

700427S: Suomen historiankirjoituksen historia, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

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. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa nimetä ja selittää Suomen historiankirjoituksen kehitysvaiheet ja painoalat

Sisältö:

Suomen historiantutkimuksen ja -kirjoituksen historia

Järjestämistapa:

Itseopiskelu tai kontaktiopetus

Toteutustavat:

Kirjatentti tai luento tai tentti

Kohderyhmä:

Syventäviä opintoja suorittavat opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Perus- ja aineopinnot

Oppimateriaali:

Päiviö Tommila, Historia. Teoksessa Suomen tieteen historia 2. Humanistiset ja yhteiskuntatieteet (2000), 
s. 66–138; Historia eilen ja tänään. Historiantutkimuksen ja arkeologian suunnat Suomessa 1908–2008. 
Suomen Tiedeseura 2009; Historiallinen Aikakauskirja 1/2003: Historiantutkimuksen tila ja tulevaisuus.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjatentti/esseet
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700427S&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:

professori

Työelämäyhteistyö:

-

700428S: Historiantutkimuksen teorioita, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Fält, Olavi Kaarlo

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4.—5. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tulkita historiantutkimuksen keskeisiä teoreettisia perusteita 
siten, että kykenee soveltamaan niitä pro gradu -tutkielmassaan.

Sisältö:

Historian filosofista, historiografista ja teoreettista tarkastelua

Järjestämistapa:

Kontaktipetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentoja ja/tai omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen

Kohderyhmä:

Maisteriopintoja suorittavat opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Suorittaminen viimeistään pro gradu –tutkielmaa aloitettaessa

Oppimateriaali:

C. Behan McCullagh: The Logic of History. Putting postmodernism in perspective (2004); Paul Conkin - 
Roland Stromberger: Heritage and Challenge. The History and Theory of History (1989), 3–125.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä 
 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- tai kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

professori

700429S: Valinnaiset painoalat, 9 op

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700428S&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: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

9 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4.—5. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa tulkita valitsemansa tutkimuskohteen kontekstiin liittyvää tiedollista ja teoreettista aineistoa 
siten, että kykenee soveltamaan sitä pro gradu -tutkielmassaan.

Sisältö:

Valinnaisia painoaloja, joista suositellaan valittavaksi yksi:
Antiikin historia (Timo Sironen)
Asutushistoria (Matti Enbuske)
Baltian historia (Kari Alenius)
Etnisten kommunikaatioteknologioiden historia (Henry Oinas-Kukkonen)
Japanin historia (Juha Saunavaara)
Kansainvälisten suhteiden historia (Henry Oinas-Kukkonen)
Kirkkohistoria (Reija Satokangas)
Koulutuksen historia (Matti Salo)
Kriisit julkisessa keskustelussa (Kari Alenius)
Lapsuuden historia (Marianne Junila)
Liiketoimintahistoria (Esa Ruuskanen)
Lähetystyön ja kehitysyhteistyön historia (Seija Jalagin)
Maataloushistoria (Matti Salo)
Pohjoinen historia (Matti Enbuske ja Reija Satokangas)
Ruoka, ravitsemus, terveyshistoria (Ritva Kylli)
Skandinavian historia (Matti Enbuske)
Sukupuolihistoria (Seija Jalagin)
Suomen taloushistoria (Matti Salo)
Taidehistoria (Jorma Mikola)
Väestö- ja sosiaalihistoria (Reija Satokangas)
Ympäristöhistoria (Matti Enbuske

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentoja, kirjallisuutta ja esseitä sopimuksen mukaan

Kohderyhmä:

Pro gradu -tutkielmaa tekevät opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Perus- ja aineopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Sovittava suluissa mainitun vastuuopettajan kanssa; ks. myös erillinen kirjallisuusluettelo.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti ja/tai kirjatentti
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Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

professori

Työelämäyhteistyö:

-

700430S: Maisteriseminaari, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

suomi/englanti

Ajoitus:

4.—5. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee toteuttamaan oppimiaan teoreettisia ja käytännöllisiä 
valmiuksia itsenäisessä tutkimustyössä siten, että pystyy tuottamaan tieteellisen tutkielman.

Sisältö:

Seminaari-istuntojen eri vaiheet

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Ykkös- ja kakkosseminaari.

Kohderyhmä:

Pro gradu -tutkielmaa tekevät opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Kandidaattiseminaari on oltava suoritettuna ennen maisteriseminaariin tuloa.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

-

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

: Ilmoittautuminen seminaariin jokaisen lukukauden alussa, jolloin tehdään pro gradu -tutkielmaa. Aktiivinen 
osallistuminen ykkös- ja kakkosseminaariin. Ykkösseminaarissa esitetään kriittiseen tarkasteluun 1) 
tutkimussuunnitelma (noin 12–15 sivua), jossa käsitellään pro gradu -tutkielman historiallista taustaa, 
tutkimustilannetta, tutkimustehtävää, lähdepohjaa ja metodeja ja 2) seminaaritutkielma, joka sisältää pro 
gradu -tutkielman disposition, johdannon ja yleensä ensimmäisen käsittelyluvun. Lisäksi toimitaan 
opponenttina jonkun toisen vastaaville töille ja osallistutaan aktiivisesti keskustellen seminaarityöskentelyyn 
(osallistumisvaatimus vähintään 10 kertaa). Kakkosseminaarissa esitetään valmiin pro gradu -tutkielman 
käsikirjoitus kommentoitavaksi ennen virallista tarkastusta, toimitaan opponenttina ja osallistutaan 
istuntoihin (vähintään viisi kertaa). Seminaariosallistumisesta pidetään oppimispäiväkirjaa, johon merkitään 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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kaikki läsnäolot (päivämäärät, töiden otsikot, keskeiset keskusteluaiheet, mitä opittavaa oman työn 
kannalta). Päiväkirja jätetään seminaarin vetäjille tarkastettavaksi samaan aikaan, kun opiskelija jättää 
tarkastettavaksi oman pro gradu -tutkielmansa
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

professorit

Työelämäyhteistyö:

-

700431S: Pro gradu -tutkielma, 40 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

40  op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4.—5. vuosi

Sisältö:

Itsenäisesti laadittu tieteellinen tutkielma.

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Seminaari ja itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä:

Maisteriopintojen loppuvaiheen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Kandidaatintutkielma, teoreettiset opinnot ja erikoistumisopinnot on oltava suoritettuina

Oppimateriaali:

-

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen osallistuminen maisteriseminaariin kunnes oma tutkielma on valmis. Tutkielma syötetään Laturi-
ohjelmaan.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

professorit

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Tutkielman suositeltava laajuus noin 70–90 sivua

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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700432S: Kypsyysnäyte (historiatieteet), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

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:

4.-5. vuosi

Osaamistavoitteet:

OPintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy esittelemään tutkielmansa keskeisiä metodisia lähtökohtia, 
tuloksia ja johtopäätöksia asiantuntevasti, tiiviisti ja valikoivasti.

Sisältö:

Pro gradu -tutkielman tiivistelmä

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Äidinkielellä kirjoitettu pro gradu -tutkielman tiivistelmä.  

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Edeltävät opinnot: tarkastettavaksi jätetty pro gradu -tutkielma

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

-

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tutkielmaan kirjoitettu tiivistelmä, joka syötetään Laturi-ohjelmaan
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Pro gradu -tutkielman ohjaaja

Työelämäyhteistyö:

-

700433S: Historia ja työelämä, 12 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Työharjoittelu

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opettajat: Matti Enbuske, Satokangas, Reija Raili

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

12

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

Opintojen loppuvaiheessa

Osaamistavoitteet:

Opitaan ymmärtämään historiatieteen ja historiatiedon yhteiskunnallinen merkitys, hallitaan historiallisen 
tiedon käyttö ja sen soveltamisen, kansantajuistamisen, elävöittämisen ja havainnollistamisen keinot ja 
menetelmät erilaisia esittämisen ja median muotoja hyväksi käyttäen.

Sisältö:

Opintojakso koostuu luennoista ja harjoituksista tai sen voi suorittaa kirjallisuudella tai kirjoittamalla esseen.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luento “Historian viestintä” ja siihen liittyvät harjoitukset; Tiedejuttukurssi; Opiskelijakongressi; muut 
mahdolliset korvaavat luennot ja harjoitukset ja kirjallisuustentti ja/tai essee. Jakson voi suorittaa osittain tai 
kokonaan soveltavalla harjoittelulla.

Kohderyhmä:

Historian pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Historian perus- ja aineopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

-

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjatentti ja/tai essee ja/tai harjoittelu
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Osin hyväksytty/hylätty, osin asteikolla 0–5

Vastuuhenkilö:

Matti Enbuske ja Reija Satokangas

Työelämäyhteistyö:

Ohjattu työelämäharjoittelu, jossa hyödynnetään historian opiskelussa saatuja taitoja.

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

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

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

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

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

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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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:

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:

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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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:

-

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

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


59

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:

-

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

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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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

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

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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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

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

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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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 %

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

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

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

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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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:

-

A113802: Historia, aineopinnot, 45 op

Voimassaolo: 01.08.2008 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Ei opintojaksokuvauksia.

Tutkimuskäytänteihin ohjaavat opinnot 8 opintopistettä

700425Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (historia), 0 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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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:

3.—4. vuosi

Osaamistavoitteet:

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

Sisältö:

Aikaisempien HOPS-suunnitelmien tarkentaminen

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

HOPS-palaveri pro gradu -tutkielmasta vastaavan professorin kanssa, minkä jälkeen opiskelija suunnittelee 
ja aikatauluttaa opintonsa ja opintopolun

Kohderyhmä:

Maisteriopinnot aloittavat opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Pro gradu -tutkielman aiheenvalintaprosessin yhteydessä.

Oppimateriaali:

-

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallinen opintosuunnitelma ja keskustelu
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty

Vastuuhenkilö:

professori

Työelämäyhteistyö:

-

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

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

Ajoitus:

2. vuosi

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

-

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:

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

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

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

Pakolliset opinnot (27 opintopistettä)

700404A: Globaali taloushistoria, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Kari Alenius

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1.–3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa nimetä, kuvata ja selittää maailmanlaajuiset taloushistorian merkittävimmät 
tapahtumakokonaisuudet ja vaiheet sekä osaa arvioida, mikä merkitys taloudellisilla ilmiöillä on 
ihmisyhteisöjen toiminnassa

Sisältö:

Perehtyminen maailmanlaajuisiin talousilmiöihin historiallisessa perspektiivissä varhaishistoriasta 
nykyaikaan

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

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

Luento tai kirjallisuuteen perehtyminen

Kohderyhmä:

Historian aineopintojen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

700303A Talous- ja sosiaalihistoria

Oppimateriaali:

Rondo Cameron, Maailman taloushistoria (1995 tai uudempi painos)

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentokuulustelu tai kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0—5

Vastuuhenkilö:

Kari Alenius

700303A: Talous- ja sosiaalihistoria, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Salo, Matti Tapani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi/englanti

Ajoitus:

1.–2. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritetttuaan opiskelija osaa määritellä ja selittää Suomen taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen päävaiheet, kansainväliset kytkennät sekä keskeisten elinkeinojen tärkeimmät kehityspiirteet.

Järjestämistapa:

Itseopiskelu tai kontaktiopetus

Toteutustavat:

Kirjatentti tai korvaavat luentokurssit

Kohderyhmä:

Historian aineopintoja suorittavat opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Historian perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Joko a) Markku Kuisma, Suomen poliittinen taloushistoria 1000–2000 (2009); Markku Kuisma, 
Rosvoparonien paluu. Raha ja valta Suomen historiassa (2011); Markku Kuisma, Saha. Tarina Suomen 
modernisaatiosta ja ihmisistä jotka sen tekivät (2011)
tai b) Jari Ojala (toim.), The Road to Prosperity. An Economic History of Finland (2006) tai c) Erkki Pihkala, 
Suomalaiset maailmantaloudessa keskiajalta EU-Suomeen (2001); Ilmar Talve, Suomen kansankulttuuri 
(1990), luvut I, III, IV, VIII, XIV ja XV.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kokonaisuus suoritetaan yhtenä kirjatenttinä tai mahdollisuuksien mukaan järjestettävillä korvaavilla 
luentokursseilla.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 – 5

Vastuuhenkilö:

Matti Salo

Työelämäyhteistyö:

-

700406A: Kansainvälisten suhteiden historia, 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

Ajoitus:

1.—3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä, kuvata ja selittää kansallisvaltioiden synnyn jälkeisten 
kansainvälisten suhteiden merkittävimmät tapahtumakokonaisuudet ja vaiheet. Hän osaa tarkastella suuria 
historiallisia käänteitä ja tapahtumia kansainvälisten suhteiden historian peruskäsitteitä käyttäen.

Sisältö:

Kansallisvaltioiden synnyn jälkeisten kansainvälisten suhteiden merkittävimmät vaiheet.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luennot ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Historian pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700303A&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:

Jeremy Black, Great Powers and the Quest for Hegemony: The World Order Since 1500 (New York: 
Routledge, 2008). 273 pp. & Cox, Michael, Dunne, T and Booth, K. (eds.) Empires, Systems and States: 
Great Transformations in International Politics (Cambridge University Press, 2003), s. 1 – 42.
Kurssikirjojen satavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti ja/tai kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Henry Oinas-Kukkonen

Työelämäyhteistyö:

-

700419A: Suomen poliittinen historia, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1.—3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa nimetä ja selittää Suomen poliittisen historian keskeiset ilmiöt, kehityskulut ja niihin 
vaikuttaneet tekijät.

Sisältö:

Poliittinen historia Suomen historian eri aikakausina.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luennot tai kirjatentti/esseet

Kohderyhmä:

Aineopintoja suorittavat opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Erikoistumisopinnot 700421A

Oppimateriaali:

Osmo Jussila-Seppo Hentilä-Jukka Nevakivi, Suomen poliittinen historia 1809–2009. WSOY 2009; Martti 
Häikiö, Historia ja väärät profeetat: kirjoituksia Suomen historian kipupisteistä. 2.p. Edita 2008.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
 

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700406A&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+700419A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjatentti, esseet tai luentokuulustelu.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

professori

Työelämäyhteistyö:

-

700403A: Globaali ympäristöhistoria, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Esa Ruuskanen

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.—3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää ympäristöhistorian keskeiset tarkastelutavat 
maailmanlaajuisesti. Opiskelija tunnistaa sosiaalisten, poliittisten ja taloudellisten toimien vaikutukset 
ympäristöön ja luontoon historiassa. Opiskelija kykenee myös vertaamaan ympäristöhistoriallisia 
prosesseja eri puolilla maapalloa sekä selittämään niiden syy- ja seuraussuhteita.

Sisältö:

Ympäristöhistorian vaiheet esihistoriasta nykyaikaan. Opintojaksolla perehdytään ihmisen ja ympäristön 
vuorovaikutukseen historian eri aikoina uusimman ympäristöhistorian alan kirjallisuuden ja luentojen avulla.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luennot ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Historian aineopintojen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Historian perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

700404A, 700303A, 700406A, 700420A, 700421A, 700429S

Oppimateriaali:

Clive Ponting, A New Green History of the World (2007).
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentokuulustelu ja kirjatentti, verkkokurssi tai pelkkä kirjatentti

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700403A&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:

Matti Enbuske

Työelämäyhteistyö:

-

700420A: Kulttuurihistoria, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Seija Jalagin

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1.—3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa kuvata modernin Euroopan ja Suomen kulttuurihistorian keskeiset kehityslinjat ja osaa 
selittää, mikä merkitys kulttuurilla on ihmisyhteisöjen toiminnassa ja yhteisöjen välisissä suhteissa. 

Sisältö:

Modernin Euroopan ja Suomen kulttuurihistorian keskeiset kehityslinjat, erityisen huomion kohteena on 
kysymys siitä, mitä kulttuurihistoria on.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentoja tai omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen

Kohderyhmä:

Historian aineopintoja suorittavat opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Historian perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Peter Burke: What is cultural history? 2  edition. Polity Press, Cambridge (2008) ja Kai Häggman et al. 
(toim.), Suomalaisen arjen historia 3: Modernin Suomen synty (2007).
Kurssikirjojen  saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- tai kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

nd

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700420A&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:

Seija Jalagin

Työelämäyhteistyö:

-

700421A: Valinnaiset painoalat, 9 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

9 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1.—3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa soveltaa valitsemansa tutkimuskohteen kontekstiin liittyvää tiedollista ja teoreettista 
aineistoa kandidaatintutkielmassaan.

Sisältö:

Valinnaisia painoaloja, joista valitaan 1–3: 
Antiikin historia (Timo Sironen)
Asutushistoria (Matti Enbuske)
Baltian historia (Kari Alenius)
Etnisten suhteiden historia (Kari Alenius)
Globaali ympäristöhistoria (Esa Ruuskanen)
Globalisaatio, kulttuurinen vuorovaikutus ja mielikuvat (Seija Jalagin)
Informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden historia (Henry Oinas-Kukkonen)
Japanin historia (Juha Saunavaara)
Kirkkohistoria (Reija Satokangas)
Koulutuksen historia (Matti Salo)
Kriisit julkisessa keskustelussa (Kari Alenius)
Maataloushistoria (Matti Salo)
Pohjoinen historia (Matti Enbuske ja Reija Satokangas)
Skandinavian historia (Matti Enbuske)
Sukupuolihistoria (Seija Jalagin)
Taidehistoria (Jorma Mikola)
Aate- ja oppihistoria (vapaasti valittavana oppiaineen opetuksesta)

Järjestämistapa:

Itseopiskelu tai kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luentoja, kirjallisuutta ja esseitä sopimuksen mukaan

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Perusopinnot

Oppimateriaali:
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Sovittava suluissa mainitun vastuuopettajan/opettajien kanssa; ks. myös erillinen kirjallisuusluettelo 
opetusohjelmassa

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento tentti ja/tai kirjatentti ja/tai esseet
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Olavi K. Fält

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Sivuaineopiskelijat suorittavat tämän jakson asemesta jakson 700422A Proseminaari 9 op.

Kandidaattiseminaari ja kypsyysnäyte (10 opintopistettä)

700423A: Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (historia), 10 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.—3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää tutkimuksessa oppiaineen metodisia, kielellisiä, 
sisällöllisiä ja teknisiä vaatimuksia ja soveltaa niitä tuottaessaan esseitä, tutkielmia, seminaariesitelmiä ja 
pro gradu -tutkielman.

Sisältö:

Itsenäisesti tutkittu ja laadittu kandidaatintutkielma. Opiskelija käy läpi kaikki historiatieteellisen 
tutkimusprosessin vaiheet ja laatii itsenäisen opinnäytetyön, kandidaatintutkielman. Tutkielmaa tehdessään 
opiskelija soveltaa metodisia ja tutkimusteknisiä taitoja, joita hän tarvitsee myöhemmissä opintojen 
vaiheissa.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Seminaari

Kohderyhmä:

Historian pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Tutkimuskäytäntöihin ohjaavat opinnot -opintojakso on oltava suoritettuna ennen seminaariin tuloa.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

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

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Atiivinen osallistuminen kandidaattiseminaariin (n. 10 kertaa), oman tutkielman (n. 15–20 sivua) laatiminen 
ja esittäminen sekä opponointi.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Tutkielma ja seminaariosallistuminen arvostellaan asteikolla 0 - 5.

Vastuuhenkilö:

Seija Jalagin ja Reija Satokangas

Työelämäyhteistyö:

-

700424A: Kypsyysnäyte /Historia, 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

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, kl.

Osaamistavoitteet:

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

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Essee

Kohderyhmä:

Vain pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Kandidaatintutkielma on oltava hyväksyttynä

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

-

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tenttitilaisuudessa kirjoitettu essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Kandidaattiseminaarin vetäjä ja äidinkielen lehtori

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

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

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Osaamistavoitteet:
Ohjatussa arkistoharjoittelussa opiskelija soveltaa opintojaksoissa hankittuja tietoja ja taitoja käytännön 
arkistotyöskentelyyn. Vähintään kaksi kuukautta harjoittelusta on suoritettava arkistolaitoksessa
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

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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700130S: Asiakirjahallinnan 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 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:
Arkistot, yhteiskunnan toimiva muisti (sähköisessä muodossa), s. 1, 38–91; Opas arkistonmuodostussuunnitelman 
laatimiseksi ja ylläpitämiseksi (Arkistonmuodostussuunnitelma AMS, Arkistolaitoksen ohje 18.4.2007); Sähköisten 

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

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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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:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:

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

700432S: Kypsyysnäyte (historiatieteet), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

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:
4.-5. vuosi
Osaamistavoitteet:
OPintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy esittelemään tutkielmansa keskeisiä metodisia lähtökohtia, tuloksia ja 
johtopäätöksia asiantuntevasti, tiiviisti ja valikoivasti.
Sisältö:
Pro gradu -tutkielman tiivistelmä
Järjestämistapa:
Itseopiskelu
Toteutustavat:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Äidinkielellä kirjoitettu pro gradu -tutkielman tiivistelmä.  
Kohderyhmä:
Pääaineopiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Edeltävät opinnot: tarkastettavaksi jätetty pro gradu -tutkielma
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
-
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tutkielmaan kirjoitettu tiivistelmä, joka syötetään Laturi-ohjelmaan
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Pro gradu -tutkielman ohjaaja
Työelämäyhteistyö:
-

700430S: Maisteriseminaari, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
10 op
Opetuskieli:
suomi/englanti
Ajoitus:
4.—5. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee toteuttamaan oppimiaan teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia 
itsenäisessä tutkimustyössä siten, että pystyy tuottamaan tieteellisen tutkielman.
Sisältö:
Seminaari-istuntojen eri vaiheet
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Ykkös- ja kakkosseminaari.
Kohderyhmä:
Pro gradu -tutkielmaa tekevät opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Kandidaattiseminaari on oltava suoritettuna ennen maisteriseminaariin tuloa.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
-
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
: Ilmoittautuminen seminaariin jokaisen lukukauden alussa, jolloin tehdään pro gradu -tutkielmaa. Aktiivinen 
osallistuminen ykkös- ja kakkosseminaariin. Ykkösseminaarissa esitetään kriittiseen tarkasteluun 1) 
tutkimussuunnitelma (noin 12–15 sivua), jossa käsitellään pro gradu -tutkielman historiallista taustaa, 
tutkimustilannetta, tutkimustehtävää, lähdepohjaa ja metodeja ja 2) seminaaritutkielma, joka sisältää pro gradu -
tutkielman disposition, johdannon ja yleensä ensimmäisen käsittelyluvun. Lisäksi toimitaan opponenttina jonkun 
toisen vastaaville töille ja osallistutaan aktiivisesti keskustellen seminaarityöskentelyyn (osallistumisvaatimus 
vähintään 10 kertaa). Kakkosseminaarissa esitetään valmiin pro gradu -tutkielman käsikirjoitus kommentoitavaksi 
ennen virallista tarkastusta, toimitaan opponenttina ja osallistutaan istuntoihin (vähintään viisi kertaa). 
Seminaariosallistumisesta pidetään oppimispäiväkirjaa, johon merkitään kaikki läsnäolot (päivämäärät, töiden otsikot, 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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keskeiset keskusteluaiheet, mitä opittavaa oman työn kannalta). Päiväkirja jätetään seminaarin vetäjille 
tarkastettavaksi samaan aikaan, kun opiskelija jättää tarkastettavaksi oman pro gradu -tutkielmansa
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
professorit
Työelämäyhteistyö:
-

700431S: Pro gradu -tutkielma, 40 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
40  op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
4.—5. vuosi
Sisältö:
Itsenäisesti laadittu tieteellinen tutkielma.
Järjestämistapa:
Itseopiskelu
Toteutustavat:
Seminaari ja itsenäistä työskentelyä.
Kohderyhmä:
Maisteriopintojen loppuvaiheen opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Kandidaatintutkielma, teoreettiset opinnot ja erikoistumisopinnot on oltava suoritettuina
Oppimateriaali:
-
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen maisteriseminaariin kunnes oma tutkielma on valmis. Tutkielma syötetään Laturi-ohjelmaan.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
professorit
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Tutkielman suositeltava laajuus noin 70–90 sivua

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

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

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

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

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Arviointiasteikko:
hyväksytty
Vastuuhenkilö:
Omaopettaja
Työelämäyhteistyö:
-

700422A: Proseminaari, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
9 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2.—3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Tutkielmaa tehdessään opiskelija soveltaa metodisia ja tutkimusteknisiä taitoja, joita hän tarvitsee myöhemmissä 
opintojen vaiheissa. Tutkielman tehnyt opiskelija on osoittanut kykenevänsä käyttämään oppiaineen metodisia, 
kielellisiä, sisällöllisiä ja teknisiä vaatimuksia ja soveltamaan niitä tuottaessaan esseitä, tutkielmia ja 
seminaariesitelmiä.
Sisältö:
Itsenäisesti tutkittu ja laadittu tutkielma. Opiskelija käy läpi kaikki historiatieteellisen tutkimusprosessin vaiheet ja 
laatii itsenäisen opinnäytetyön.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus ja itseopiskelu
Toteutustavat:
Seminaari 
Kohderyhmä:
Historian sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
Tutkimuskäytäntöihin ohjaavat opinnot -opintojakso on oltava suoritettuna ennen seminaariin tuloa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen proseminaariin (yhteensä viisi kertaa), oman tutkielman (n. 15–20 sivua) laatiminen ja 
esittäminen sekä opponointi
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Tutkielma ja seminaariosallistuminen arvostellaan asteikolla 0 - 5
Vastuuhenkilö:
Seija Jalagin ja Reija Satokangas
Työelämäyhteistyö:
-

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

