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Opasraportti

HuTK - Tieteiden ja aatteiden historia (2019 - 2020)

Tieteiden ja aatteiden historia
Osoite: Tieteiden ja aatteiden historia, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Puhelin: opintoneuvoja 029 448 3305 yliopistonlehtori Erkki Urpilainen, opintoasiansihteeri study.humanities@oulu.fi

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/

 

Opinto-oikeus ja opintojen aloittaminen

Historia sekä tieteiden ja aatteiden historia ovat osa historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelman (HIKUVIE)
pääaineita. Historia sekä tieteiden ja aatteiden historia muodostavat yhden hakukohteen, mutta kumpikin on oma pääaineensa.
Tutkinto-ohjelman opiskeluoikeuden voi saada lähettämällä hakemuksen Opintopolku-järjestelmän kautta ja osallistumalla kevään
valintakokeeseen. Opiskelijat valitsevat ensimmäisen lukuvuoden keväällä, 31.5. mennessä, pääaineeksi joko historian tai
tieteiden ja aatteiden historian. Humanistisen tiedekunnan opiskelija voi saada tutkinto-ohjelman pääaineoikeuden myös
suorittamalla sivuaineena historian perusopinnot ja anomalla tiedekunnalta pääaineen vaihto-oikeutta. Muiden tiedekuntien
opiskelijat hakevat tutkinto-ohjelman opinto-oikeutta siirto-opiskelijavalinnassa.

Kaikki HIKUVIEn opiskelijat voivat opiskella vapaasti historiaa sekä tieteiden ja aatteiden historiaa sivuaineena. Muiden on
hankittava sivuaineoikeus osallistumalla lähtötasokokeeseen. Lähtötasokoe järjestetään vuosittain kevätlukukauden loppupuolella.
Ilmoittautumisohjeet kokeeseen ovat oppiaineiden verkkosivuilla.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antaa yliopistonlehtori Erkki Urpilainen, puh. 029 448 3305, erkki.urpilainen@oulu.fi

 

Katsaus oppiaineeseen

Tieteiden ja aatteiden historia on ajattelun, mutta myös inhimillisen tiedon hankinnan historiaa. Oppiainetta vastaava nimi
Ruotsissa on idé- och lärdomshistoria. Tieteiden ja aatteiden historian oppiaine oli Suomessakin aina vuoteen 2018 asti ”aate- ja
oppihistoria”, mikä oli suora käännös ruotsista. Euroopassa ja USA:ssa vastaavia asioita tutkitaan tieteenhistorian ja aatehistorian
(intellectual history) oppituoleissa. Terminä tieteiden ja aatteiden historia muistuttaa siitä, että tieteellisen ja ei-tieteellisen ajattelun
välillä on olemassa myös jatkumoita ja yllättäviäkin yhteyksiä.

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

Tieteiden historian eri suuntaukset ryhmittyvät yleensä jonkin metodologisen näkökohdan tai tutkimusongelman ympärille, tai
keskittyvät jonkin aikakauden, tieteenalan tai teknologian historiaan. Voidaan myös tutkia vaikkapa vanhoja tieteellisiä
instrumentteja tai sitä, millaisessa vuorovaikutuksessa tieteen institutionaaliset rakenteet ja tieteellinen tieto ovat keskenään olleet.
Kuten aatteitakaan ei voi tutkia irrallaan maailmasta, jossa ne syntyvät ja vaikuttavat, ei tieteiden historia voi olla vailla kiinnekohtia
akatemioiden ja laboratorioiden ulkopuoliseen yhteiskuntaan. Tiede kuvastaa aikaansa ja vaikuttaa aikaansa. Aatehistoriaa kiin-
nostaa ennen kaikkea, mitä ajatus kertoo esittäjänsä maailmasta, yhteiskunnasta ja maailmankuvasta. Tieteiden ja aatteiden
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historia kiinnittää huomionsa “suurten” nerojen ohella myös ns. keskinkertaisiin ajattelijoihin. Oppineisuuden historiassa heitä on
ollut enemmistö. Myös erilaiset ideologiat, käsitteet ja “-ismit” kuuluvat aatehistorian työkenttään.

Tieteiden ja aatteiden historian ensisijainen tavoite on selvittää, mitä ihmiset ovat eri aikoina ajatelleet elämäänsä kuuluvista
asioista ja ilmiöistä. Tieteiden ja aatteiden historia ovat siis hyvin kiinteässä yhteydessä toisiinsa, sillä myös tieteiden historiassa
tutkitaan menneisyyden ihmisten uskomuksia, toiveita ja pelkoja – sitä, millaiseksi he ovat mieltäneet yhteiskuntansa, luonnon ja
ihmisluonnon. Näille ilmiöille haetaan selitystä paitsi tieteellisen ajattelun, myös esimerkiksi talouden, politiikan ja uskonnon
maailmoista.

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

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

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Tieteiden ja aatteiden historian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tulkita
analyyttisesti menneisyyden ajattelun ja inhimillisen tiedonhankinnan historiaa ja sitä koskevaa tutkimusta. Hän tunnistaa tieteiden
ja aatteiden historian ajattelun luonteen ja kykenee selittämään sen tutkimukselliset erityispiirteet ja erilaiset lähestymistavat.

Tieteiden ja aatteiden historian aineopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee analysoimaan monipuolisesti historian ilmiöitä 
tieteiden ja aatteiden historian tutkimuksen näkökulmista sekä käyttämään oppiaineen omia ja historiatieteen yleisiä menetelmiä 
tutkimuksen teossa ja lähdeaineistojen hyödyntämisessä. Lisäksi opiskelija osaa nimetä keskeisimmät tieteiden ja aatteiden 
historian tutkimuksen tutkimusperinteet ja metodologiset suuntaukset. Aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on maisteriopinnoissa 
vaadittavat taidolliset valmiudet tieteelliseen ongelmanasetteluun, tietovarantojen ja lähdeaineistojen käyttöön, tiedon 
dokumentointiin sekä tieteelliseen ongelmanratkaisuun, argumentointiin, kritiikkiin ja dialogiin. Opiskelija kykenee suunnittelemaan 
ja toteuttamaan itsenäisiä tutkimuksellisia ja tieteellisen tiedon soveltamiseen liittyviä hankkeita. Lisäksi opiskelija kykenee 
laatimaan omaan asiantuntemukseensa liittyen pienimuotoisia tutkielmia ja esitelmiä sekä muita kirjallisia ja suullisia esityksiä. 
Maisterivaiheen opinnoissa opiskelija voi valita kolmesta eri suuntautumisvaihtoehdosta, joita ovat 1) tieteiden ja aatteiden historia, 
2) historiakulttuuri ja filosofia ja 3) arkistoala. 

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

Opintojaksot 

Perusopinnot (historian perusopinnot), 25 op:

700103Y HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma 1, 0 op

700123P Korkeakulttuureista uuteen aikaan, 5 op

700124P Uusin aika, 5 op

700125P Aatteiden ja oppien historia, 5 op

700126P Orientaatio historiantutkimukseen, 5 op

700127P Menetelmien perusteista soveltamiseen, 5 op

Aineopinnot, 45 op:
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Kaikille yhteiset opintojaksot 700333A ja 700129A. Opintojaksoista 700150A–700167A pääaineopiskelijat valitsevat viisi ja
sivuaineopiskelijat kolme jaksoa. Jaksoa 700167A suositellaan vain pääaineopiskelijoille. Pääaineopiskelijat suorittavat lisäksi
jaksot 700226A ja 700224A ja sivuaineopiskelijat jakson 700214A.

700104Y HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma 2, 0 op

700333P Tutkimusmenetelmät, 5 op

700129A Johdanto tieteiden ja aatteiden historiaan ja arkistojen käyttö, 5 op

700150A Antiikki ja keskiaika, 5 op

700151A Renessanssi ja valistus, 5 op

700152A Uusin aika, 5 op

700153A Globaali aatehistoria, 5 op

700160A Tieteen ja aatteiden historian tutkimuksen perusteet, 5 op

700155A Tieteiden ja aatteiden historia Suomessa, 5 op

700156A Tieteen ja teknologian historia, 5 op

700157A Uskonnollisten aatteiden historia, 5 op

700158A Tieteellisten seurojen ja instituutioiden historia, 5 op

700167A Valinnaiset tieteiden ja aatteiden historian lähialat, 5 op

700226A Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma, 10 op

700224A Kypsyysnäyte, 0 op                  

700214A Proseminaari ja proseminaaritutkielma, 10 op

 

Syventävät opinnot, 80 op:

700227Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3, 0 op

700159S Syventävät metodiopinnot, 5 op

700161S Historian teoria, historianfilosofia ja tieteenfilosofia, 5 op

700162S Tieteentutkimus, 5 op

700163S Filosofian historia, 5 op

700221S Tieteiden ja aatteiden historian seminaari, 10 op

700222S Pro gradu -tutkielma, 40 op

700225S Kypsyysnäyte (maisterintutkinto), 0 op

Seuraavista valitaan lisäksi kaksi jaksoa seuraavista.

700164S Tiede ja politiikka, 5 op

700165S Perehtyminen jonkin tieteen osa-alueen historiaan, 5 op

700166S Perehtyminen jonkin poliittisen aatteen historiaan, 5 op
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Historiakulttuurin ja filosofian suuntautumisvaihtoehto

Katsaus suuntautumisvaihtoehtoon

Historiakulttuurin ja filosofian suuntautumisvaihtoehdossa tarkastellaan historiaa, historiantutkimusta ja historiankirjoitusta 
filosofisesti. Historiakulttuuri ja filosofia muodostaa ainutlaatuisen koulutuskokonaisuuden, sillä sitä ei tarjota sellaisenaan missään 
muualla maailmassa.

Historianfilosofia on opintokokonaisuuden keskeinen ja perinteikkäin aihealue. Historiasta on vuosisatojen ajan pyritty löytämään 
sen kulku ja toimintaperiaatteet. Historiantutkimuksen ja -kirjoituksen eli historiografian olemusta on myös analysoitu toisaalta 
analyyttisen filosofian käsitevälineistöllä ja toisaalta hermeneuttisena alana, jonka mukaan historioitsija tavoittelee nimenomaan 
ihmisen ja inhimillisen ymmärtämistä. Narrativismi olettaa, että historiankirjoituksessa on kyse ennen kaikkea narraatioiden 
tuottamisesta kirjallisuuden tapaan. Pragmatismi puolestaan luokittelee historiografian käytännöksi ja toiminnaksi, jota säätelevät 
tietyt säännönmukaisuudet. 

Historiantutkimusta ja -kirjoitusta on perinteisesti tarkasteltu tieteenä ja sen tärkeimpänä tehtävänä on pidetty tiedon tuottamista 
menneisyydestä. Toisaalta historia on myös läsnä arkipäivässä ja kulttuurissamme monin tavoin, kuten historiallisina 
monumentteina tai muuna menneisyyden materiaalisuutena, museoina, kertomuksina, muisteluina ja politiikkojen puheissa. 
Historiankirjoittamiseen sisältyy aina myös eettinen ulottuvuus, sillä sen avulla menneisyyttä arvotetaan ja tulevaisuutta avataan tai 
suljetaan. Uusien medioiden, kuten elokuvien, pelien ja jopa Twitterin, avulla luodaan historiakuvia ja kirjoitetaan historiaa ennen 
näkemättömin tavoin. Muistitiedolla ja muistamisella on nykyään tärkeä rooli historiaa koskevan tiedon välityksessä ja niin sanotun 
lisätyn todellisuuden sovellutuksilla kasvava rooli historian esittämisessä. Molemmat nostavat esiin uusia teoreettisia ja filosofisia 
haasteita.

Suuntautumisvaihtoehto ymmärtää historianfilosofian laajasti problematisoiden historian, tieteen ja filosofisen tutkimuksen suhteet 
monin eri tavoin. Tieteenhistoriankirjoituksella on osittain omat ja muusta historiankirjoittamisesta erottuvat filosofiset ongelmansa. 
Myös käsitteillä on historiansa, olivat ne sitten arkisempiä tai tietämistä ja maailmankuvaamme määrittäviä. Käsitteiden muutokset 
ja muuttumattomuudet vaativat omat selityksensä; niillä on oma logiikkansa.  

 

Opinto-oikeus ja opintojen aloittaminen

Tieteiden ja aatteiden historian opiskelijat voivat suoraan valita historiakulttuurin ja filosofian suuntautumisvaihtoehdon 
kandivaiheen jälkeen.

Seuraavat oppiaineet tarjoavat erityisen hyvän taustan historiakulttuurin ja filosofian suuntautumisvaiheen opinnoille: filosofia, 
historia, kirjallisuus, kulttuurintutkimus, politiikan tutkimus, tieteenhistoria ja aatehistoria. Syventävien opintojen valinnaiset kurssit 
valitaan opiskelijan opiskeluhistoria huomioiden.

Suuntautumisvaihtoehdon opinnot tarjotaan ensisijaiseksi suomeksi, mutta opintosuoritukset voi tehdä myös englanniksi 

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antaa professori Jouni-Matti Kuukkanen,

sähköposti: jouni-matti.Kuukkanen@oulu.fi, puhelin 029 448 3203

 

Syventävät opinnot, 80 op

Pakolliset kurssit, 55 op

700230S Esseiden kirjoittamisseminaari (tukee valinnaisia) 5op

700221S Tieteiden ja aatteiden historian seminaari, 10 op

700222S Pro gradu -tutkielma, 40 op

700225S Kypsyysnäyte (maisterintutkinto), 0 op

Valinnaiset opintojaksot, 25 op
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Opiskelija valitsee viisi kurssia seuraavista teemoista, joko yhdestä tai useammasta:

1.Historianfilosofian traditio

700231S Analyyttinen historianfilosofia, 5 op

700232S Hermeneutiikka historianfilosofiassa, 5 op

700233S Vanhat historianfilosofian mestarit, 5 op

700234S Kulttuurien historianfilosofia, 5 op

700235S Pragmatismi historiankirjoituksessa, 5 op

700236S Narrativismi, 5 op

2.Historiankirjoitus yhteiskunnassa

700237S Historiankirjoituksen teoria ja historia, 5 op

700238S Postmodernismi ja eettiset kysymykset historiankirjoituksessa, 5 op

700239S Historian poliittinen käyttö, 5 op

700240S Muistaminen ja suullinen historiankirjoitus, 5 op

700241S Uudet mediat, 5 op

3.Historia ja tiedontuotanto

700242S Tieteenhistoriografian filosofia, 5 op

700243S Historiallinen epistemologia, 5 op

700244S Käsitehistoria ja käsitemuutoksen filosofia, 5 op 

 

Arkistoalan suuntautumisvaihtoehto  

Katsaus suuntautumisvaihtoehtoon

Historian ja tieteiden ja aatteiden historian pääaineopiskelijat voivat valita maisteriopinnoikseen arkistoalan 
suuntautumisvaihtoehdon. Kyse on 80 opintopisteen arkistolinjan syventävistä opinnoista sekä 40 opintopisteen 
sivuaineopinnoista. Suuntautumisvaihtoehdossa on kiintiö (ks. alla).

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.

Huom. Valinta suuntautumisvaihtoehtoon tehdään seuraavan kerran kevätlukukaudella 2020.

Suuntautumisvaihtoehtoon valitaan joka toinen vuosi enintään kahdeksan opiskelijaa historian, tieteiden ja aatteiden historian sekä
informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijoista. Valintakriteereinä ovat:

1.pääaineen perus- ja aineopinnot suoritettu niin että kandidaatin tutkielma on vähintään tekeillä,
2.opintomenestys ja
3.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.
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Arkistoalalta valmistuvat työllistyvät johto- ja asiantuntijatehtäviin muun muassa arkistolaitoksessa, valtionhallinnon sekä
kaupunkien ja kuntien arkistotoimessa, sairaanhoitopiirien ja SOTE-yhtymien arkistotoimessa, maanmittauslaitoksessa tai
yksityisellä sektorilla.

 

Syventävät opinnot, 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

Arkistoalan suuntautumisvaihtoehdon kurssikuvaukset ks. Historia

 

 

 

 

Tutkintorakenteet

FM-tutkinto/Tieteiden ja aatteiden historia

Tutkintorakenteen tila: julkaistu

Lukuvuosi: 2019-20

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2019

Tieteiden ja aatteiden historia, syventävät opinnot 80 op (vähintään 80 op)

A110903: Tieteiden ja aatteiden historia, syventävät opinnot, 60 - 80 op
Syventävien opintojen opintojaksoja 20 op

700159S: Syventävät metodiopinnot, 5 op
700161S: Historian teoria, historianfilosofia ja tieteenfilosofia, 5 op
700162S: Tieteentutkimus, 5 op
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700163S: Filosofian historia, 5 op
Valinnaiset 10 op seuraavista

700164S: Tiede ja politiikka, 5 op
700165S: Perehtyminen jonkin tieteen osa-alueen historiaan, 5 op
700166S: Perehtyminen jonkin polittisen aatteen historiaan, 5 op

Seminaari ja pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte yhteensä 50 op
700221S: Tieteiden ja aatteiden historian seminaari, 10 op
700222S: Pro gradu -tutkielma, 40 op
700227Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (tieteiden ja aatteiden historia), 0 op
700225S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto / Tieteiden ja aatteiden historia, 0 op

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

Tutkinto-ohjelman yhteisistä opinnoista tulee suorittaa jakso 700332P Digitaaliset ihmistieteet ja muita opintoja 
(sivuaineen perus- tai aineopinnot tai yksittäisiä jaksoja) niin, että tutkinnon opintopistemääräksi tulee 120.

700332P: Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op

FM-tutkinto/Tieteiden ja aatteiden historia, Historiakulttuurin ja filosofian 
suuntautumisvaihtoehto

Tutkintorakenteen tila: julkaistu

Lukuvuosi: 2019-20

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2019

Tieteiden ja aatteiden historia, historiakulttuurin ja filosofian ala, syventävät opinnot 80 op 
(vähintään 80 op)

A110905: Tieteiden ja aatteiden historia, historiakulttuurin ja filosofian suuntautumisvaihtoehto, 60 - 80 op
Pakolliset opinnot, yhteensä 55 opintopistettä

700230S: Esseiden kirjoittamisseminaari ja lukupiiri, 5 op
700221S: Tieteiden ja aatteiden historian seminaari, 10 op
700222S: Pro gradu -tutkielma, 40 op
700225S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto / Tieteiden ja aatteiden historia, 0 op

Vapaavalintaiset opinnot, joista opiskelija valitsee viisi kurssia, yhteensä 25 opintopistettä
700231S: Analyyttinen historianfilosofia, 5 op
700232S: Hermeneutiikka historianfilosofiassa, 5 op
700233S: Vanhat historianfilosofian mestarit, 5 op
700234S: Kulttuurien historianfilosofia, 5 op
700235S: Pragmatismi historiankirjoituksessa, 5 op
700236S: Narrativismi, 5 op
700237S: Historiankirjoituksen teoria ja historia, 5 op
700238S: Postmodernismi ja eettiset kysymykset historiankirjoituksessa, 5 op
700239S: Historian poliittinen käyttö, 5 op
700240S: Muistaminen ja suullinen historiankirjoitus, 5 op
700241S: Uudet mediat, 5 op
700242S: Tieteenhistoriografian filosofia, 5 op
700243S: Historiallinen epistemologia, 5 op
700244S: Käsitehistoria ja käsitemuutoksen filosofia, 5 op

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

Tutkinto-ohjelman yhteisistä opinnoista tulee suorittaa pakollisena jakso 700332P Digitaaliset ihmistieteet ja muita 
opintoja (sivuaineen perus- tai aineopinnot tai yksittäisiä jaksoja) niin, että tutkinnon opintopistemääräksi tulee 120.
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700332P: Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op

FM-tutkinto/Tieteiden ja aatteiden historia/aineenopettaja

Tutkintorakenteen tila: julkaistu

Lukuvuosi: 2019-20

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2019

Tieteiden ja aatteiden historia, syventävät opinnot 80 op (vähintään 80 op)

A110903: Tieteiden ja aatteiden historia, syventävät opinnot, 60 - 80 op
Syventävien opintojen opintojaksoja 20 op

700159S: Syventävät metodiopinnot, 5 op
700161S: Historian teoria, historianfilosofia ja tieteenfilosofia, 5 op
700162S: Tieteentutkimus, 5 op
700163S: Filosofian historia, 5 op

Valinnaiset 10 op seuraavista
700164S: Tiede ja politiikka, 5 op
700165S: Perehtyminen jonkin tieteen osa-alueen historiaan, 5 op
700166S: Perehtyminen jonkin polittisen aatteen historiaan, 5 op

Seminaari ja pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte yhteensä 50 op
700221S: Tieteiden ja aatteiden historian seminaari, 10 op
700222S: Pro gradu -tutkielma, 40 op
700227Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (tieteiden ja aatteiden historia), 0 op
700225S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto / Tieteiden ja aatteiden historia, 0 op

Opettajan pedagogiset opinnot, aineopinnot 30 op (vähintään 30 op)

Hae tähän kohtaan opettajan pedagogisiin aineopintoihin A251104 sisältyvät jaksot.

Muut opinnot 10 op (vähintään 10 op)

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

HuK-tutkinto/Tieteiden ja aatteiden historia

Tutkintorakenteen tila: julkaistu

Lukuvuosi: 2019-20

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2019

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 sekä tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot (yhteensä 20 op).

Loput 65 opintopistettä voi koota haluamallaan tavalla, mutta suositeltavaa on suorittaa kokonaisia arvosanoja 
(kahdet perusopinnot tai perusopinnot ja aineopinnot). Sivuainekokonaisuus voi olla suoritettu missä tahansa Oulun 
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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 sekä tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot 20 op (vähintään 20 op)

Historia-aineiden pakolliset kieli- ja viestintäopinnot sekä tutkinto-ohjelmien yhteiset opinnot 

 

  5 opÄidinkieli,

-   Historiatieteiden viestintä 5 op - 1. vuoden tieteiden ja aatteiden historian ja historian opiskelijoille 900097Y
(äidinkieli) 5 op

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

 

, 5 opToinen kotimainen kieli

901030Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op

901031Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (HuTK), 3 op

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

Yksityiskohtaiset tiedot mm. lähtötasosta ja opetuksen toteutuksesta ja opetukseen ilmoittautumisesta WebOodissa.

 

, 5 op.Vieras kieli

Tutkintoasetuksen mukaan opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai 
muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan 
kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Mikäli opiskelijalla on ylioppilastodistuksessa arvosana laudatur tai eximia cum laude approbatur, vapautetaan hänet 
kirjallisesta osuudesta ja suorituskirjaus hoituu toimittamalla kopion ylioppilastodistuksesta osoitteeseen study.

.humanities@oulu.fi

Lisätietoa: http://www.oulu.fi/kielikoulutus/englanti_hutk

Muut kielivaihtoehdot voi tarkistaa kieli- ja viestintäkoulutuksen opinto-oppaasta. Taitotason kirjallisessa ja suullisessa 
kielitaidossa on molemmissa oltava vähintään B1

  

, 5 opTutkinto-ohjelman yhteiset opinnot

700169P Johdatus tieteelliseen ajatteluun

 

 

https://weboodi.oulu.fi/oodi/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=900097Y&html=1
http://mailto:study.humanities@oulu.fi
http://mailto:study.humanities@oulu.fi
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902001Y: Academic Communication, 3 op
900097Y: Historiatieteiden viestintä, 5 op
700169P: Johdatus tieteelliseen ajatteluun, 5 op
902000Y: Reading for Academic Purposes in the Humanities, 2 op
901030Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op
901031Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (HuTK), 3 op

Historian perusopinnot 25 op (vähintään 25 op)

Tieteiden ja aatteiden historian opiskelijat suorittavat perusopintoinaan historian perusopinnot, jotka ovat yhteiset 
historia-oppiaineen kanssa.

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

700103Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (historiatieteet), 0 op
700123P: Korkeakulttuureista uuteen aikaan, 5 op
700124P: Uusin aika, 5 op
700125P: Aatteiden ja oppien historia, 5 op
700126P: Orientaatio historiantutkimukseen, 5 op
700127P: Menetelmien perusteista soveltamiseen, 5 op

Tieteiden ja aatteiden historia, aineopinnot 45 op (vähintään 45 op)

A110902: Tieteiden ja aatteiden historia, aineopinnot, 45 op
Kaikille yhteiset opintojaksot

700129A: Johdanto tieteiden ja aatteiden historiaan ja arkistojen käyttö, 5 op
700333P: Tutkimusmenetelmät, 5 op

Opintojaksoista 700150-700167A pääaineopiskelijat valitsevat viisi ja sivuaineopiskelijat kolme kurssia. 
Kurssia 700167A suositellaan vain pääaineopiskelijoille.

700150A: Antiikki ja keskiaika, 5 op
700151A: Renessanssi ja valistus, 5 op
700152A: Uusin aika, 5 op
700153A: Globaali aatehistoria, 5 op
700155A: Tieteiden ja aatteiden historia Suomessa, 5 op
700156A: Tieteen ja teknologian historia, 5 op
700157A: Uskonnollisten aatteiden historia, 5 op
700158A: Tieteellisten seurojen ja instituutioiden historia, 5 op
700160A: Tieteen ja aatteiden historian tutkimuksen perusteet, 5 op
700167A: Tieteiden ja aatteiden historian lähialat, 5 op

VI Seminaari ja kypsyysnäyte, 10 op. Pääaineopiskelijat suorittavat 700226A ja 700224A ja 
sivuaineopiskelijat 700214A

700226A: Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (tieteiden ja aatteiden historia), 10 op
700224A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/Tieteiden ja aatteiden historia), 0 op
700214A: Proseminaari ja proseminaaritutkielma (sivuaineopiskelijat), 10 op

Sivuaineen perusopinnot 25 op (vähintään 25 op)

Huk-tutkintoon tulee sisältyä vähintään yhden sivuaineen

perusopinnot 25 op.

Huk-tutkinto, muut opinnot 65 op (vähintään 65 op)

Muita opintoja niin, että tutkinnon opintopistemääräksi tulee 180 op.

Opiskelija voi suorittaa omien tavoitteidensa ja henkilökohtaisen HOPS-keskustelun pohjalta tutkintoonsa sivuaineita. 
Tähän kohtaan voi myös suorittaa kieliopintoja, harjoittelua ja historian opintoja. Suositeltavaa on suorittaa kokonaisia 
arvosanoja (perus- ja aineopintoja).
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HuK-tutkinto/Tieteiden ja aatteiden historia/aineenopettaja

Tutkintorakenteen tila: julkaistu

Lukuvuosi: 2019-20

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2019

Yleistä HuK-tutkinnosta

Humanististen tieteiden  kandidaaatintutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Kandidaatin tutkinto muodostuu 
pääaineen perus- ja aineopinnoista 70 op , kieli- ja viestintäopinnoista sekä tutkinto-ohjelman yhteisistä opinnoista 20 
op, opettajan pedagogisista perusopinnoista 30 op ja 60 opintopisteen yhteiskuntaoppi-kokonaisuudesta. 

 

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK)/aineenopettaja

180 op

 

Pääaineen 
perusopinnot 25 
op

+

Pääaineen 
aineopinnot 45 
op

 

Yhteiskuntaoppi 60 op

Vähintään yksi perusopintokokonaisuus 
(kauppatieteet / politiikkatieteet /sosiologia)

25 op

+  5 op lakitiedon kurssi

+ muut opinnot 30 op

 

 

Opettajan pedagogiset opinnot 
30  op

Kieli- ja viestintäopinnot ja tutkinto-
ohjelman yhteiset opinnot 

20 op

 

Kieli- ja viestintäopinnot sekä tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot 20 op (vähintään 20 op)

Historia-aineiden pakolliset kieli- ja viestintäopinnot sekä tutkinto-ohjelmien yhteiset opinnot 

 

  5 opÄidinkieli,

-   Historiatieteiden viestintä 5 op - 1. vuoden tieteiden ja aatteiden historian sekä historian opiskelijoille 900097Y
(äidinkieli) 5 op

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

 

, 5 opToinen kotimainen kieli

https://weboodi.oulu.fi/oodi/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=900097Y&html=1
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901030Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op

901031Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (HuTK), 3 op

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

Yksityiskohtaiset tiedot mm. lähtötasosta ja opetuksen toteutuksesta ja opetukseen ilmoittautumisesta WebOodissa.

 

, 5 op.Vieras kieli

Tutkintoasetuksen mukaan opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai 
muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan 
kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Mikäli opiskelijalla on ylioppilastodistuksessa arvosana laudatur tai eximia cum laude approbatur, vapautetaan hänet 
kirjallisesta osuudesta ja suorituskirjaus hoituu toimittamalla kopion ylioppilastodistuksesta osoitteeseen study.

.humanities@oulu.fi

Lisätietoa: http://www.oulu.fi/kielikoulutus/englanti_hutk

Muut kielivaihtoehdot voi tarkistaa kieli- ja viestintäkoulutuksen opinto-oppaasta. Taitotason kirjallisessa ja suullisessa 
kielitaidossa on molemmissa oltava vähintään B1

  

, 5 opTutkinto-ohjelman yhteiset opinnot

700169P Johdatus tieteelliseen ajatteluun

 

 

 

902001Y: Academic Communication, 3 op
900097Y: Historiatieteiden viestintä, 5 op
700169P: Johdatus tieteelliseen ajatteluun, 5 op
902000Y: Reading for Academic Purposes in the Humanities, 2 op
901030Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op
901031Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (HuTK), 3 op

Historian perusopinnot 25 op (vähintään 25 op)

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

700103Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (historiatieteet), 0 op
700123P: Korkeakulttuureista uuteen aikaan, 5 op
700124P: Uusin aika, 5 op
700125P: Aatteiden ja oppien historia, 5 op
700126P: Orientaatio historiantutkimukseen, 5 op
700127P: Menetelmien perusteista soveltamiseen, 5 op

Tieteiden ja aatteiden historia, aineopinnot 45 op (vähintään 45 op)

 

 

A110902: Tieteiden ja aatteiden historia, aineopinnot, 45 op

http://mailto:study.humanities@oulu.fi
http://mailto:study.humanities@oulu.fi
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Kaikille yhteiset opintojaksot
700129A: Johdanto tieteiden ja aatteiden historiaan ja arkistojen käyttö, 5 op
700333P: Tutkimusmenetelmät, 5 op

Opintojaksoista 700150-700167A pääaineopiskelijat valitsevat viisi ja sivuaineopiskelijat kolme kurssia. 
Kurssia 700167A suositellaan vain pääaineopiskelijoille.

700150A: Antiikki ja keskiaika, 5 op
700151A: Renessanssi ja valistus, 5 op
700152A: Uusin aika, 5 op
700153A: Globaali aatehistoria, 5 op
700155A: Tieteiden ja aatteiden historia Suomessa, 5 op
700156A: Tieteen ja teknologian historia, 5 op
700157A: Uskonnollisten aatteiden historia, 5 op
700158A: Tieteellisten seurojen ja instituutioiden historia, 5 op
700160A: Tieteen ja aatteiden historian tutkimuksen perusteet, 5 op
700167A: Tieteiden ja aatteiden historian lähialat, 5 op

VI Seminaari ja kypsyysnäyte, 10 op. Pääaineopiskelijat suorittavat 700226A ja 700224A ja 
sivuaineopiskelijat 700214A

700226A: Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (tieteiden ja aatteiden historia), 10 op
700224A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/Tieteiden ja aatteiden historia), 0 op
700214A: Proseminaari ja proseminaaritutkielma (sivuaineopiskelijat), 10 op

Opettajan pedagogiset perusopinnot 30 op (30 op)

Hae tähän kohtaan opettajan pedagogisiin perusopintoihin A251103 sisältyvät jaksot

 

Yhteiskuntaoppi 60 op (vähintään 60 op)

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

1. Pakollisena vähintään yksi 25 op:n perusopintokokonaisuus seuraavista:

A211401 Sosiologia, perusopinnot

A633707 Taloustiede, perusopinnot

A113805  Politiikkatieteet, perusopinnot

 

2. Lisäksi yhteiskuntaopin kokonaisuuteen kuuluu  (5 op), joka järjestetään joka toinen pakollisena Lakitiedon kurssi
vuosi kevätlukukaudella.  Kurssilla on läsnäolopakko ja siihen liittyy laajahko harjoitustyö. 

 

3. Muut opinnot (vähintään 30 op):

a) valitse (suositellaan) tähän toinen 25 op perusopintokokonaisuus kohdasta 1  yksi 5 op:n valinnainen kurssi alla ja
olevalta listalta

b)  valitse 30 op alla olevalta listaltatai

   Filosofia:

          -Johdatus filosofiaan 700600P, 5 op

          -Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 700618P, 5 op

          -Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa 700624A, 5 op
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  Humanistiset ympäristöopinnot:

          -Energia ja ympäristö 687813P, 5 op

  Nais- ja sukupuolentutkimus:

          -Valta, normittaminen ja sosiaaliset suhteet 417138P, 5 op

Saamelainen kulttuuri:

          -Saamelainen nyky-yhteiskunta ja oikeudet 683374P, 5 op

          -Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt 683507P, 5 op

Sosiologia:

          -aineopintotojakso/-jaksoja, jos olet suorittanut sosiologian perusopinnot 

Viestintä:

Johdatus viestintään 695100P, 5 op          -

 

HUOM! Jos suoritat valinnaisia opintojaksoja yhteiskuntaoppia varten, et voi enää käyttää samaa jaksoa oppiaineen 
kokonaisuuteen, vaan joudut sopimaan tilalle jonkun korvaavan opintojakson.

 

700624A: Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa, 5 op
687813P: Energia ja ympäristö, 5 op
700618P: Etiikka ja yhteiskuntafilosofia, 5 op
700600P: Johdatus filosofiaan, 5 op
695100P: Johdatus viestintään, 5 op
700740P: Lakitiedon kurssi, 5 op
683507P: Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt, 5 op
683374P: Saamelainen nyky-yhteiskunta ja oikeudet, 5 op
417138P: Vapaasti valittavat opinnot, 5 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuuluvien opintokohteiden kuvaukset

A110903: Tieteiden ja aatteiden historia, syventävät opinnot, 60 - 80 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Syventävien opintojen opintojaksoja 20 op

700159S: Syventävät metodiopinnot, 5 op
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Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi / englanti

Ajoitus:

3.-4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa tieteiden ja aatteiden historian teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat ja osaa 
soveltaa niitä omissa tutkielmissaan. Opiskelija osaa lisäksi käyttää valitsemiaan historiatieteellisessä 
tutkimuksessa tarvittavia erityistaitoja.

Sisältö:

Tieteiden ja aatteiden historian tutkimuksessa käytettäviin menetelmiin perehtyminen

Järjestämistapa:

Tieteiden ja aatteiden historian metodikursseja, metodiseminaari, kirjatentti

Toteutustavat:

Luento-opetus, harjoitustyöt, metodiseminaari, vanhat käsialat, kirjatentti

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

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

Oppimateriaali:

Helge Kragh: Introduction to the Historiography of Science; Markku Hyrkkänen: Aatehistorian mieli sekä 
erikseen sovittava kirjallisuus

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Suoritetaan Examin yleisenä tenttinä tai esseetehtävänä ja sen lisäksi kirjoitetaan vastuuhenkilön
kanssa sovitusta teoksesta kirjareferaatti.
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700161S: Historian teoria, historianfilosofia ja tieteenfilosofia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi / englanti

Ajoitus:

3.-4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

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

Sisältö:

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

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti tai muu kirjallinen tehtävä

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Esitietoina suositellaan, että opiskelija on suorittanut perus- ja aineopintoihin kuuluvat 
metodiopinnot sekä aineopintojen kohdan Johdanto tieteiden ja aatteiden historiaan ja arkistojen 
käyttö (700129A)
Yhteydet muihin opintojaksoihin:

 

Oppimateriaali:

Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila & Kaisa Heinlahti: Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja
; Kari Väyrynen & Jarmo Pulkkinen:  ja Allan Megill: tieteenfilosofia Historianfilosofia Historical

Knowledge, Historical Error – A Contemporary Guide to Practice.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:

 Suoritetaan luentotenttinä, esseetehtävänä tai Examin yleisenä tenttinä
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700162S: Tieteentutkimus, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi / englanti

Ajoitus:

3.-4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

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

Sisältö:

Tieteentutkimuksen kysymyksiin perehtyminen

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti tai muu kirjallinen tehtävä

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Mika Kiikeri & Petri Ylikoski: ; Peter Burke: Tiede tutkimuskohteena What is the History of 
 ja Harry Collins & Trevor Pinch: Knowledge? The golem - what everyone should know about 

science.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Suoritetaan luentotenttinä, esseetehtävänä tai Examin yleisenä tenttinä
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700163S: Filosofian historia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Opetuskieli:

suomi / englanti

Ajoitus:

3.-4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

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

Sisältö:

Länsimaisen filosofian historiaan perehtyminen

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti tai muu kirjallinen tehtävä

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Petter Korkman ja Mikko Yrjönsuuri, Filosofian historian kehityslinjoja sekä Svante Nordin, Filosofian 
historia, s. 491-546

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Suoritetaan luentotenttinä, esseetehtävänä tai Examin yleisenä tenttinä
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

Valinnaiset 10 op seuraavista

700164S: Tiede ja politiikka, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op
 

Opetuskieli:

suomi / englanti

Ajoitus:

3.-4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Opiskelija perehtyy tieteen ja politiikan suhteisiin ja osaa kuvailla miten poliitikot, viranomaiset ja hallinnoijat 
ovat käyttäneet tieteen tuloksia ja minkälaista tiedettä he ovat suosineet ja rahoittaneet. Opiskelija osaa 
kuvailla myös tieteentekijöiden omien poliittisten ja aatteellisten vakaumusten vaikutuksen omaan 
tutkimukseen ja muiden tutkijoiden tulosten tarkasteluun.

Sisältö:

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

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti tai muu kirjallinen tehtävä

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Seuraavista kirjoista valitaan 5 opintopisteen verran: Markku Mattila: Kansamme parhaaksi. Rotuhygienia
 (2 op); Paul Crook: Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti Darwin’s Coat-Tails. Essays on Social-

Darwinism (2 op); Naomi Oreskes & Erik M. Conway: Merchants of Doubt. How a Handful of Scientists
(3 op); P.D. Smith: Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming Doomsday

(3 op); Elazar Barkan: Men. The Real Dr Strangelove and the Dream of the Superweapon Retreat of
(3Scientific Racism. Changing Concepts of Race in Britain and the United States between the World Wars 

op); Denis R. Alexander and Ronald L. Numbers (eds):  (3Biology and Ideology from Descartes to Dawkins
op) tai kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Suoritetaan luentotenttinä, esseetehtävänä tai Examin henkilökohtaisena tenttinä
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700165S: Perehtyminen jonkin tieteen osa-alueen historiaan, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi / englanti

Ajoitus:

3.-4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Opiskelija perehtyy tarkemmin jonkin tieteen osa-alueen historiaan ja osaa kuvailla kyseisen osa-alueen 
keskeiset historialliset kehityslinjat

Sisältö:

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

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti tai muu kirjallinen tehtävä

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Esitietoina suositellaan, että opiskelija on suorittanut seuraavat kurssit: Aatteiden ja oppien historia 
(700125P) ja Tieteen ja teknologian historia (700156A) tai vuosien 2013-2015 ja sitä vanhempien 
vaatimusten mukaan Tieteet ja maailmankuvan kehitys (700095P), Jonkin tieteenalan historia (700112A), 
Johdanto aate- ja oppihistoriaan (700106A)

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

 

Oppimateriaali:

Seuraavista kirjoista valitaan 5 opintopisteen verran: Petteri Pietikäinen:  (3 op); Hulluuden historia
Oren Harman: The Price of Altruism. George Price and the Search for the Origins of Kindness (3 
op); George Makari:  (3 op); Kurt Danziger: Revolution in Mind. The Creation of Psychoanalysis

 (2 op); Gino Segre: Naming the Mind. How Psychology Found Its Language Faust in 
 (2 op); Jouko Aho: Copenhagen. A Struggle for the Soul of Physics Sieluun piirretty viiva. 

Psykologisia perinteitä suomenmielisestä sielutieteestä kokeelliseen kasvatusoppiin (2 op), tai 
kirjallisuutta sopimuksen mukaan.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Suoritetaan luentotenttinä, esseetehtävänä tai Examin henkilökohtaisena tenttinä
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700166S: Perehtyminen jonkin polittisen aatteen historiaan, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi / englanti

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Ajoitus:

3.-4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

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

Sisältö:

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

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti tai muu kirjallinen tehtävä

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Esitietoina suositellaan, että opiskelija on suorittanut seuraavat kurssit: Aatteiden ja oppien historia 
(700125P) ja Johdanto tieteiden ja aatteiden historiaan ja arkistojen käyttö (700129A) tai vuosien 2013-
2015 tai vanhempien vaatimusten mukaan Yhteiskunnallisten ja poliittisten aatteiden historia (700096P), 
Johdanto aate- ja oppihistoriaan (700106A))
 

Oppimateriaali:

Seuraavista kirjoista valitaan 5 opintopisteen verran: Stanley G. Payne: A History of Fascism,
(5 op); Donald Sassoon: 1914–1945 One Hundred Years of Socialism. The West European Left

in the Twentieth Century, (s. xix–468) (5 op); Peter Marshall: , s. ix–50,Demanding the Impossible
191–427 (3 op); Gregory Clayes (ed.):  (3 op);The Cambridge Companion to Utopian Literature
Kari Saastamoinen:  (2 op); Ernest Gellner:  (2Eurooppalainen liberalismi Nations and Nationalism
op).

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Suoritetaan luentotenttinä, esseetehtävänä tai Examin henkilökohtaisena tenttinä
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

Seminaari ja pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte yhteensä 50 op

700221S: Tieteiden ja aatteiden historian seminaari, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

10 op

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4.-5. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

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

Sisältö:

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

Järjestämistapa:

Säännöllinen, vähintään kahden lukukauden ajan kestävä seminaarityöskentely

Toteutustavat:

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

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Omatoiminen tutkielma, ohjepituus 70–90 sivua.
 

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700222S: Pro gradu -tutkielma, 40 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

40 op

Opetuskieli:

suomi, ruotsi tai englanti

Ajoitus:

4.-5. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

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

Kohderyhmä:
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Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Omatoiminen tutkielma, ohjepituus 70–90 sivua.

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700227Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (tieteiden ja aatteiden 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:

Heti HUK-tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Osaamistavoitteet:

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

Järjestämistapa:

HOPS-palaverit tieteiden ja aatteiden historian professorin kanssa.

Toteutustavat:

Kirjallinen opintosuunnitelma.

Kohderyhmä:

Tieteiden ja aatteiden historian pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Aate- ja oppihistorian perusopinnot

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty

Vastuuhenkilö:

Tieteiden ja aatteiden historian professori

Työelämäyhteistyö:

-

700225S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto / Tieteiden ja aatteiden historia, 0 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

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

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

suomi tai ruotsi (äidinkieli)

Ajoitus:

5. vuosi, kevätlukukausi

Osaamistavoitteet:

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

Kohderyhmä:

Tieteiden ja aatteiden historian pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Edeltävät opinnot: tarkastettavaksi jätetty pro gradu -tutkielma

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

 
 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tutkielmasta kirjoitettu tiivistelmä.
 

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Pro gradu -tutkielman ohjaaja

Työelämäyhteistyö:

-

700332P: Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ritva Kylli

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli:
suomi (englanti)
Ajoitus:
kevätlukukausi, periodi III
Osaamistavoitteet:
- tuntee digitaalisten ihmistieteiden tutkimuskysymyksiä, -menetelmiä ja -näkökulmia
- oppii tuntemaan digitaalisten ihmistieteiden keskeiset käsitteet sekä keskeisiä määrällisiä ja laadullisia aineistoja
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- perehtyy alustavasti ihmistieteellisessä tutkimuksessa käytettäviin digitaalisiin työkaluihin sekä digitaalisen kulttuurin 
tutkimuksessa käytettäviin teoreettisiin ja eettisiin lähtökohtiin (liittyen esim. avoimeen tieteeseen ja aineistoihin)
 -oppii hahmottamaan, minkälaista ihmistieteellistä tutkimusta on mahdollista tuottaa tietokoneavusteisilla 
menetelmillä
-oppii monitieteellisen yhteistyön perusteita sekä tuomaan osaa osaamistaan tieteidenväliseen projektiyhteistyöhön
Sisältö:
Digitaalisten ihmistieteiden näkökulmat, työkalut sekä digitaalisten aineistojen tutkimisessa tarvittavat teoriat ja 
metodit.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus, jonka tukena verkko-opetus.
Toteutustavat:
Aktivoivat opiskelumenetelmät: Luennot, ryhmissä tehtävät harjoitukset ja verkkotyöskentely
Kohderyhmä:
HIKUVIE-tutkinto-ohjelman opiskelijat ja Digitaaliset ihmistieteet –sivuopintokokonaisuuden
opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.
Oppimateriaali:
Luennoilla ilmoitettava materiaali. Warwick, C., Terras, M. M., & Nyhan, J. (2012) Digital 

. humanities in practice London: Facet Publishing in association with UCL Centre for Digital 
Humanities
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen luennoille, reflektoivan oppimispäiväkirjan kirjoittaminen sekä aktiivinen
osallistuminen ryhmätyöskentelyyn. Kriteereinä aktiivinen osallistuminen harjoitustöiden
tekemiseen, luentopäiväkirjan avulla osoitettu aihepiirin tuntemus sekä työelämätaitojen

 kehittyminen. Opiskelijat, joilla kurssi sisältyy pääaineen opintoihin, ja jotka suorittavat digitaaliset
ihmistieteet 25 op sivuaineena, suorittavat sivuaineeseen korvaavan kirjatentin examin yleisenä
tenttinä: Warwick, C., Terras, M. M., & Nyhan, J. (2012) . Digital humanities in practice London:
Facet Publishing in association with UCL Centre for Digital Humanities.
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/historia/node/54642
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Ritva Kylli (tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö)
Työelämäyhteistyö:
Opintojakso edistää monipuolisesti opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä, esimerkiksi projektityöskentelytaitoja 
sekä digitaalisten aineistojen käsittelytaitoja. Harjoitustyöaiheita laaditaan yhdessä yliopistolla työskentelevien 
tutkijoiden sekä muiden työelämän edustajien kanssa, ja lisäksi opintojaksolla järjestetään työelämän edustajien 
vierailuluentoja.
Lisätiedot:

 Kurssi on pakollinen kaikille HIKUVIE–opiskelijoille. Opiskelijat, joilla kurssi sisältyy pääaineen
opintoihin ja jotka suorittavat digitaaliset ihmistieteet 25 op sivuaineena, suorittavat sivuaineeseen
korvaavan kirjatentin examin yleisenä tenttinä: Warwick, C., Terras, M. M., & Nyhan, J. (2012) 

. Digital Humanities in Practice London: Facet Publishing in association with UCL Centre for Digital
Humanities.

A110905: Tieteiden ja aatteiden historia, historiakulttuurin ja filosofian 
suuntautumisvaihtoehto, 60 - 80 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Pakolliset opinnot, yhteensä 55 opintopistettä

700230S: Esseiden kirjoittamisseminaari ja lukupiiri, 5 op
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Voimassaolo: 01.08.2019 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op/133 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suoritukset mahdollista tehdä sekä suomeksi että englanniksi

Ajoitus:

Opintojakso suoritetaan esseellä. Se on yksi valinnaisista jaksoista ja tulee suorittaa 
ensimmäisen vuoden aikana.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-kykenee suoriutumaan valinnaisten kurssien esseiden kirjoittamisesta;

-osaa keskustella lukemastaan aineistosta ja eritellä muille siihen liittyvää omaa ajatteluaan; 

-osaa käyttää useaa lähdettä oman perustellun kirjallisen näkemyksen muodostamiseen;

-kykenee filosofiseen dialogiin

Sisältö:

Esseiden kirjoittamiskurssi tukee valinnaisilla kursseilla suoritettavia esseiden kirjoittamista. 
Kurssilla käydään läpi luettua ja kirjoitettua aineistoa ja siellä on mahdollisuus keskustella 
kirjoittamiseen ja lukemiseen liittyvistä ongelmakohdista.

Järjestämistapa:

Opintojakso suoritetaan osallistumalla viikoittaiseen seminaari-istuntoon.

Toteutustavat:

Muiden opiskelijoiden sekä opettajan/professorin kanssa käydyt ryhmä- ja lähikeskustelut.

Kohderyhmä:

Tieteiden ja aatteiden historian historiakulttuurin ja filosofian suuntautumisvaihtoehdon valinneet

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että opiskelija kirjoittaa esseitä suuntautumisvaihtoehdon 
valinnaisista kohdista.

Oppimateriaali:

Tällä kurssilla ei ole erillistä oppimateriaalia. Seminaari-istuinnoissa voidaan jakaa kirjoittamista ja 
tutkimista tukevaa kirjallista aineistoa

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojakso suoritetaan säännöllisellä osanotolla ja aktiivisella keskustelulla seminaari-
istuinnoissa.

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla arvioidaan hyväksytty/hylätty periaatteella.

Vastuuhenkilö:

Jouni-Matti Kuukkanen

700221S: Tieteiden ja aatteiden historian seminaari, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -
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Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4.-5. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

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

Sisältö:

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

Järjestämistapa:

Säännöllinen, vähintään kahden lukukauden ajan kestävä seminaarityöskentely

Toteutustavat:

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

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Omatoiminen tutkielma, ohjepituus 70–90 sivua.
 

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700222S: Pro gradu -tutkielma, 40 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

40 op

Opetuskieli:
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suomi, ruotsi tai englanti

Ajoitus:

4.-5. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

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

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Omatoiminen tutkielma, ohjepituus 70–90 sivua.

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700225S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto / Tieteiden ja aatteiden historia, 0 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

suomi tai ruotsi (äidinkieli)

Ajoitus:

5. vuosi, kevätlukukausi

Osaamistavoitteet:

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

Kohderyhmä:

Tieteiden ja aatteiden historian pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Edeltävät opinnot: tarkastettavaksi jätetty pro gradu -tutkielma

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

 
 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tutkielmasta kirjoitettu tiivistelmä.
 

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty
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Vastuuhenkilö:

Pro gradu -tutkielman ohjaaja

Työelämäyhteistyö:

-

Vapaavalintaiset opinnot, joista opiskelija valitsee viisi kurssia, yhteensä 25 opintopistettä

700231S: Analyyttinen historianfilosofia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2019 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op/133 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suoritukset mahdollista tehdä sekä suomeksi että englanniksi

Ajoitus:

Opintojakso suoritetaan esseellä. Se on yksi valinnaisista jaksoista ja tulee suorittaa 
ensimmäisen vuoden aikana

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-tuntee keskeiset analyyttisen historianfilosofian teemat ja käsitteet sekä tärkeimmät filosofit;
-osaa analysoida ja arvioida analyyttisen historianfilosofian filosofista antia;
-osaa käyttää useaa lähdettä oman perustellun kirjallisen näkemyksen muodostamiseen;
-osaa akateemisessa kirjoittamisessa käytetyn lähdeviitekäytännön.

Sisältö:

Analyyttisen historianfilosofian peruskäsitteet, argumentit ja näkökulma historiantutkimukseen.

Järjestämistapa:

Opintojakso suoritetaan esseetehtävällä yhteisesti sovitusta aiheesta.
Esseiden pituus on 12-15 sivua. Pyydä tarkemmat ohjeet kurssin vastuuhenkilöltä

Toteutustavat:

Itsenäinen lukeminen ja kirjoittaminen. Opettajan/professorin kanssa käydyt lähikeskustelut.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso 
järjestetään.
Kohderyhmä:

Tieteiden ja aatteiden historian historiakulttuurin ja filosofian suuntautumisvaihtoehdon valinneet

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso järjestetään.

Oppimateriaali:

Kirjallisuuslista löytyy osoitteesta: . https://www.oulu.fi/centreforphilosophyofhistory/histkultfil
Sen voi pyytää myös opintokokonaisuuden vastuuhenkilöltä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti essee-suorituksena. Arvosana määräytyy tämän 
kirjallisen tuotteen perusteella.

Arviointiasteikko:

https://www.oulu.fi/centreforphilosophyofhistory/histkultfil
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Opintojaksolla käytettään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Lisäksi opettaja antaa palautetta 
kirjallisesti ja/tai suullisesti.

Vastuuhenkilö:

Jouni-Matti Kuukkanen

700232S: Hermeneutiikka historianfilosofiassa, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2019 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op/133 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suoritukset mahdollista tehdä sekä suomeksi että englanniksi

Ajoitus:

Opintojakso suoritetaan esseellä. Se on yksi valinnaisista jaksoista ja tulee suorittaa 
ensimmäisen vuoden aikana.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-tuntee hermeneuttisen lähestymistavan ja erityisyyden suhteessa muihin näkökulmiin;  
-tuntee keskeiset hermeneuttiset historianfilosofit;
-osaa eritellä hermeneuttista filosofista argumentaatiota;
-osaa käyttää useaa lähdettä oman perustellun kirjallisen näkemyksen muodostamiseen;
-osaa akateemisessa kirjoittamisessa käytetyn lähdeviitekäytännön.

Sisältö:

Hermeneuttisen historianfilosofian peruskäsitteet, argumentit ja näkökulma historiankirjoitukseen 
ja –tutkimukseen.

Järjestämistapa:

Opintojakso suoritetaan esseetehtävällä yhteisesti sovitusta aiheesta.
Esseiden pituus on 12-15 sivua. Pyydä tarkemmat ohjeet kurssin vastuuhenkilöltä.
Toteutustavat:

Itsenäinen lukeminen ja kirjoittaminen. Opettajan/professorin kanssa käydyt lähikeskustelut.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso 
järjestetään.
Kohderyhmä:

Tieteiden ja aatteiden historian historiakulttuurin ja filosofian suuntautumisvaihtoehdon valinneet

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso järjestetään.

Oppimateriaali:

Kirjallisuuslista löytyy osoitteesta: xxx. Sen voi pyytää myös opintokokonaisuuden 
vastuuhenkilöltä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti essee-suorituksena. Arvosana määräytyy tämän 
kirjallisen tuotteen perusteella.

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytettään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Lisäksi opettaja antaa palautetta 
kirjallisesti ja/tai suullisesti.
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Vastuuhenkilö:

Jouni-Matti Kuukkanen

700233S: Vanhat historianfilosofian mestarit, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2019 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op/133 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suoritukset mahdollista tehdä sekä suomeksi että englanniksi

Ajoitus:

Opintojakso suoritetaan esseellä. Se on yksi valinnaisista jaksoista ja tulee suorittaa 
ensimmäisen vuoden aikana.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-ymmärtää ns. spekulatiivisen historianfilosofian luonteen;
-tuntee keskeiset klassiset historianfilosofit ja ainakin yhden filosofin tarkemmin;  
-osaa arvioida ja analysoida spekulatiivisen historianfilosofian luonnetta ja sen piirissä esitettyjä 
väitteitä;
-osaa käyttää useaa lähdettä oman perustellun kirjallisen näkemyksen muodostamiseen;
-osaa akateemisessa kirjoittamisessa käytetyn lähdeviitekäytännön.

Sisältö:

Klassisen historianfilosofian oppijärjestelmien ja väitteiden luonne sekä filosofinen argumentaatio

Järjestämistapa:

Opintojakso suoritetaan esseetehtävällä yhteisesti sovitusta aiheesta.
Esseiden pituus on 12-15 sivua. Pyydä tarkemmat ohjeet kurssin vastuuhenkilöltä.

Toteutustavat:

Itsenäinen lukeminen ja kirjoittaminen. Opettajan/professorin kanssa käydyt lähikeskustelut.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso järjestetään.

Kohderyhmä:

Tieteiden ja aatteiden historian historiakulttuurin ja filosofian suuntautumisvaihtoehdon valinneet

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso järjestetään.

Oppimateriaali:

Kirjallisuuslista löytyy osoitteesta: https://www.oulu.fi/centreforphilosophyofhistory/histkultfil
Sen voi pyytää myös opintokokonaisuuden vastuuhenkilöltä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti essee-suorituksena. Arvosana määräytyy tämän 
kirjallisen tuotteen perusteella.

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytettään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Lisäksi opettaja antaa palautetta 
kirjallisesti ja/tai suullisesti.

Vastuuhenkilö:

Jouni-Matti Kuukkanen

https://www.oulu.fi/centreforphilosophyofhistory/histkultfil
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700234S: Kulttuurien historianfilosofia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2019 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op/133 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suoritukset mahdollista tehdä sekä suomeksi että englanniksi

Ajoitus:

Opintojakso suoritetaan esseellä. Se on yksi valinnaisista jaksoista ja tulee suorittaa 
ensimmäisen vuoden aikana.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-tuntee keskeiset kulttuurien historianfilosofian teemat ja käsitteet sekä tärkeimmät filosofit;
-tuntee näiden filosofioiden lähtökohtia ja perusteluita;
-osaa käyttää useaa lähdettä oman perustellun kirjallisen näkemyksen muodostamiseen;
-osaa akateemisessa kirjoittamisessa käytetyn lähdeviitekäytännön.

Sisältö:

Kulttuurisen historianfilosofian peruskäsitteet, argumentit ja näkökulma historian kulkuun ja 
kehitykseen

Järjestämistapa:

Opintojakso suoritetaan esseetehtävällä yhteisesti sovitusta aiheesta.
Esseiden pituus on 12-15 sivua. Pyydä tarkemmat ohjeet kurssin vastuuhenkilöltä.

Toteutustavat:

Itsenäinen lukeminen ja kirjoittaminen. Opettajan/professorin kanssa käydyt lähikeskustelut.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso järjestetään.

Kohderyhmä:

Tieteiden ja aatteiden historian historiakulttuurin ja filosofian suuntautumisvaihtoehdon valinneet

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso järjestetään.

Oppimateriaali:

Kirjallisuuslista löytyy osoitteesta: https://www.oulu.fi/centreforphilosophyofhistory/histkultfil
Sen voi pyytää myös opintokokonaisuuden vastuuhenkilöltä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti essee-suorituksena. Arvosana määräytyy tämän 
kirjallisen tuotteen perusteella.

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytettään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Lisäksi opettaja antaa palautetta 
kirjallisesti ja/tai suullisesti.

Vastuuhenkilö:

Jouni-Matti Kuukkanen

700235S: Pragmatismi historiankirjoituksessa, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2019 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

https://www.oulu.fi/centreforphilosophyofhistory/histkultfil


33

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op/133 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suoritukset mahdollista tehdä sekä suomeksi että englanniksi

Ajoitus:

Opintojakso suoritetaan esseellä. Se on yksi valinnaisista jaksoista ja tulee suorittaa 
ensimmäisen vuoden aikana.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-ymmärtää mitä pragmatistinen filosofia yleensä on;
-kykenee hahmottamaan pragmatismin sovellutuksia historiankirjoituksessa ja soveltamaan 
pragmatismia   omassa ajattelussa;
-osaa käyttää useaa lähdettä oman perustellun kirjallisen näkemyksen muodostamiseen;
-osaa akateemisessa kirjoittamisessa käytetyn lähdeviitekäytännön.

Sisältö:

Pragmatismin keskeiset käsitteet ja perusteet sekä sovellutukset historiankirjoituksessa.

Järjestämistapa:

Opintojakso suoritetaan esseetehtävällä yhteisesti sovitusta aiheesta.
Esseiden pituus on 12-15 sivua. Pyydä tarkemmat ohjeet kurssin vastuuhenkilöltä.

Toteutustavat:

Itsenäinen lukeminen ja kirjoittaminen. Opettajan/professorin kanssa käydyt lähikeskustelut.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso järjestetään.

Kohderyhmä:

Tieteiden ja aatteiden historian historiakulttuurin ja filosofian suuntautumisvaihtoehdon valinneet

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso järjestetään.

Oppimateriaali:

Kirjallisuuslista löytyy osoitteesta: https://www.oulu.fi/centreforphilosophyofhistory/histkultfil
Sen voi pyytää myös opintokokonaisuuden vastuuhenkilöltä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti essee-suorituksena. Arvosana määräytyy tämän 
kirjallisen tuotteen perusteella.

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytettään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Lisäksi opettaja antaa palautetta 
kirjallisesti ja/tai suullisesti.

Vastuuhenkilö:

Jouni-Matti Kuukkanen

700236S: Narrativismi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2019 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

https://www.oulu.fi/centreforphilosophyofhistory/histkultfil
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Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op/133 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suoritukset mahdollista tehdä sekä suomeksi että englanniksi

Ajoitus:

Opintojakso suoritetaan esseellä. Se on yksi valinnaisista jaksoista ja tulee suorittaa 
ensimmäisen vuoden aikana.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-ymmärtää, mitä narrativismi on historian- ja/tai historiografian filosofian suuntauksena;
-tuntee narrativismin keskeiset käsitteet ja keskeisimmät edustajat;
-ymmärtää narrativistisen näkökulman ja osaa suhteuttaa sen sen historianfilosofisiin edeltäjiin;
-osaa käyttää useaa lähdettä oman perustellun kirjallisen näkemyksen muodostamiseen;
-osaa akateemisessa kirjoittamisessa käytetyn lähdeviitekäytännön.

Sisältö:

Narrativismin peruskäsitteet, argumentit ja näkökulma historiankirjoitukseen.

Järjestämistapa:

Opintojakso suoritetaan esseetehtävällä yhteisesti sovitusta aiheesta.
Esseiden pituus on 12-15 sivua. Pyydä tarkemmat ohjeet kurssin vastuuhenkilöltä.

Toteutustavat:

Itsenäinen lukeminen ja kirjoittaminen. Opettajan/professorin kanssa käydyt lähikeskustelut.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso järjestetään.

Kohderyhmä:

Tieteiden ja aatteiden historian historiakulttuurin ja filosofian suuntautumisvaihtoehdon valinneet

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso järjestetään.

Oppimateriaali:

Kirjallisuuslista löytyy osoitteesta: https://www.oulu.fi/centreforphilosophyofhistory/histkultfil
Sen voi pyytää myös opintokokonaisuuden vastuuhenkilöltä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti essee-suorituksena. Arvosana määräytyy tämän 
kirjallisen tuotteen perusteella.

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytettään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Lisäksi opettaja antaa palautetta 
kirjallisesti ja/tai suullisesti.

Vastuuhenkilö:

Jouni-Matti Kuukkanen

700237S: Historiankirjoituksen teoria ja historia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2019 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op/133 tuntia opiskelijan työtä
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Opetuskieli:

Suoritukset mahdollista tehdä sekä suomeksi että englanniksi

Ajoitus:

Opintojakso suoritetaan esseellä. Se on yksi valinnaisista jaksoista ja tulee suorittaa 
ensimmäisen vuoden aikana.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-tuntee modernin historiantutkimuksen ja -kirjoituksen juuret;
-tuntee historiantutkimuksen tieteellisyydestä ja lähdeviitekäytännöstä käydyn keskustelun pääpiirteet;
-osaa nimetä modernia historiantutkimuksen kehittäneet keskeiset tekijät ja ymmärtää heidän teoreettiset 
lähtökohtansa;
-osaa käyttää useaa lähdettä oman perustellun kirjallisen näkemyksen muodostamiseen;
-osaa akateemisessa kirjoittamisessa käytetyn lähdeviitekäytännön.

Sisältö:

Modernin historiantutkimuksen syntyyn vaikuttanut teoreettinen ajattelu ja syntyperusteet.
Esseiden pituus on 12-15 sivua. Pyydä tarkemmat ohjeet kurssin vastuuhenkilöltä.

Järjestämistapa:

Opintojakso suoritetaan esseetehtävällä yhteisesti sovitusta aiheesta

Toteutustavat:

Itsenäinen lukeminen ja kirjoittaminen. Opettajan/professorin kanssa käydyt lähikeskustelut.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso järjestetään.

Kohderyhmä:

Tieteiden ja aatteiden historian historiakulttuurin ja filosofian suuntautumisvaihtoehdon valinneet

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita  suoritettavia opintoja.samanaikaisesti
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso järjestetään.

Oppimateriaali:

Kirjallisuuslista löytyy osoitteesta:
https://www.oulu.fi/centreforphilosophyofhistory/histkultfil
Sen voi pyytää myös opintokokonaisuuden vastuuhenkilöltä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti essee-suorituksena. Arvosana määräytyy tämän 
kirjallisen tuotteen perusteella.

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytettään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Lisäksi opettaja antaa palautetta 
kirjallisesti ja/tai suullisesti.

Vastuuhenkilö:

Jouni-Matti Kuukkanen

700238S: Postmodernismi ja eettiset kysymykset historiankirjoituksessa, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2019 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op/133 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suoritukset mahdollista tehdä sekä suomeksi että englanniksi
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Ajoitus:

Opintojakso suoritetaan esseellä. Se on yksi valinnaisista jaksoista ja tulee suorittaa 
ensimmäisen vuoden aikana.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-ymmärtää, mitä postmodernismi on historiankirjoituksessa; 
-tunnistaa syyt postmodernismin syntymiselle ja ymmärtää, miten ja miksi historiankirjoitus on poliittista ja 
arvosidonnaista;
-osaa eritellä postmodernistisen historiografian filosofian argumentaatiota;
-osaa käyttää useaa lähdettä oman perustellun kirjallisen näkemyksen muodostamiseen;
-osaa akateemisessa kirjoittamisessa käytetyn lähdeviitekäytännön.

Sisältö:

Postmodernismin peruskäsitteet, argumentit ja näkökulma historiankirjoitukseen

Järjestämistapa:

Opintojakso suoritetaan esseetehtävällä yhteisesti sovitusta aiheesta.
Esseiden pituus on 12-15 sivua. Pyydä tarkemmat ohjeet kurssin vastuuhenkilöltä.

Toteutustavat:

Itsenäinen lukeminen ja kirjoittaminen. Opettajan/professorin kanssa käydyt lähikeskustelut.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso järjestetään.

Kohderyhmä:

Tieteiden ja aatteiden historian historiakulttuurin ja filosofian suuntautumisvaihtoehdon valinneet

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso järjestetään.

Oppimateriaali:

Kirjallisuuslista löytyy osoitteesta: https://www.oulu.fi/centreforphilosophyofhistory/histkultfil
Sen voi pyytää myös opintokokonaisuuden vastuuhenkilöltä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti essee-suorituksena. Arvosana määräytyy tämän 
kirjallisen tuotteen perusteella

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytettään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Lisäksi opettaja antaa palautetta 
kirjallisesti ja/tai suullisesti.

Vastuuhenkilö:

Jouni-Matti Kuukkanen

700239S: Historian poliittinen käyttö, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2019 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op/133 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suoritukset mahdollista tehdä sekä suomeksi että englanniksi

Ajoitus:

Opintojakso suoritetaan esseellä. Se on yksi valinnaisista jaksoista ja tulee suorittaa 
ensimmäisen vuoden aikana.
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Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-osaa analysoida poliittisuuden ja historiallisen suhdetta;
-tutustuu erilaisiin tapoihin, joilla historiaa on tulkittu poliittisten tavoitteiden valossa ja käytetty poliittisiin 
tarkoitusperiin ;
-osaa käyttää useaa lähdettä oman perustellun kirjallisen näkemyksen muodostamiseen;
-osaa akateemisessa kirjoittamisessa käytetyn lähdeviitekäytännön.

Sisältö:

Historian poliittiseen tulkintaan ja hyödyntämiseen liittyvä tematiikka ja tapaustutkimukset.

Järjestämistapa:

Opintojakso suoritetaan esseetehtävällä yhteisesti sovitusta aiheesta.
Esseiden pituus on 12-15 sivua. Pyydä tarkemmat ohjeet kurssin vastuuhenkilöltä.

Toteutustavat:

Itsenäinen lukeminen ja kirjoittaminen. Opettajan/professorin kanssa käydyt lähikeskustelut.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso järjestetään.

Kohderyhmä:

Tieteiden ja aatteiden historian historiakulttuurin ja filosofian suuntautumisvaihtoehdon valinneet

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso järjestetään.

Oppimateriaali:

Kirjallisuuslista löytyy osoitteesta: https://www.oulu.fi/centreforphilosophyofhistory/histkultfil
Sen voi pyytää myös opintokokonaisuuden vastuuhenkilöltä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti essee-suorituksena. Arvosana määräytyy tämän 
kirjallisen tuotteen perusteella.

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytettään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Lisäksi opettaja antaa palautetta 
kirjallisesti ja/tai suullisesti.

Vastuuhenkilö:

Jouni-Matti Kuukkanen

700240S: Muistaminen ja suullinen historiankirjoitus, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2019 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op/133 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suoritukset mahdollista tehdä sekä suomeksi että englanniksi

Ajoitus:

Opintojakso suoritetaan esseellä. Se on yksi valinnaisista jaksoista ja tulee suorittaa 
ensimmäisen vuoden aikana.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-ymmärtää, mitä muistitieto on, ja muistitiedon erityislaatuisuuden historiankirjoituksessa;
-tuntee muistitiedosta ja suullisesta historiankirjoituksesta käytyä teoreettista keskustelua;
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-osaa käyttää useaa lähdettä oman perustellun kirjallisen näkemyksen muodostamiseen;
-osaa akateemisessa kirjoittamisessa käytetyn lähdeviitekäytännön.

Sisältö:

Muistamisen ja muistitiedon rooli, merkitys ja esimerkit historiankirjoituksessa.

Järjestämistapa:

Opintojakso suoritetaan esseetehtävällä yhteisesti sovitusta aiheesta.
Esseiden pituus on 12-15 sivua. Pyydä tarkemmat ohjeet kurssin vastuuhenkilöltä.' 

Toteutustavat:

Itsenäinen lukeminen ja kirjoittaminen. Opettajan/professorin kanssa käydyt lähikeskustelut.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso järjestetään.

Kohderyhmä:

Tieteiden ja aatteiden historian historiakulttuurin ja filosofian suuntautumisvaihtoehdon valinneet

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso järjestetään.

Oppimateriaali:

Kirjallisuuslista löytyy osoitteesta: https://www.oulu.fi/centreforphilosophyofhistory/histkultfil
Sen voi pyytää myös opintokokonaisuuden vastuuhenkilöltä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti essee-suorituksena. Arvosana määräytyy tämän 
kirjallisen tuotteen perusteella.

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytettään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Lisäksi opettaja antaa palautetta 
kirjallisesti ja/tai suullisesti.

Vastuuhenkilö:

Jouni-Matti Kuukkanen

700241S: Uudet mediat, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2019 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op/133 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suoritukset mahdollista tehdä sekä suomeksi että englanniksi

Ajoitus:

Opintojakso suoritetaan esseellä. Se on yksi valinnaisista jaksoista ja tulee suorittaa 
ensimmäisen vuoden aikana.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-tietää, miten historiaa on kirjoitettu tai esitetty uusien medioiden avulla;
-osaa arvioida, miten uusien medioiden välityksellä tapahtuva historian esittäminen muuttaa 
historiankirjoitusta, siitä käytyä teoreettista keskustelua ja luo uusia filosofisia haasteita;
-osaa käyttää useaa lähdettä oman perustellun kirjallisen näkemyksen muodostamiseen;
-osaa akateemisessa kirjoittamisessa käytetyn lähdeviitekäytännön.

Sisältö:

Muistamisen ja muistitiedon rooli, merkitys ja esimerkit historiankirjoituksessa.
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Järjestämistapa:

Opintojakso suoritetaan esseetehtävällä yhteisesti sovitusta aiheesta.
Esseiden pituus on 12-15 sivua. Pyydä tarkemmat ohjeet kurssin vastuuhenkilöltä.

Toteutustavat:

Itsenäinen lukeminen ja kirjoittaminen. Opettajan/professorin kanssa käydyt lähikeskustelut.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso järjestetään

Kohderyhmä:

Tieteiden ja aatteiden historian historiakulttuurin ja filosofian suuntautumisvaihtoehdon valinneet

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso järjestetään.

Oppimateriaali:

Kirjallisuuslista löytyy osoitteesta: https://www.oulu.fi/centreforphilosophyofhistory/histkultfil
Sen voi pyytää myös opintokokonaisuuden vastuuhenkilöltä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti essee-suorituksena. Arvosana määräytyy tämän 
kirjallisen tuotteen perusteella.

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytettään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Lisäksi opettaja antaa palautetta 
kirjallisesti ja/tai suullisesti.

Vastuuhenkilö:

Jouni-Matti Kuukkanen

700242S: Tieteenhistoriografian filosofia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2019 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op/133 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suoritukset mahdollista tehdä sekä suomeksi että englanniksi

Ajoitus:

Opintojakso suoritetaan esseellä. Se on yksi valinnaisista jaksoista ja tulee suorittaa 
ensimmäisen vuoden aikana.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-ymmärtää tieteen historiankirjoittamisen keskeiset haasteet ja käsitteet;
-tuntee keskeiset suuntaukset tieteenhistoriografiassa
-osaa analysoida tieteenhistoriografian erityisyyttä historiankirjoittamisen lajityyppinä;
-kykenee hahmottamaan tieteen historiankirjoituksen merkitystä tieteenfilosofisten kysymysten kannalta;
-osaa käyttää useaa lähdettä oman perustellun kirjallisen näkemyksen muodostamiseen;
-osaa akateemisessa kirjoittamisessa käytetyn lähdeviitekäytännön.

Sisältö:

Tieteen historiankirjoittamisen lähtökohdat, käsitteelliset mahdollisuudet ja filosofiset haasteet

Järjestämistapa:

Opintojakso suoritetaan esseetehtävällä yhteisesti sovitusta aiheesta.
Esseiden pituus on 12-15 sivua. Pyydä tarkemmat ohjeet kurssin vastuuhenkilöltä.
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Toteutustavat:

Itsenäinen lukeminen ja kirjoittaminen. Opettajan/professorin kanssa käydyt lähikeskustelut.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso järjestetään.

Kohderyhmä:

Tieteiden ja aatteiden historian historiakulttuurin ja filosofian suuntautumisvaihtoehdon valinneet

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso järjestetään

Oppimateriaali:

Kirjallisuuslista löytyy osoitteesta: https://www.oulu.fi/centreforphilosophyofhistory/histkultfil
Sen voi pyytää myös opintokokonaisuuden vastuuhenkilöltä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti essee-suorituksena. Arvosana määräytyy tämän 
kirjallisen tuotteen perusteella.

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytettään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Lisäksi opettaja antaa palautetta 
kirjallisesti ja/tai suullisesti.

Vastuuhenkilö:

Jouni-Matti Kuukkanen

700243S: Historiallinen epistemologia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2019 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op/133 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suoritukset mahdollista tehdä sekä suomeksi että englanniksi

Ajoitus:

Opintojakso suoritetaan esseellä. Se on yksi valinnaisista jaksoista ja tulee suorittaa 
ensimmäisen vuoden aikana.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-ymmärtää, mitä historiallinen epistemologia on ja tuntee sen keskeisiä edustajia;
-kykenee analysoimaan historiallisen epistemologian antia sekä historialliselta että filosofiselta 
(epistemologiselta) kannalta; 
-osaa käyttää useaa lähdettä oman perustellun kirjallisen näkemyksen muodostamiseen;
-osaa akateemisessa kirjoittamisessa käytetyn lähdeviitekäytännön.

Sisältö:

Historiallisen epistemologian tutkimuskohteet, argumentaatiotavat ja johtopäätökset 

Järjestämistapa:

Opintojakso suoritetaan esseetehtävällä yhteisesti sovitusta aiheesta.
Esseiden pituus on 12-15 sivua. Pyydä tarkemmat ohjeet kurssin vastuuhenkilöltä.

Toteutustavat:

Itsenäinen lukeminen ja kirjoittaminen. Opettajan/professorin kanssa käydyt lähikeskustelut.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso järjestetään.
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Kohderyhmä:

Tieteiden ja aatteiden historian historiakulttuurin ja filosofian suuntautumisvaihtoehdon valinneet

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso järjestetään.

Oppimateriaali:

Kirjallisuuslista löytyy osoitteesta: https://www.oulu.fi/centreforphilosophyofhistory/histkultfil
Sen voi pyytää myös opintokokonaisuuden vastuuhenkilöltä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti essee-suorituksena. Arvosana määräytyy tämän 
kirjallisen tuotteen perusteella.

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytettään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Lisäksi opettaja antaa palautetta 
kirjallisesti ja/tai suullisesti.

Vastuuhenkilö:

Jouni-Matti Kuukkanen

700244S: Käsitehistoria ja käsitemuutoksen filosofia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2019 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op/133 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suoritukset mahdollista tehdä sekä suomeksi että englanniksi

Ajoitus:

Opintojakso suoritetaan esseellä. Se on yksi valinnaisista jaksoista ja tulee suorittaa 
ensimmäisen vuoden aikana.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-ymmärtää käsitteen määrittelyn sekä käsitteen muutoksen ja pysyvyyden problematiikan;
-tuntee käsitteistä ja niiden muutoksista käytyä keskustelua;
-tuntee vähintään yhden tapausesimerkin historiallisesta käsitemuutoksesta;
-osaa käyttää useaa lähdettä oman perustellun kirjallisen näkemyksen muodostamiseen;
-osaa akateemisessa kirjoittamisessa käytetyn lähdeviitekäytännön.

Sisältö:

Käsitehistorian näkökulma historiaan, filosofiset haasteet ja historialliset esimerkit.

Järjestämistapa:

Opintojakso suoritetaan esseetehtävällä yhteisesti sovitusta aiheesta.
Esseiden pituus on 12-15 sivua. Pyydä tarkemmat ohjeet kurssin vastuuhenkilöltä.

Toteutustavat:

Itsenäinen lukeminen ja kirjoittaminen. Opettajan/professorin kanssa käydyt lähikeskustelut.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso järjestetään.

Kohderyhmä:

Tieteiden ja aatteiden historian historiakulttuurin ja filosofian suuntautumisvaihtoehdon valinneet

Yhteydet muihin opintojaksoihin:
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Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.
Opintojakso on mahdollista suorittaa myös luentokurssilla, jos korvaava luentojakso järjestetään.

Oppimateriaali:

Kirjallisuuslista löytyy osoitteesta: https://www.oulu.fi/centreforphilosophyofhistory/histkultfil
Sen voi pyytää myös opintokokonaisuuden vastuuhenkilöltä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti essee-suorituksena. Arvosana määräytyy tämän 
kirjallisen tuotteen perusteella.

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytettään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Lisäksi opettaja antaa palautetta 
kirjallisesti ja/tai suullisesti.

Vastuuhenkilö:

Jouni-Matti Kuukkanen

700332P: Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ritva Kylli

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli:
suomi (englanti)
Ajoitus:
kevätlukukausi, periodi III
Osaamistavoitteet:
- tuntee digitaalisten ihmistieteiden tutkimuskysymyksiä, -menetelmiä ja -näkökulmia
- oppii tuntemaan digitaalisten ihmistieteiden keskeiset käsitteet sekä keskeisiä määrällisiä ja laadullisia aineistoja
- perehtyy alustavasti ihmistieteellisessä tutkimuksessa käytettäviin digitaalisiin työkaluihin sekä digitaalisen kulttuurin 
tutkimuksessa käytettäviin teoreettisiin ja eettisiin lähtökohtiin (liittyen esim. avoimeen tieteeseen ja aineistoihin)
 -oppii hahmottamaan, minkälaista ihmistieteellistä tutkimusta on mahdollista tuottaa tietokoneavusteisilla 
menetelmillä
-oppii monitieteellisen yhteistyön perusteita sekä tuomaan osaa osaamistaan tieteidenväliseen projektiyhteistyöhön
Sisältö:
Digitaalisten ihmistieteiden näkökulmat, työkalut sekä digitaalisten aineistojen tutkimisessa tarvittavat teoriat ja 
metodit.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus, jonka tukena verkko-opetus.
Toteutustavat:
Aktivoivat opiskelumenetelmät: Luennot, ryhmissä tehtävät harjoitukset ja verkkotyöskentely
Kohderyhmä:
HIKUVIE-tutkinto-ohjelman opiskelijat ja Digitaaliset ihmistieteet –sivuopintokokonaisuuden
opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.
Oppimateriaali:
Luennoilla ilmoitettava materiaali. Warwick, C., Terras, M. M., & Nyhan, J. (2012) Digital 

. humanities in practice London: Facet Publishing in association with UCL Centre for Digital 
Humanities
 

https://www.oulu.fi/centreforphilosophyofhistory/histkultfil
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen luennoille, reflektoivan oppimispäiväkirjan kirjoittaminen sekä aktiivinen
osallistuminen ryhmätyöskentelyyn. Kriteereinä aktiivinen osallistuminen harjoitustöiden
tekemiseen, luentopäiväkirjan avulla osoitettu aihepiirin tuntemus sekä työelämätaitojen

 kehittyminen. Opiskelijat, joilla kurssi sisältyy pääaineen opintoihin, ja jotka suorittavat digitaaliset
ihmistieteet 25 op sivuaineena, suorittavat sivuaineeseen korvaavan kirjatentin examin yleisenä
tenttinä: Warwick, C., Terras, M. M., & Nyhan, J. (2012) . Digital humanities in practice London:
Facet Publishing in association with UCL Centre for Digital Humanities.
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/historia/node/54642
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Ritva Kylli (tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö)
Työelämäyhteistyö:
Opintojakso edistää monipuolisesti opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä, esimerkiksi projektityöskentelytaitoja 
sekä digitaalisten aineistojen käsittelytaitoja. Harjoitustyöaiheita laaditaan yhdessä yliopistolla työskentelevien 
tutkijoiden sekä muiden työelämän edustajien kanssa, ja lisäksi opintojaksolla järjestetään työelämän edustajien 
vierailuluentoja.
Lisätiedot:

 Kurssi on pakollinen kaikille HIKUVIE–opiskelijoille. Opiskelijat, joilla kurssi sisältyy pääaineen
opintoihin ja jotka suorittavat digitaaliset ihmistieteet 25 op sivuaineena, suorittavat sivuaineeseen
korvaavan kirjatentin examin yleisenä tenttinä: Warwick, C., Terras, M. M., & Nyhan, J. (2012) 

. Digital Humanities in Practice London: Facet Publishing in association with UCL Centre for Digital
Humanities.

A110903: Tieteiden ja aatteiden historia, syventävät opinnot, 60 - 80 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Syventävien opintojen opintojaksoja 20 op

700159S: Syventävät metodiopinnot, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi / englanti

Ajoitus:

3.-4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:
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Opiskelija tunnistaa tieteiden ja aatteiden historian teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat ja osaa 
soveltaa niitä omissa tutkielmissaan. Opiskelija osaa lisäksi käyttää valitsemiaan historiatieteellisessä 
tutkimuksessa tarvittavia erityistaitoja.

Sisältö:

Tieteiden ja aatteiden historian tutkimuksessa käytettäviin menetelmiin perehtyminen

Järjestämistapa:

Tieteiden ja aatteiden historian metodikursseja, metodiseminaari, kirjatentti

Toteutustavat:

Luento-opetus, harjoitustyöt, metodiseminaari, vanhat käsialat, kirjatentti

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

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

Oppimateriaali:

Helge Kragh: Introduction to the Historiography of Science; Markku Hyrkkänen: Aatehistorian mieli sekä 
erikseen sovittava kirjallisuus

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Suoritetaan Examin yleisenä tenttinä tai esseetehtävänä ja sen lisäksi kirjoitetaan vastuuhenkilön
kanssa sovitusta teoksesta kirjareferaatti.
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700161S: Historian teoria, historianfilosofia ja tieteenfilosofia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi / englanti

Ajoitus:

3.-4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

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

Sisältö:

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Historiatieteen teoreettiset käsitykset, historian olemusta kuvaavat filosofiset teoriat ja tieteen luonnetta ja 
kehitystä kuvaavat filosofiset teoriat ja käsitykset

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti tai muu kirjallinen tehtävä

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Esitietoina suositellaan, että opiskelija on suorittanut perus- ja aineopintoihin kuuluvat 
metodiopinnot sekä aineopintojen kohdan Johdanto tieteiden ja aatteiden historiaan ja arkistojen 
käyttö (700129A)
Yhteydet muihin opintojaksoihin:

 

Oppimateriaali:

Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila & Kaisa Heinlahti: Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja
; Kari Väyrynen & Jarmo Pulkkinen:  ja Allan Megill: tieteenfilosofia Historianfilosofia Historical

Knowledge, Historical Error – A Contemporary Guide to Practice.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:

 Suoritetaan luentotenttinä, esseetehtävänä tai Examin yleisenä tenttinä
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700162S: Tieteentutkimus, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi / englanti

Ajoitus:

3.-4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

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

Sisältö:

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Tieteentutkimuksen kysymyksiin perehtyminen

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti tai muu kirjallinen tehtävä

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Mika Kiikeri & Petri Ylikoski: ; Peter Burke: Tiede tutkimuskohteena What is the History of 
 ja Harry Collins & Trevor Pinch: Knowledge? The golem - what everyone should know about 

science.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Suoritetaan luentotenttinä, esseetehtävänä tai Examin yleisenä tenttinä
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700163S: Filosofian historia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi / englanti

Ajoitus:

3.-4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

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

Sisältö:

Länsimaisen filosofian historiaan perehtyminen

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti tai muu kirjallinen tehtävä

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Petter Korkman ja Mikko Yrjönsuuri, Filosofian historian kehityslinjoja sekä Svante Nordin, Filosofian 
historia, s. 491-546

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Suoritetaan luentotenttinä, esseetehtävänä tai Examin yleisenä tenttinä
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

Valinnaiset 10 op seuraavista

700164S: Tiede ja politiikka, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op
 

Opetuskieli:

suomi / englanti

Ajoitus:

3.-4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

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

Sisältö:

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

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti tai muu kirjallinen tehtävä

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Seuraavista kirjoista valitaan 5 opintopisteen verran: Markku Mattila: Kansamme parhaaksi. Rotuhygienia
 (2 op); Paul Crook: Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti Darwin’s Coat-Tails. Essays on Social-

Darwinism (2 op); Naomi Oreskes & Erik M. Conway: Merchants of Doubt. How a Handful of Scientists

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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(3 op); P.D. Smith: Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming Doomsday
(3 op); Elazar Barkan: Men. The Real Dr Strangelove and the Dream of the Superweapon Retreat of

(3Scientific Racism. Changing Concepts of Race in Britain and the United States between the World Wars 
op); Denis R. Alexander and Ronald L. Numbers (eds):  (3Biology and Ideology from Descartes to Dawkins
op) tai kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Suoritetaan luentotenttinä, esseetehtävänä tai Examin henkilökohtaisena tenttinä
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700165S: Perehtyminen jonkin tieteen osa-alueen historiaan, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi / englanti

Ajoitus:

3.-4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

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

Sisältö:

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

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti tai muu kirjallinen tehtävä

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Esitietoina suositellaan, että opiskelija on suorittanut seuraavat kurssit: Aatteiden ja oppien historia 
(700125P) ja Tieteen ja teknologian historia (700156A) tai vuosien 2013-2015 ja sitä vanhempien 
vaatimusten mukaan Tieteet ja maailmankuvan kehitys (700095P), Jonkin tieteenalan historia (700112A), 
Johdanto aate- ja oppihistoriaan (700106A)

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

 

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Oppimateriaali:

Seuraavista kirjoista valitaan 5 opintopisteen verran: Petteri Pietikäinen:  (3 op); Hulluuden historia
Oren Harman: The Price of Altruism. George Price and the Search for the Origins of Kindness (3 
op); George Makari:  (3 op); Kurt Danziger: Revolution in Mind. The Creation of Psychoanalysis

 (2 op); Gino Segre: Naming the Mind. How Psychology Found Its Language Faust in 
 (2 op); Jouko Aho: Copenhagen. A Struggle for the Soul of Physics Sieluun piirretty viiva. 

Psykologisia perinteitä suomenmielisestä sielutieteestä kokeelliseen kasvatusoppiin (2 op), tai 
kirjallisuutta sopimuksen mukaan.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Suoritetaan luentotenttinä, esseetehtävänä tai Examin henkilökohtaisena tenttinä
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700166S: Perehtyminen jonkin polittisen aatteen historiaan, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi / englanti

Ajoitus:

3.-4. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

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

Sisältö:

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

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti tai muu kirjallinen tehtävä

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Esitietoina suositellaan, että opiskelija on suorittanut seuraavat kurssit: Aatteiden ja oppien historia 
(700125P) ja Johdanto tieteiden ja aatteiden historiaan ja arkistojen käyttö (700129A) tai vuosien 2013-
2015 tai vanhempien vaatimusten mukaan Yhteiskunnallisten ja poliittisten aatteiden historia (700096P), 
Johdanto aate- ja oppihistoriaan (700106A))

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Oppimateriaali:

Seuraavista kirjoista valitaan 5 opintopisteen verran: Stanley G. Payne: A History of Fascism,
(5 op); Donald Sassoon: 1914–1945 One Hundred Years of Socialism. The West European Left

in the Twentieth Century, (s. xix–468) (5 op); Peter Marshall: , s. ix–50,Demanding the Impossible
191–427 (3 op); Gregory Clayes (ed.):  (3 op);The Cambridge Companion to Utopian Literature
Kari Saastamoinen:  (2 op); Ernest Gellner:  (2Eurooppalainen liberalismi Nations and Nationalism
op).

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Suoritetaan luentotenttinä, esseetehtävänä tai Examin henkilökohtaisena tenttinä
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

Seminaari ja pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte yhteensä 50 op

700221S: Tieteiden ja aatteiden historian seminaari, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

4.-5. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

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

Sisältö:

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

Järjestämistapa:

Säännöllinen, vähintään kahden lukukauden ajan kestävä seminaarityöskentely

Toteutustavat:

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

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Omatoiminen tutkielma, ohjepituus 70–90 sivua.
 

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700222S: Pro gradu -tutkielma, 40 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

40 op

Opetuskieli:

suomi, ruotsi tai englanti

Ajoitus:

4.-5. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

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

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Omatoiminen tutkielma, ohjepituus 70–90 sivua.

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700227Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (tieteiden ja aatteiden historia), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi
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Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

Heti HUK-tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Osaamistavoitteet:

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

Järjestämistapa:

HOPS-palaverit tieteiden ja aatteiden historian professorin kanssa.

Toteutustavat:

Kirjallinen opintosuunnitelma.

Kohderyhmä:

Tieteiden ja aatteiden historian pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Aate- ja oppihistorian perusopinnot

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty

Vastuuhenkilö:

Tieteiden ja aatteiden historian professori

Työelämäyhteistyö:

-

700225S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto / Tieteiden ja aatteiden historia, 0 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

suomi tai ruotsi (äidinkieli)

Ajoitus:

5. vuosi, kevätlukukausi

Osaamistavoitteet:

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

Kohderyhmä:

Tieteiden ja aatteiden historian pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Edeltävät opinnot: tarkastettavaksi jätetty pro gradu -tutkielma

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

 
 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tutkielmasta kirjoitettu tiivistelmä.
 

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Pro gradu -tutkielman ohjaaja

Työelämäyhteistyö:

-

902001Y: Academic Communication, 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: englanti

Taitotaso:
B2/C1 (on the CEFR scale)
Asema:
Obligatory foreign language course for students of logopedics and cultural anthropology and archaeology who 
choose English as their foreign language. 
Lähtötasovaatimus:
English as A- or B-language in senior secondary school, or equivalent skills.
Laajuus:
3 op / 3 ECTS credits - The student workload is 80 hours of work
Opetuskieli:
English
Ajoitus:
First year spring, students of logopedics and cultural anthropology and archaeology, after completion of 902000Y 
Reading for Academic Purposes in the Humanities.
 
Osaamistavoitteet:
In , you will focus on developing your academic and professional communication skills in Academic Communication
English. The course will enable you to follow developments in your own field and succeed in international, 
intercultural contexts at an at least B2 level of proficiency.
Learning outcomes: By the end of the course, you are expected

to have demonstrated your use of appropriate strategies and techniques for communicating effectively in 
English in an academic context.

to have demonstrated the ability to present field-related subjects using appropriate academic vocabulary.
Sisältö:
Skills in oral interaction, including presenting academic topics to classmates, are practiced in the classroom, where 
there is a strong focus on working in pairs and small groups. Homework tasks include online listening tasks, writing, 
and reading to prepare for classroom discussions.
Järjestämistapa:
Contact teaching
Toteutustavat:
80 hours of student work including regular class attendance and homework.
Kohderyhmä:
Students of logopedics and cultural anthropology and archaeology
Esitietovaatimukset:
902000Y Reading for Academic Purposes in the Humanities (RAP-Hum)
Yhteydet muihin opintojaksoihin:

http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/o/assessment_grid_B2C1.html
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See 902000Y RAP-Hum, which is the prerequisite for this course.
Oppimateriaali:
Available online, in the university library and/or provided by the teacher.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Student work is monitored by . You are required to participate regularly and actively in all continuous assessment
contact teaching provided, and successfully complete all required coursework.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
pass/fail
Vastuuhenkilö:
Heather Kannasmaa (logopedics), Karen Niskanen (cultural anthropology and archaeology)
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

900097Y: Historiatieteiden viestintä, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
-
Asema:
Opintojakso on pakollinen aate- ja oppihistorian sekä historian opiskelijoille.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Opintojakso on pakollinen historian sekä tieteiden ja aatteiden historian opiskleijoille. 
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija 

tunnistaa erityisesti historiatieteellisten tekstien piirteet ja pystyy soveltamaan niitä omissa teksteissään 
osaa tuottaa havainnollisen ja argumentoidun tieteellisen puhe-esityksen/alustuksen sekä toimia myös 
puheenjohtajana seminaarityyppisessä tilanteessa  
pystyy havainnoimaan ja arvioimaan vuorovaikutustilanteita erilaisissa ryhmissä ja toimimaan niissä 
tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti yhteistyössä toisten kanssa
osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti sekä arvioida ja kehittää omia viestintätaitojaan 
osana opiskelua, tieteellistä toimintaa sekä työelämän taitoja.  

 
Sisältö:
Tieteellisen viestinnän käytänteet historiatieteissä, tieteen kieli ja tyyli, yhdessä kirjoittaminen, kirjoittamisen prosessi, 
ryhmä- ja puheviestintätilanteiden havainnoiminen, harjoitteleminen ja analysoiminen, palaute.
Järjestämistapa:
monimuoto-opetus
Toteutustavat:
kontaktiopetus noin 35 tuntia ja itsenäinen työskentely noin 100 tuntia.
Kohderyhmä:
Historian sekä tieteiden ja aatteiden historian opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso suoritetaan opintojaksoon Menetelmien perusteista soveltamiseen kuuluvan Perehtyminen uusimpaan 
tutkimukseen -osion yhteydessä. 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Oppimateriaali:
Verkkomateriaali Moodlessa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Koskela, Anne
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

700169P: Johdatus tieteelliseen ajatteluun, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli:
suomi tai englanti
Ajoitus:
vaihtelee pääaineen mukaan
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy tieteellisen ajattelun peruspiirteisiin ja osaa kuvailla tieteellisen ja ei-tieteellisen ajattelun eroja ja 
yhtäläisyyksiä
Sisältö:
Perehtyminen tieteellisen ajattelun peruspiirteisiin. Kurssilla pohditaan mitä on tieto ja erityisesti tieteellinen tieto, 
käsitellään tieteen ja epätieteen rajankäyntiä, ihmistieteiden ja luonnontieteiden eroja sekä yhtäläisyyksiä, tieteellistä 
perustelua eli argumentointia, kriittistä lähteiden lukutaitoa, havainnon, päättelyn ja tulkinnan prosesseja, tieteen 
tekemisen etiikkaa ja normeja, tieteen julkisuutta ja tiedon salaamista, tiedeviestintää ja tieteellisen ajattelun 
historiallista kehitystä.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetusta 24 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 111 tuntia.
Toteutustavat:
Luentokurssi ja oheistehtävä
Kohderyhmä:
HiKuVie-tutkinto-ohjelman opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Ei vaatimuksia tai suosituksia aiemmista opinnoista
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja
Oppimateriaali:
Leila Haaparanta & Ilkka Niiniluoto: Johdatus tieteelliseen ajatteluun
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokurssi, luentopäiväkirja ja kirjatentti. Kriteereinä aktiivinen osallistuminen opetuskeskusteluihin, 
luentopäiväkirjan avulla osoitettu aihepiirin tuntemus ja kirjatentin hyväksytty suorittaminen.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Petteri Pietikäinen
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Yhteinen ja pakollinen kurssi kaikille HIKUVIEn opiskelijoille.
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902000Y: Reading for Academic Purposes in the Humanities, 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: englanti

Taitotaso:
B2/C1 (on the )CEFR scale
Asema:
Obligatory foreign language course for students of logopedics and cultural anthropology and archaeology who 
choose English as their foreign language and whose matriculation exam grade is lower than  or laudatur eximia cum 

.laude approbatur
Lähtötasovaatimus:
English as A- or B-language in senior secondary school, or equivalent skills.
Laajuus:
2 op / 2 ECTS
Opetuskieli:
English
Ajoitus:
1st year students of logopedics and cultural anthropology and archaeology; autumn term (only), BEFORE completion 
of 902001Y Academic Communication
Osaamistavoitteet:
The general aim is to be able to read more extensive academic - general or discipline-specific - text with increased 
confidence and at sufficient speed and to process it critically. More specifically, the aim is to be able to read and 
understand the main ideas of an academic text, scan sufficiently quickly for relevant details, and extract information 
from the readings.

 Learning outcomes: By the end of the course, you are expected to be able to
have acquired effective vocabulary learning techniques
be able to distinguish parts of words to infer meanings
utilize your knowledge of text structure and cohesion markers to understand academic texts
extract information and learn content from English readings in academic and professional contexts

Sisältö:
The course will focus on reading strategies; these include recognizing how texts are organized, identifying key points 
in a text, and understanding words in context. Vocabulary work in the course will focus on a) academic vocabulary, 
as used in formal scientific writing, and b) using your knowledge of the meanings of parts of words (affixes) to infer 
meaning.
Järjestämistapa:
Contact teaching
Toteutustavat:
The scope of the course is 2 op (54 hours student workload).
Kohderyhmä:
Students of logopedics and cultural anthropology and archaeology
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
See 902001Y Academic Communication, which is taken AFTER completion of this course
Oppimateriaali:
Photocopies will be provided by the teacher and/or required texts will be accessible online or from the university 
library.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Student work is monitored by . You are required to participate regularly and actively in all continuous assessment
contact teaching provided, and successfully complete all required coursework. Three lessons, at monthly intervals, 
will start with a short test on material covered so far. 
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
pass/fail
Vastuuhenkilö:
Heather Kannasmaa (logopedics), Karen Niskanen (cultural anthropology and archaeology)

http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/levels.html
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

901030Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: KK / T,H,hyv,hyl toinen kotim. kieli

Opintokohteen kielet: ruotsi

Taitotaso:
B1/B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys)
Asema:
Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Ei koske 
opiskelijoita, joilla on vähintään 15 ov/ 25 op ruotsin kielen opintoja tai jotka aikovat ottaa pohjoismaisen filologian 
sivuaineeksi. Hyväksytty suoritus osoittaa, että opiskelijalla on riittävä oman erikoisalansa ruotsin kielen taito sekä 
korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä virka-alueella vaadittava ruotsin kielen 
taito. Vähintään 15 ov:n/25 op:n laajuiset opinnot vastaavat tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa, vähintään 35 ov:n
/60 op:n opinnot hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Laki 424/03 ja asetus 481/03)
Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. 
Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen 
lähtötasoa.
Kurssi sisältää myös opintojakson 901031Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (HuTK), 3 op.
Lähtötasovaatimus:
Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä 
vähintään arvosanalla 7 (  vastaavat tiedot)  YO-arvosana A-L  IB-koulun Swedish B SL vähintään arvosanalla tai tai tai
3  hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan ja
tarvittaessa täydentämään taitojaan itseohjatun opiskelun (901028Y På väg. Itseohjattu opiskelu, 1-3 op) avulla, sillä 
peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon 
saavuttamiseksi. 

Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo  tutkinnossa vaadittavaa ennen
pääainekohtaista pakollista kurssia. Tiedot täydennystavoista löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta 

 .http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
Laajuus:
Kirjallinen kielitaito (901030Y) 2 op, suullinen kielitaito (901031Y) 3 op. Yhteensä 5 op (130 tuntia).
Opetuskieli:
Ruotsi
Ajoitus:
Arkeologia, historian opettajan sv, informaatiotutkimus, kirjallisuus, kulttuuriantropologia, logopedia - 3. vuoden 
syyslukukausi 
Tieteiden ja aatteiden historia, historia - 3. vuoden kevätlukukausi 
Saamelainen kulttuuri, saamen kielet - 2. vuoden syyslukukausi
Englantilainen filologia, germaaninen filologia, suomen kieli - 1. vuoden kevätlukukausi.
Saamelaisen kulttuurin ja saamen kielten opiskelijat voivat suorittaa kurssin oman tutkinto-ohjelman ajoituksen 
mukaisesti Rauno Varosen ryhmissä. 
Kirjallinen ja suullinen osuus suoritetaan yhdessä; ilmoittautuminen vain kurssille 901030Y.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija saavuttaa sellaisen oman alan työtehtävissä tarvittavan ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan, että hän pystyy 
toimimaan tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Hän käyttää perusrakenteita pääsääntöisesti 
oikeakielisesti puheessa ja kirjoituksessa. Hän käyttää eri viestintätilanteissa tarvittavia tavallisimpia 
tilannesidonnaisia fraaseja ymmärrettävästi. Hän osaa käyttää oman alan erikoissanastoa. Hän pystyy lukemaan ja 
ymmärtämään yleistieteellisiä ja oman alan tekstejä ja tekemään niistä johtopäätöksiä. Hän löytää teksteistä 
ydinajatukset ja pystyy välittämään tämän tiedon ruotsin kielellä kollegoille tai maallikkoyleisölle. Hän osaa 
keskustella ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista. Hän osaa suunnitella ja pitää omaan alaan liittyviä lyhyitä 
esityksiä. Hän osaa kirjoittaa lyhyehköjä työelämän ja oman alan tekstejä (esim. sähköpostiviestit, lyhyet raportit, 
kirjoitelmat). Opintojaksoon sisältyy myös oppimistehtäviä, joilla pyritään edistämään ratkaisukeskeisen, 

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
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yrittäjämäisen ajattelun (luovuus, innovatiivisuus) omaksumista. Oppimistehtävien tavoitteena on oppia soveltamaan 
uusia näkökulmia, oivalluksia ja ratkaisuvaihtoehtoja omaan toimintaan.
Sisältö:
Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä 
tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Erityishuomio kohdistuu akateemisen ja oman alan käsitteistön ja 
terminologian hallintaan. Esiintymistaidon harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä 
pienryhmäkeskusteluja. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia oman alan tekstejä. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä. 
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetus 52 t (2x90 min./vk) ja itsenäistä työskentelyä 78 t, yhteensä 130 t/kurssi.
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Alakohtainen sähköinen oppimateriaali. Kontaktitunneilla suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti tablettia tai 
kannettavaa tietokonetta. Opiskelija voi halutessaan tulostaa materiaalin omakustanteisesti. 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista 
osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja kirjallisen 
kielitaidon testaus. Suullisen kielitaidon arvosana perustuu jatkuvaan arviointiin. Kirjallinen arvosana perustuu 
loppukokeeseen ja kirjallisiin tehtäviin.
Opiskelijat osallistuvat opetukseen syys- tai kevätlukukaudella.
Vaihtoehtoiset suoritustavat:

Lue lisää Kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta https://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/56379
 
Arviointiasteikko:
Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan valtakunnallisen KORU-ohjeistuksen mukaan 
(Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006). Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta 
kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä tai hyvä. Tyydyttävä taito vastaa eurooppalaisen viitekehyksen 
tasoa B1 ja hyvä taito tasoa B2. Hylätty on viitekehyksen taitotasolla A2 tai sen alle. 
Ks. arviointikriteerit http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
Vastuuhenkilö:
Ks. Yhteysopettajat
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opetusryhmiin ilmoittaudutaan WebOodissa. Ilmoittautuminen vain opintojaksolle 901030Y Toinen kotimainen kieli, 
ruotsi, kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op. Ilmoittautua voi vain yhteen omalle pääaineelle tarkoitettuun ryhmään. 
Ilmoittautumisen yhteydessä lisätietokenttään tulee täyttää yliopiston s-postiosoite, pääaine, lukion ruotsin 
päättöarvosana ja mahdollinen yo-arvosana sekä mahdollinen Ruotsin valmentavan kurssin (901018Y) suoritus. 
Opiskelija saa vahvistuksen opiskelupaikasta sähköpostitse ennen kurssin alkua.
Mikäli opiskelija on vapautettu ruotsin opinnoista jo perusasteella, hänen tulee hakea vastaava vapautus omasta 
tiedekunnasta.

901031Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (HuTK), 3 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: KK / T,H,hyv,hyl toinen kotim. kieli

Opintokohteen kielet: ruotsi

Taitotaso:
ks. 901030Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito

https://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/56379
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
https://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/56463
https://weboodi.oulu.fi/oodi/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=901030Y&html=1
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A113801: Historia, perusopinnot, 25 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ayA113801 Historia, perusopinnot (AVOIN YO) 25.0 op

Historian perusopinnot, 25 op

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

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Sisältö:

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

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

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

Kohderyhmä:

Ensimmäisen vuoden opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Heti opintojen alkuvaiheessa

Oppimateriaali:

-

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallinen opintosuunnitelma
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty

Vastuuhenkilö:

Omaopettaja

700123P: Korkeakulttuureista uuteen aikaan, 5 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Matti Enbuske

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700123P Korkeakulttuureista uuteen aikaan (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi ja/tai englanti
Ajoitus:

1. vuosi syyslukukausi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan ja vertailemaan eri kulttuuripiirien poliittisia, 
taloudellisia ja kulttuurisia piirteitä, osaa hahmottaa esimodernin aikakauden suuria kehityslinjoja ja 
kykenee näkemään Suomen kiinnittymisen Euroopan läntiseen kulttuuripiiriin.

Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään keskeisiin historian linjoihin korkeakulttuureista aina Ranskan 
vallankumoukseen saakka. Suomen historia esitetään osana läntisen Euroopan kehitystä.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentosarja ja itsenäistä perehtymistä kurssin yhteydessä ilmoitettavaan kirjallisuuteen tai toissijaisesti 
kirjatentti.

Kohderyhmä:

Historian perusopintojen alkuvaiheen opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muista samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Opiskelija voi valita yhden seuraavista kirjapaketeista:
 
1.       Antiikin tutkimus (tentitään valinnan  mukaan kaksi alla mainituista kolmesta kirjasta)
Simon Price & Peter Thoneman, The Birth of Classical Europe: A History from Troy to Augustine (2011), s. 
11–334.
Andrew Erskine (ed.), A Companion to Ancient History (2009), luvut 2–4, 6–16, 27–36, 43–45.
Lukas de Blois, An introduction to the ancient world, London : Routledge, 1997.
 
2.    Keskiajan tutkimus (tentitään molemmat teokset)
Jacques Le Goff, Medieval Civilization 400–1500 (1988 tai uudempi).
Kari Tarkiainen, Ruotsin Itämaa: Esihistoriasta Kustaa Vaasaan (2010).
 
3.    Uuden ajan tutkimus (tentitään molemmat teokset)
Merry E. Wiesner-Hanks, Early Modern Europe, 1450–1789, 2nd edition (2013).
Nils Erik Villstrand, Valtakunnanosa: suurvalta ja valtakunnan hajoaminen 1560–1812 (2012).

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentokuulustelu ja/tai kirjatentti yleisenä tenttinä tai examin henkilökohtaisena tenttinä.
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/historia/node/54642



61

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Matti Enbuske

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti jokaisesta 
tentittävästä kirjasta tehtyyn kysymykseen.

700124P: Uusin aika, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Oinas-Kukkonen, Henry Tapio

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700124P Uusin aika (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi ja/tai englanti

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä, kuvata ja selittää uuden ja uusimman ajan 
merkittävimmät tapahtumakokonaisuudet ja vaiheet. Hän kykenee perustellusti yhdistämään ja 
vertailemaan tapahtumia toisiinsa ja näkemään Suomen historian käänteet osana maailmanhistoriallista 
kokonaisuutta

Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään keskeisiin historian linjoihin Ranskan vallankumouksesta nykyaikaan

Järjestämistapa:

Luentokurssi

Toteutustavat:

Luentosarja ja/tai omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen

Kohderyhmä:

Historian perusopintojen alkuvaiheen opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muista samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

, SeventhWorld Civilizations: The Global Experience, Volume 2: 1450 to the Present
Edition (2015), Part V & VI sekä Jouko Vahtola: Suomen historia jääkaudesta Euroopan

, luvut Nousun aika (1721–1860), Uusi aika (1860–1944) ja Uusin aikaunioniin (2017)
(1944–2002).
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
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Luentokuulustelu ja kirjatentti tai pelkkä kirjatentti yleisenä tenttinä. 
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/historia/node/54642
Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti molemmista 
tentittävistä kirjoista tehtyyn kysymykseen.

700125P: Aatteiden ja oppien historia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Kallinen, Maija Sinikka

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700125P Aatteiden ja oppien historia (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata tieteellisen ajattelun kehityksen 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. Opiskelija osaa myös kuvata yhteiskuntaa, valtiota ja 
politiikkaa sekä yhteiskunnallisia liikkeitä koskevan ja perustelevan ajattelun kehityksen antiikista 
nykyaikaan.

Sisältö:

Tieteellisen ja poliittisen ajattelun historia antiikista nykypäiviin.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Historian perusopintoja suorittavat opiskelijat

Oppimateriaali:

Luentokurssi ja sillä osoitetut lisämateriaalit TAI kirjatentti: Sven-Erik Liedman, Från Platon till 
 (1999) ja Peter Whitfield,  (1999).Kommunismens fall Landmarks in Western Science

Suoritustavat ja arviointikriteerit:
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Luentotentti ja/tai kirjatentti yleisenä tenttinä.
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/historia/node/54642
Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Maija Kallinen

Lisätiedot:

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti jokaisesta 
tentittävästä kirjasta tehtyyn kysymykseen

700126P: Orientaatio historiantutkimukseen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Tiina Kinnunen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700126P Orientaatio historiantutkimukseen (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

1. vuosi, syyslukukausi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa historian monimuotoisen käytön yhteiskunnassa ja 
sen luonteen akateemisena tieteenalana. Opiskelijalle on muodostunut näkemys historiankirjoituksen 
kehityksestä, nykytutkimuksen luonteesta, suuntauksista ja keskeisistä käsitteistä sekä lähteiden ja 
teorioiden käytöstä tutkimuksessa.Opiskelija on perehtynyt historian opiskeluun ja suoritustapoihin, 
tutkintorakenteisiin ja -tavoitteisiin, osaa tunnistaa oman osaamisensa ja suhteuttaa sen alan 
työmahdollisuuksiin.

Sisältö:

Historian käytön ja tutkimuksen keskeiset piirteet: Historia yhteiskunnallisena ilmiönä, historiantutkimuksen 
peruskäsitteet, tutkimusalat ja teoriat. HOPS1: Suunnitelma kandidaatintutkinnon suorittamiseksi. Yleisellä 
opintojen ohjauksella edistetään opiskelijan oppimaan oppimista, opintojen parempaa hahmottamista ja 
urasuunnittelutaitojen kehittymistä. Ei koske sivuaineopiskelijoita.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja henkilökohtainen ohjaus.

Toteutustavat:

Luentokurssi ja perehtyminen kurssin yhteydessä jaettavaan kirjallisuuteen; tapaamiset henkilökohtaisen 
omaopettajan kanssa sekä HOPS1-infot.  Historian sivuaineopiskelijat suorittavat luentokurssin yhteydessä 
HOPS1:n korvaavan 1 op:n laajuisen harjoitustyön

Kohderyhmä:

Historian perusopintoja suorittavat opiskelijat.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti, kirjallinen opintosuunnitelma ja OodiHopsin laatiminen/harjoitustyö

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Professori Tiina Kinnunen

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Pakollinen läsnäolo luennoilla (85%) ja pakollinen osallistuminen HOPS-ohjaukseen

700127P: Menetelmien perusteista soveltamiseen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Oinas-Kukkonen, Henry Tapio

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700127P Menetelmien perusteista soveltamiseen (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. opintovuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan 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 ja hän tutustuu 
tutkimusprosessiin ja oppii tieteenalan käytännöt.
Opiskelija kehittää yksilö- ja ryhmätyöskentelytaitojaan sekä harjoittelee tieteellistä kirjoittamista ja 
tieteellisten tekstien kriittistä lukemista.

Sisältö:

Tutkimusmenetelmien perusteet, perehtyminen uusimpaan tutkimukseen

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento, kirjallisuus, ryhmäistunnot, harjoitustyö ja suullinen esittäminen. Toteutustavat ja niiden määrät 
voivat vaihdella.

Kohderyhmä:

Perusopintoja suorittavat historian opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Esitietoina suositellaan kurssia 700126P Orientaatio historiantutkimukseen

Yhteydet muihin opintojaksoihin:
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Perehtyminen uusimpaan tutkimukseen -osio on integroitu suomen kielen pakollisen Kirjallinen ja suullinen 
viestintä -kurssin kanssa.

Oppimateriaali:

Erikseen osoitettava kirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tutkimusmenetelmien perusteet -osio voi sisältää tentin.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen

Työelämäyhteistyö:

-

A110902: Tieteiden ja aatteiden historia, aineopinnot, 45 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Kaikille yhteiset opintojaksot

700129A: Johdanto tieteiden ja aatteiden historiaan ja arkistojen käyttö, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. vuosi
Kontaktiopetus

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa ja osaa käsitteellistää tieteiden ja aatteiden historian erityisluonteen ja on perehtynyt
oppiaineen keskeisiin menetelmiin ja teoreettisiin perusteisiin. Opiskelija osaa myös paikallistaa
eriluonteisia (julkisia ja yksityisiä, kirjallisia ja sähköisiä, koti- ja ulkomaisia) lähdeaineistoja,
lähdekokoelmia, tietokantoja ja arkistoja sekä arvioida niistä löytyvän aineiston käyttömahdollisuuksia
tutkimusongelman ratkaisemisessa.

Sisältö:

Tieteiden ja aatteiden historian peruskäsitteet ja menetelmät, aatehistoriallinen ja tieteenhistoriallinen
näkökulma ajattelun ja tieteellisen toiminnan historiaan sekä historiantutkimuksen koti- ja ulkomaisten
lähteiden paikallistaminen ja käyttö

Järjestämistapa:
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Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot, ohjatut harjoitukset ja työskentely joko itsenäisesti tai pienissä ryhmissä

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Perusopintojen kohdat: Orientaatio historiantutkimukseen ja Menetelmien perusteista soveltamiseen.
 

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojaksoon kuuluu myös arkistojen käytön kurssi. Siihen tulee ilmoittautua koodilla 700320A (Arkistojen
käyttö ja arkistolähteet).

Oppimateriaali:

Manuale Historiae – Historianopiskelijan käsikirja sekä opettajan jakama opetusmateriaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen luennoille, yhteiset harjoitukset ja itsenäinen harjoitustyö.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen ja Matti Salo

Työelämäyhteistyö:

-

700333P: Tutkimusmenetelmät, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Markku Hokkanen

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suomi/saame/englanti

Ajoitus:

syyslukukausi, periodit I ja II
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimuksen laadullisia 
menetelmiä. Kurssi antaa opiskelijoille työelämässä välttämättömiä tiedonhaun, lähdekritiikin, tutkimuksen 
suunnittelun ja toteutuksen (kysymyksenasettelu, aineiston keruu ja analyysi), kirjoittamisen, esittämisen 
sekä kriittisen keskustelun taitoja ja valmiuksia.

Sisältö:

HIKUVIE:n yhteiset menetelmäluennot (2op) + pääaineen oma osio (3op).

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely.
 

Toteutustavat:
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Aktivoivat opiskelumenetelmät: Luennot, ryhmissä tehtävät harjoitukset ja 
verkkotyöskentely.
Historiassa kurssiin kuuluu seminaarityöskentelyä.
Kohderyhmä:

HIKUVIE–tutkinto-ohjelman opiskelijat

Esitietovaatimukset:

 
 

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Historiatieteissä jakso suoritetaan yhtä aikaa Tiedonhankintakurssin ( ) http://libguides.oulu.fi/700333p
kanssa.
Informaatiotutkimuksen opiskelijoilla jakso on osa kandidaattiseminaaria (694602A)
Arkeologian, kulttuuriantropologian ja saamelaisen kulttuurin opiskelijoilla jakso kuuluun tutkinto-ohjelman 
yhteisiin opintoihin.

Oppimateriaali:

Kirjallisuus/artikkelikansio

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen luennoille sekä kunkin pääaineen harjoituksiin tms. osuuteen.
HIKUVIEN luento-osuuden oppimispäiväkirja arvioidaan hyväksytty/hylätty.
 

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Markku Hokkanen

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Kurssi on yhteinen ja pakollinen kaikille HIKUVIE -opiskelijoille.

Opintojaksoista 700150-700167A pääaineopiskelijat valitsevat viisi ja sivuaineopiskelijat kolme kurssia. 
Kurssia 700167A suositellaan vain pääaineopiskelijoille.

700150A: Antiikki ja keskiaika, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä antiikin ja keskiajan tieteiden ja aatteiden erityispiirteet sekä kontekstualisoida 
antiikin ja keskiajan aatemaailman historialliseen ja yhteiskunnalliseen taustaansa.

http://libguides.oulu.fi/700333p
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Sisältö:

Antiikin ja keskiajan tieteiden ja aatteiden historia.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Valinnainen teos molemmista kohdista:
a) Holger Thesleff & Juha Sihvola: Antiikin filosofia ja aatemaailma tai Ronny Ambjörnsson: Människors 
undran;
b) Tuomas M.S. Lehtonen (toim.): Keskiajan kevät tai Vesa Hirvonen & Risto Saarinen (toim.): Keskiajan 
filosofia

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

700151A: Renessanssi ja valistus, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä renessanssiajan ja valistusajan tieteiden ja aatteiden erityispiirteet sekä 
kontekstualisoida renessanssin ja valistuksen aatemaailman historialliseen ja yhteiskunnalliseen 
taustaansa.

Sisältö:

Renessanssin ja valistuksen tieteiden ja aatteiden historia

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Timo Joutsivuo & Heikki Mikkeli (toim.): Renessanssin tiede; John Henry: The scientific revolution and the 
origins of modern science; Jonathan Israel: A revolution of the mind

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai Examin yleinen tentti
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

700152A: Uusin aika, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä viimeisen kahden vuosisadan tieteiden ja aateiden keskeiset erityispiirteet sekä 
kontekstualisoida ajankohdan aatemaailman historialliseen ja yhteiskunnalliseen taustaansa.

Sisältö:

1800- ja 1900-lukujen tieteiden ja aatteiden historia.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Gunnar Eriksson: Västerlandets idéhistoria 1800-1950; Nils Runeby (red.): Framstegets arvtagare

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai Examin yleinen tentti
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

700153A: Globaali aatehistoria, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Heini-Eliisa Hakosalo

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

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

Sisältö:

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

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Jussi Pakkasvirta ja Pasi Saukkonen (toim.): Nationalismit; Manuel Castells: Networks of Outrage and 
Hope.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti.
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Heini Hakosalo

Työelämäyhteistyö:

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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-

700155A: Tieteiden ja aatteiden historia Suomessa, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä Suomen tieteiden ja aatteiden historian keskeiset erityispiirteet sekä 
kontekstualisoida Suomen aatemaailman ja Suomessa tehdyn tieteellisen toiminnan historialliseen ja 
yhteiskunnalliseen taustaansa.

Sisältö:

Tieteiden ja aatteiden historia Suomessa.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Päiviö Tommila (toim.): Suomen tieteen historia 1, sekä yksi osa sarjasta Tuomas M.S. Lehtonen & Timo 
Joutsivuo (toim.): Suomen kulttuurihistoria

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

700156A: Tieteen ja teknologian historia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

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

Sisältö:

Tieteen ja tekniikan historia

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

James E. McCellan III & Harold Dorn: Science and Technology in World History
sekä yksi seuraavista:
Heikki Vuorinen: ; George W. Stocking: RTaudit, parantajat ja parannettavat ace, Culture,

; Philip John Tyson, Dai Jones &and Evolution. Essays in the History of Anthropology
Jonathan Elcock: ; Roger G. Newton: Psychology in Social Context From Clockwork to

; Jonathan Conlin: Crapshoot: A History of Physics Evolution and the Victorians: Science,
.Culture and Politics in Darwin’s Britain

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700157A: Uskonnollisten aatteiden historia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Heini-Eliisa Hakosalo

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

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

Sisältö:

Maailmanuskontojen aatemaailma ja historia sekä uskonnollisuuden käsittämisen eri näkökulmat

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Ilkka Pyysiäinen: Jumalten keinu: kiertoajelu uskontotieteessä sekä toinen seuraavista: Ninian Smart: 
Uskontojen maailma tai Karen Armstrong: Jumalan historia (A History of God)

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Heini Hakosalo

Työelämäyhteistyö:

-

700158A: Tieteellisten seurojen ja instituutioiden historia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799


74

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

Sisältö:

Tieteellisten seurojen ja instituutioiden historia

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Olaf Pedersen: The First Universities. Studium Generale and the Origins of University Education in Europe; 
Marja Jalava: The University in the Making of the Welfare State

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai Examin yleinen tentti
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

700160A: Tieteen ja aatteiden historian tutkimuksen perusteet, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Heini-Eliisa Hakosalo

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi/englanti

Ajoitus:

1. lukuvuosi kl

Osaamistavoitteet:

Opiskelija perehtyy tieteen ja aatteiden historian tutkimuksen peruspiirteisiin ja tieteenalan empiiriseen 
tutkimukseen ja osaa kuvailla tieteen historian ja aatteiden historian yhtäläisyyksiä ja erovaisuuksia

Sisältö:

Perehtyminen tieteen ja aatteiden historian tutkimuksen peruspiirteisiin ja empiirisiin ”tapaustutkimuksiin”

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Suositellaan suoritettavaksi sen jälkeen kun opintojakso 700129A Johdanto tieteen ja aatteiden historiaan 
on suoritettu (ko. opintojaksoon kuuluvan arkistokurssin voi suorittaa erikseen 700320A )

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

700129A Johdanto tieteen ja aatteiden historiaan

Oppimateriaali:

Mikko Myllykangas ja Petteri Pietikäinen (toim.): Ajatusten lähteillä. Aatteiden ja oppien historiaa; Richard 
Whitmore: What is intellectual history?

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Heini Hakosalo

700167A: Tieteiden ja aatteiden historian lähialat, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1.–3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt sisällöllistä ja menetelmällistä tietämystään yhdestä 
alla luetelluista tieteiden ja aatteiden historian lähitieteenaloista.

Sisältö:

Historian, antiikin kielten ja kulttuurin, filosofian, humanististen ympäristöopintojen, Japani-opintojen tai 
taidehistorian opintoja.

Järjestämistapa:

Itseopiskelu tai kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luentoja, kirjallisuutta ja esseitä sopimuksen mukaan

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Ks. valitsemasi oppiaineen opetussuunnitelma. Vastuuopettajan kanssa voidaan sopia myös muusta 
vaihtoehtoisesta kirjallisuudesta.

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

VI Seminaari ja kypsyysnäyte, 10 op. Pääaineopiskelijat suorittavat 700226A ja 700224A ja 
sivuaineopiskelijat 700214A

700226A: Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (tieteiden ja aatteiden historia), 10 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

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

Osaamistavoitteet:

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

Sisältö:

Kurssin tuloksena on itsenäisesti laadittu tieteiden ja aatteiden historian kandidaatintutkielma (n. 20 s.).

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja henkilökohtainen ohjaus

Toteutustavat:

Säännöllisesti pidettävä seminaari

Kohderyhmä:

Aate- ja oppihistorian pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Aineopintojen kohdat Laadulliset menetelmät, tiedonhaku ja kirjastojen käyttö sekä Johdanto aate- ja 
oppihistoriaan ja arkistojen käyttö joko suoritettuna tai aloitettuna

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

 
 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Aktiivinen osallistuminen seminaariin (vähintään 10 kokoontumiskertaa), kandidaatintutkielman laatiminen 
ja esittäminen, opponointi ja aktiivinen osallistuminen seminaari-istunnoissa sekä oppimispäiväkirjan pito.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

700224A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/Tieteiden ja aatteiden historia), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

Suomi tai ruotsi (äidinkieli)

Ajoitus:

3. vuosi, kevätlukukausi

Osaamistavoitteet:

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

Toteutustavat:

Tenttitilaisuudessa kirjoitettu essee

Kohderyhmä:

Tieteiden ja aatteiden historian pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Edeltävät opinnot: hyväksytty kandidaatintutkielma

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tenttitilaisuudessa kirjoitettu essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Kypsyysnäytteen kieliasun arvioi suomen tai ruotsin kielen opettaja ja sisällön tieteiden ja aateiden 
historian edustaja

Työelämäyhteistyö:

-

700214A: Proseminaari ja proseminaaritutkielma (sivuaineopiskelijat), 10 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

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

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

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

Osaamistavoitteet:

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

Sisältö:

Kurssin tuloksena on itsenäisesti laadittu tieteiden ja aatteiden historian proseminaaritutkielma (n. 20 s.).

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Säännöllisesti pidettävä seminaari

Kohderyhmä:

Opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Aineopintojen kohdat Laadulliset menetelmät, tiedonhaku ja kirjastojen käyttö sekä Johdanto aate- ja 
oppihistoriaan ja arkistojen käyttö joko suoritettuna tai aloitettuna

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

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

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

902001Y: Academic Communication, 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: englanti

Taitotaso:
B2/C1 (on the CEFR scale)
Asema:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/o/assessment_grid_B2C1.html
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Obligatory foreign language course for students of logopedics and cultural anthropology and archaeology who 
choose English as their foreign language. 
Lähtötasovaatimus:
English as A- or B-language in senior secondary school, or equivalent skills.
Laajuus:
3 op / 3 ECTS credits - The student workload is 80 hours of work
Opetuskieli:
English
Ajoitus:
First year spring, students of logopedics and cultural anthropology and archaeology, after completion of 902000Y 
Reading for Academic Purposes in the Humanities.
 
Osaamistavoitteet:
In , you will focus on developing your academic and professional communication skills in Academic Communication
English. The course will enable you to follow developments in your own field and succeed in international, 
intercultural contexts at an at least B2 level of proficiency.
Learning outcomes: By the end of the course, you are expected

to have demonstrated your use of appropriate strategies and techniques for communicating effectively in 
English in an academic context.

to have demonstrated the ability to present field-related subjects using appropriate academic vocabulary.
Sisältö:
Skills in oral interaction, including presenting academic topics to classmates, are practiced in the classroom, where 
there is a strong focus on working in pairs and small groups. Homework tasks include online listening tasks, writing, 
and reading to prepare for classroom discussions.
Järjestämistapa:
Contact teaching
Toteutustavat:
80 hours of student work including regular class attendance and homework.
Kohderyhmä:
Students of logopedics and cultural anthropology and archaeology
Esitietovaatimukset:
902000Y Reading for Academic Purposes in the Humanities (RAP-Hum)
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
See 902000Y RAP-Hum, which is the prerequisite for this course.
Oppimateriaali:
Available online, in the university library and/or provided by the teacher.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Student work is monitored by . You are required to participate regularly and actively in all continuous assessment
contact teaching provided, and successfully complete all required coursework.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
pass/fail
Vastuuhenkilö:
Heather Kannasmaa (logopedics), Karen Niskanen (cultural anthropology and archaeology)
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

900097Y: Historiatieteiden viestintä, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
-
Asema:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opintojakso on pakollinen aate- ja oppihistorian sekä historian opiskelijoille.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Opintojakso on pakollinen historian sekä tieteiden ja aatteiden historian opiskleijoille. 
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija 

tunnistaa erityisesti historiatieteellisten tekstien piirteet ja pystyy soveltamaan niitä omissa teksteissään 
osaa tuottaa havainnollisen ja argumentoidun tieteellisen puhe-esityksen/alustuksen sekä toimia myös 
puheenjohtajana seminaarityyppisessä tilanteessa  
pystyy havainnoimaan ja arvioimaan vuorovaikutustilanteita erilaisissa ryhmissä ja toimimaan niissä 
tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti yhteistyössä toisten kanssa
osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti sekä arvioida ja kehittää omia viestintätaitojaan 
osana opiskelua, tieteellistä toimintaa sekä työelämän taitoja.  

 
Sisältö:
Tieteellisen viestinnän käytänteet historiatieteissä, tieteen kieli ja tyyli, yhdessä kirjoittaminen, kirjoittamisen prosessi, 
ryhmä- ja puheviestintätilanteiden havainnoiminen, harjoitteleminen ja analysoiminen, palaute.
Järjestämistapa:
monimuoto-opetus
Toteutustavat:
kontaktiopetus noin 35 tuntia ja itsenäinen työskentely noin 100 tuntia.
Kohderyhmä:
Historian sekä tieteiden ja aatteiden historian opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso suoritetaan opintojaksoon Menetelmien perusteista soveltamiseen kuuluvan Perehtyminen uusimpaan 
tutkimukseen -osion yhteydessä. 
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali Moodlessa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Koskela, Anne
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

700169P: Johdatus tieteelliseen ajatteluun, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli:
suomi tai englanti
Ajoitus:
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vaihtelee pääaineen mukaan
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy tieteellisen ajattelun peruspiirteisiin ja osaa kuvailla tieteellisen ja ei-tieteellisen ajattelun eroja ja 
yhtäläisyyksiä
Sisältö:
Perehtyminen tieteellisen ajattelun peruspiirteisiin. Kurssilla pohditaan mitä on tieto ja erityisesti tieteellinen tieto, 
käsitellään tieteen ja epätieteen rajankäyntiä, ihmistieteiden ja luonnontieteiden eroja sekä yhtäläisyyksiä, tieteellistä 
perustelua eli argumentointia, kriittistä lähteiden lukutaitoa, havainnon, päättelyn ja tulkinnan prosesseja, tieteen 
tekemisen etiikkaa ja normeja, tieteen julkisuutta ja tiedon salaamista, tiedeviestintää ja tieteellisen ajattelun 
historiallista kehitystä.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetusta 24 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 111 tuntia.
Toteutustavat:
Luentokurssi ja oheistehtävä
Kohderyhmä:
HiKuVie-tutkinto-ohjelman opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Ei vaatimuksia tai suosituksia aiemmista opinnoista
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja
Oppimateriaali:
Leila Haaparanta & Ilkka Niiniluoto: Johdatus tieteelliseen ajatteluun
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokurssi, luentopäiväkirja ja kirjatentti. Kriteereinä aktiivinen osallistuminen opetuskeskusteluihin, 
luentopäiväkirjan avulla osoitettu aihepiirin tuntemus ja kirjatentin hyväksytty suorittaminen.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Petteri Pietikäinen
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Yhteinen ja pakollinen kurssi kaikille HIKUVIEn opiskelijoille.

902000Y: Reading for Academic Purposes in the Humanities, 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: englanti

Taitotaso:
B2/C1 (on the )CEFR scale
Asema:
Obligatory foreign language course for students of logopedics and cultural anthropology and archaeology who 
choose English as their foreign language and whose matriculation exam grade is lower than  or laudatur eximia cum 

.laude approbatur
Lähtötasovaatimus:
English as A- or B-language in senior secondary school, or equivalent skills.
Laajuus:
2 op / 2 ECTS
Opetuskieli:
English
Ajoitus:
1st year students of logopedics and cultural anthropology and archaeology; autumn term (only), BEFORE completion 
of 902001Y Academic Communication
Osaamistavoitteet:
The general aim is to be able to read more extensive academic - general or discipline-specific - text with increased 
confidence and at sufficient speed and to process it critically. More specifically, the aim is to be able to read and 

http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/levels.html
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understand the main ideas of an academic text, scan sufficiently quickly for relevant details, and extract information 
from the readings.

 Learning outcomes: By the end of the course, you are expected to be able to
have acquired effective vocabulary learning techniques
be able to distinguish parts of words to infer meanings
utilize your knowledge of text structure and cohesion markers to understand academic texts
extract information and learn content from English readings in academic and professional contexts

Sisältö:
The course will focus on reading strategies; these include recognizing how texts are organized, identifying key points 
in a text, and understanding words in context. Vocabulary work in the course will focus on a) academic vocabulary, 
as used in formal scientific writing, and b) using your knowledge of the meanings of parts of words (affixes) to infer 
meaning.
Järjestämistapa:
Contact teaching
Toteutustavat:
The scope of the course is 2 op (54 hours student workload).
Kohderyhmä:
Students of logopedics and cultural anthropology and archaeology
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
See 902001Y Academic Communication, which is taken AFTER completion of this course
Oppimateriaali:
Photocopies will be provided by the teacher and/or required texts will be accessible online or from the university 
library.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Student work is monitored by . You are required to participate regularly and actively in all continuous assessment
contact teaching provided, and successfully complete all required coursework. Three lessons, at monthly intervals, 
will start with a short test on material covered so far. 
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
pass/fail
Vastuuhenkilö:
Heather Kannasmaa (logopedics), Karen Niskanen (cultural anthropology and archaeology)
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

901030Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: KK / T,H,hyv,hyl toinen kotim. kieli

Opintokohteen kielet: ruotsi

Taitotaso:
B1/B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys)
Asema:
Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Ei koske 
opiskelijoita, joilla on vähintään 15 ov/ 25 op ruotsin kielen opintoja tai jotka aikovat ottaa pohjoismaisen filologian 
sivuaineeksi. Hyväksytty suoritus osoittaa, että opiskelijalla on riittävä oman erikoisalansa ruotsin kielen taito sekä 
korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä virka-alueella vaadittava ruotsin kielen 
taito. Vähintään 15 ov:n/25 op:n laajuiset opinnot vastaavat tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa, vähintään 35 ov:n
/60 op:n opinnot hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Laki 424/03 ja asetus 481/03)
Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. 
Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen 
lähtötasoa.
Kurssi sisältää myös opintojakson 901031Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (HuTK), 3 op.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Lähtötasovaatimus:
Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä 
vähintään arvosanalla 7 (  vastaavat tiedot)  YO-arvosana A-L  IB-koulun Swedish B SL vähintään arvosanalla tai tai tai
3  hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan ja
tarvittaessa täydentämään taitojaan itseohjatun opiskelun (901028Y På väg. Itseohjattu opiskelu, 1-3 op) avulla, sillä 
peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon 
saavuttamiseksi. 

Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo  tutkinnossa vaadittavaa ennen
pääainekohtaista pakollista kurssia. Tiedot täydennystavoista löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta 

 .http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
Laajuus:
Kirjallinen kielitaito (901030Y) 2 op, suullinen kielitaito (901031Y) 3 op. Yhteensä 5 op (130 tuntia).
Opetuskieli:
Ruotsi
Ajoitus:
Arkeologia, historian opettajan sv, informaatiotutkimus, kirjallisuus, kulttuuriantropologia, logopedia - 3. vuoden 
syyslukukausi 
Tieteiden ja aatteiden historia, historia - 3. vuoden kevätlukukausi 
Saamelainen kulttuuri, saamen kielet - 2. vuoden syyslukukausi
Englantilainen filologia, germaaninen filologia, suomen kieli - 1. vuoden kevätlukukausi.
Saamelaisen kulttuurin ja saamen kielten opiskelijat voivat suorittaa kurssin oman tutkinto-ohjelman ajoituksen 
mukaisesti Rauno Varosen ryhmissä. 
Kirjallinen ja suullinen osuus suoritetaan yhdessä; ilmoittautuminen vain kurssille 901030Y.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija saavuttaa sellaisen oman alan työtehtävissä tarvittavan ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan, että hän pystyy 
toimimaan tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Hän käyttää perusrakenteita pääsääntöisesti 
oikeakielisesti puheessa ja kirjoituksessa. Hän käyttää eri viestintätilanteissa tarvittavia tavallisimpia 
tilannesidonnaisia fraaseja ymmärrettävästi. Hän osaa käyttää oman alan erikoissanastoa. Hän pystyy lukemaan ja 
ymmärtämään yleistieteellisiä ja oman alan tekstejä ja tekemään niistä johtopäätöksiä. Hän löytää teksteistä 
ydinajatukset ja pystyy välittämään tämän tiedon ruotsin kielellä kollegoille tai maallikkoyleisölle. Hän osaa 
keskustella ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista. Hän osaa suunnitella ja pitää omaan alaan liittyviä lyhyitä 
esityksiä. Hän osaa kirjoittaa lyhyehköjä työelämän ja oman alan tekstejä (esim. sähköpostiviestit, lyhyet raportit, 
kirjoitelmat). Opintojaksoon sisältyy myös oppimistehtäviä, joilla pyritään edistämään ratkaisukeskeisen, 
yrittäjämäisen ajattelun (luovuus, innovatiivisuus) omaksumista. Oppimistehtävien tavoitteena on oppia soveltamaan 
uusia näkökulmia, oivalluksia ja ratkaisuvaihtoehtoja omaan toimintaan.
Sisältö:
Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä 
tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Erityishuomio kohdistuu akateemisen ja oman alan käsitteistön ja 
terminologian hallintaan. Esiintymistaidon harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä 
pienryhmäkeskusteluja. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia oman alan tekstejä. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä. 
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetus 52 t (2x90 min./vk) ja itsenäistä työskentelyä 78 t, yhteensä 130 t/kurssi.
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Alakohtainen sähköinen oppimateriaali. Kontaktitunneilla suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti tablettia tai 
kannettavaa tietokonetta. Opiskelija voi halutessaan tulostaa materiaalin omakustanteisesti. 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista 
osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja kirjallisen 
kielitaidon testaus. Suullisen kielitaidon arvosana perustuu jatkuvaan arviointiin. Kirjallinen arvosana perustuu 
loppukokeeseen ja kirjallisiin tehtäviin.
Opiskelijat osallistuvat opetukseen syys- tai kevätlukukaudella.
Vaihtoehtoiset suoritustavat:

Lue lisää Kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta https://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/56379
 

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
https://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/56379
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Arviointiasteikko:
Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan valtakunnallisen KORU-ohjeistuksen mukaan 
(Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006). Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta 
kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä tai hyvä. Tyydyttävä taito vastaa eurooppalaisen viitekehyksen 
tasoa B1 ja hyvä taito tasoa B2. Hylätty on viitekehyksen taitotasolla A2 tai sen alle. 
Ks. arviointikriteerit http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
Vastuuhenkilö:
Ks. Yhteysopettajat
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opetusryhmiin ilmoittaudutaan WebOodissa. Ilmoittautuminen vain opintojaksolle 901030Y Toinen kotimainen kieli, 
ruotsi, kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op. Ilmoittautua voi vain yhteen omalle pääaineelle tarkoitettuun ryhmään. 
Ilmoittautumisen yhteydessä lisätietokenttään tulee täyttää yliopiston s-postiosoite, pääaine, lukion ruotsin 
päättöarvosana ja mahdollinen yo-arvosana sekä mahdollinen Ruotsin valmentavan kurssin (901018Y) suoritus. 
Opiskelija saa vahvistuksen opiskelupaikasta sähköpostitse ennen kurssin alkua.
Mikäli opiskelija on vapautettu ruotsin opinnoista jo perusasteella, hänen tulee hakea vastaava vapautus omasta 
tiedekunnasta.

901031Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (HuTK), 3 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: KK / T,H,hyv,hyl toinen kotim. kieli

Opintokohteen kielet: ruotsi

Taitotaso:
ks. 901030Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito

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

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
https://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/56463
https://weboodi.oulu.fi/oodi/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=901030Y&html=1
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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

Oppimateriaali:

-

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallinen opintosuunnitelma
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

hyväksytty

Vastuuhenkilö:

Omaopettaja

700123P: Korkeakulttuureista uuteen aikaan, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Matti Enbuske

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700123P Korkeakulttuureista uuteen aikaan (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi ja/tai englanti
Ajoitus:

1. vuosi syyslukukausi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan ja vertailemaan eri kulttuuripiirien poliittisia, 
taloudellisia ja kulttuurisia piirteitä, osaa hahmottaa esimodernin aikakauden suuria kehityslinjoja ja 
kykenee näkemään Suomen kiinnittymisen Euroopan läntiseen kulttuuripiiriin.

Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään keskeisiin historian linjoihin korkeakulttuureista aina Ranskan 
vallankumoukseen saakka. Suomen historia esitetään osana läntisen Euroopan kehitystä.

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

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentosarja ja itsenäistä perehtymistä kurssin yhteydessä ilmoitettavaan kirjallisuuteen tai toissijaisesti 
kirjatentti.

Kohderyhmä:

Historian perusopintojen alkuvaiheen opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muista samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Opiskelija voi valita yhden seuraavista kirjapaketeista:
 
1.       Antiikin tutkimus (tentitään valinnan  mukaan kaksi alla mainituista kolmesta kirjasta)
Simon Price & Peter Thoneman, The Birth of Classical Europe: A History from Troy to Augustine (2011), s. 
11–334.
Andrew Erskine (ed.), A Companion to Ancient History (2009), luvut 2–4, 6–16, 27–36, 43–45.
Lukas de Blois, An introduction to the ancient world, London : Routledge, 1997.
 
2.    Keskiajan tutkimus (tentitään molemmat teokset)
Jacques Le Goff, Medieval Civilization 400–1500 (1988 tai uudempi).
Kari Tarkiainen, Ruotsin Itämaa: Esihistoriasta Kustaa Vaasaan (2010).
 
3.    Uuden ajan tutkimus (tentitään molemmat teokset)
Merry E. Wiesner-Hanks, Early Modern Europe, 1450–1789, 2nd edition (2013).
Nils Erik Villstrand, Valtakunnanosa: suurvalta ja valtakunnan hajoaminen 1560–1812 (2012).

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentokuulustelu ja/tai kirjatentti yleisenä tenttinä tai examin henkilökohtaisena tenttinä.
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/historia/node/54642
Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Matti Enbuske

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti jokaisesta 
tentittävästä kirjasta tehtyyn kysymykseen.

700124P: Uusin aika, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Oinas-Kukkonen, Henry Tapio

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700124P Uusin aika (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op
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Opetuskieli:

suomi ja/tai englanti

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä, kuvata ja selittää uuden ja uusimman ajan 
merkittävimmät tapahtumakokonaisuudet ja vaiheet. Hän kykenee perustellusti yhdistämään ja 
vertailemaan tapahtumia toisiinsa ja näkemään Suomen historian käänteet osana maailmanhistoriallista 
kokonaisuutta

Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään keskeisiin historian linjoihin Ranskan vallankumouksesta nykyaikaan

Järjestämistapa:

Luentokurssi

Toteutustavat:

Luentosarja ja/tai omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen

Kohderyhmä:

Historian perusopintojen alkuvaiheen opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muista samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

, SeventhWorld Civilizations: The Global Experience, Volume 2: 1450 to the Present
Edition (2015), Part V & VI sekä Jouko Vahtola: Suomen historia jääkaudesta Euroopan

, luvut Nousun aika (1721–1860), Uusi aika (1860–1944) ja Uusin aikaunioniin (2017)
(1944–2002).
Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentokuulustelu ja kirjatentti tai pelkkä kirjatentti yleisenä tenttinä. 
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/historia/node/54642
Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti molemmista 
tentittävistä kirjoista tehtyyn kysymykseen.

700125P: Aatteiden ja oppien historia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Kallinen, Maija Sinikka

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700125P Aatteiden ja oppien historia (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä
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Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata tieteellisen ajattelun kehityksen 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. Opiskelija osaa myös kuvata yhteiskuntaa, valtiota ja 
politiikkaa sekä yhteiskunnallisia liikkeitä koskevan ja perustelevan ajattelun kehityksen antiikista 
nykyaikaan.

Sisältö:

Tieteellisen ja poliittisen ajattelun historia antiikista nykypäiviin.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Historian perusopintoja suorittavat opiskelijat

Oppimateriaali:

Luentokurssi ja sillä osoitetut lisämateriaalit TAI kirjatentti: Sven-Erik Liedman, Från Platon till 
 (1999) ja Peter Whitfield,  (1999).Kommunismens fall Landmarks in Western Science

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti ja/tai kirjatentti yleisenä tenttinä.
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/historia/node/54642
Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Maija Kallinen

Lisätiedot:

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti jokaisesta 
tentittävästä kirjasta tehtyyn kysymykseen

700126P: Orientaatio historiantutkimukseen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Tiina Kinnunen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700126P Orientaatio historiantutkimukseen (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op
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Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

1. vuosi, syyslukukausi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa historian monimuotoisen käytön yhteiskunnassa ja 
sen luonteen akateemisena tieteenalana. Opiskelijalle on muodostunut näkemys historiankirjoituksen 
kehityksestä, nykytutkimuksen luonteesta, suuntauksista ja keskeisistä käsitteistä sekä lähteiden ja 
teorioiden käytöstä tutkimuksessa.Opiskelija on perehtynyt historian opiskeluun ja suoritustapoihin, 
tutkintorakenteisiin ja -tavoitteisiin, osaa tunnistaa oman osaamisensa ja suhteuttaa sen alan 
työmahdollisuuksiin.

Sisältö:

Historian käytön ja tutkimuksen keskeiset piirteet: Historia yhteiskunnallisena ilmiönä, historiantutkimuksen 
peruskäsitteet, tutkimusalat ja teoriat. HOPS1: Suunnitelma kandidaatintutkinnon suorittamiseksi. Yleisellä 
opintojen ohjauksella edistetään opiskelijan oppimaan oppimista, opintojen parempaa hahmottamista ja 
urasuunnittelutaitojen kehittymistä. Ei koske sivuaineopiskelijoita.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja henkilökohtainen ohjaus.

Toteutustavat:

Luentokurssi ja perehtyminen kurssin yhteydessä jaettavaan kirjallisuuteen; tapaamiset henkilökohtaisen 
omaopettajan kanssa sekä HOPS1-infot.  Historian sivuaineopiskelijat suorittavat luentokurssin yhteydessä 
HOPS1:n korvaavan 1 op:n laajuisen harjoitustyön

Kohderyhmä:

Historian perusopintoja suorittavat opiskelijat.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti, kirjallinen opintosuunnitelma ja OodiHopsin laatiminen/harjoitustyö

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Professori Tiina Kinnunen

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Pakollinen läsnäolo luennoilla (85%) ja pakollinen osallistuminen HOPS-ohjaukseen

700127P: Menetelmien perusteista soveltamiseen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Oinas-Kukkonen, Henry Tapio

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700127P Menetelmien perusteista soveltamiseen (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
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5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. opintovuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan 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 ja hän tutustuu 
tutkimusprosessiin ja oppii tieteenalan käytännöt.
Opiskelija kehittää yksilö- ja ryhmätyöskentelytaitojaan sekä harjoittelee tieteellistä kirjoittamista ja 
tieteellisten tekstien kriittistä lukemista.

Sisältö:

Tutkimusmenetelmien perusteet, perehtyminen uusimpaan tutkimukseen

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento, kirjallisuus, ryhmäistunnot, harjoitustyö ja suullinen esittäminen. Toteutustavat ja niiden määrät 
voivat vaihdella.

Kohderyhmä:

Perusopintoja suorittavat historian opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Esitietoina suositellaan kurssia 700126P Orientaatio historiantutkimukseen

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Perehtyminen uusimpaan tutkimukseen -osio on integroitu suomen kielen pakollisen Kirjallinen ja suullinen 
viestintä -kurssin kanssa.

Oppimateriaali:

Erikseen osoitettava kirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tutkimusmenetelmien perusteet -osio voi sisältää tentin.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen

Työelämäyhteistyö:

-

A110902: Tieteiden ja aatteiden historia, aineopinnot, 45 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Kaikille yhteiset opintojaksot

700129A: Johdanto tieteiden ja aatteiden historiaan ja arkistojen käyttö, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot
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Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. vuosi
Kontaktiopetus

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa ja osaa käsitteellistää tieteiden ja aatteiden historian erityisluonteen ja on perehtynyt
oppiaineen keskeisiin menetelmiin ja teoreettisiin perusteisiin. Opiskelija osaa myös paikallistaa
eriluonteisia (julkisia ja yksityisiä, kirjallisia ja sähköisiä, koti- ja ulkomaisia) lähdeaineistoja,
lähdekokoelmia, tietokantoja ja arkistoja sekä arvioida niistä löytyvän aineiston käyttömahdollisuuksia
tutkimusongelman ratkaisemisessa.

Sisältö:

Tieteiden ja aatteiden historian peruskäsitteet ja menetelmät, aatehistoriallinen ja tieteenhistoriallinen
näkökulma ajattelun ja tieteellisen toiminnan historiaan sekä historiantutkimuksen koti- ja ulkomaisten
lähteiden paikallistaminen ja käyttö

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot, ohjatut harjoitukset ja työskentely joko itsenäisesti tai pienissä ryhmissä

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Perusopintojen kohdat: Orientaatio historiantutkimukseen ja Menetelmien perusteista soveltamiseen.
 

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojaksoon kuuluu myös arkistojen käytön kurssi. Siihen tulee ilmoittautua koodilla 700320A (Arkistojen
käyttö ja arkistolähteet).

Oppimateriaali:

Manuale Historiae – Historianopiskelijan käsikirja sekä opettajan jakama opetusmateriaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen luennoille, yhteiset harjoitukset ja itsenäinen harjoitustyö.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen ja Matti Salo

Työelämäyhteistyö:

-

700333P: Tutkimusmenetelmät, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot
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Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Markku Hokkanen

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suomi/saame/englanti

Ajoitus:

syyslukukausi, periodit I ja II
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimuksen laadullisia 
menetelmiä. Kurssi antaa opiskelijoille työelämässä välttämättömiä tiedonhaun, lähdekritiikin, tutkimuksen 
suunnittelun ja toteutuksen (kysymyksenasettelu, aineiston keruu ja analyysi), kirjoittamisen, esittämisen 
sekä kriittisen keskustelun taitoja ja valmiuksia.

Sisältö:

HIKUVIE:n yhteiset menetelmäluennot (2op) + pääaineen oma osio (3op).

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely.
 

Toteutustavat:

Aktivoivat opiskelumenetelmät: Luennot, ryhmissä tehtävät harjoitukset ja 
verkkotyöskentely.
Historiassa kurssiin kuuluu seminaarityöskentelyä.
Kohderyhmä:

HIKUVIE–tutkinto-ohjelman opiskelijat

Esitietovaatimukset:

 
 

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Historiatieteissä jakso suoritetaan yhtä aikaa Tiedonhankintakurssin ( ) http://libguides.oulu.fi/700333p
kanssa.
Informaatiotutkimuksen opiskelijoilla jakso on osa kandidaattiseminaaria (694602A)
Arkeologian, kulttuuriantropologian ja saamelaisen kulttuurin opiskelijoilla jakso kuuluun tutkinto-ohjelman 
yhteisiin opintoihin.

Oppimateriaali:

Kirjallisuus/artikkelikansio

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen luennoille sekä kunkin pääaineen harjoituksiin tms. osuuteen.
HIKUVIEN luento-osuuden oppimispäiväkirja arvioidaan hyväksytty/hylätty.
 

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Markku Hokkanen

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

http://libguides.oulu.fi/700333p
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Kurssi on yhteinen ja pakollinen kaikille HIKUVIE -opiskelijoille.

Opintojaksoista 700150-700167A pääaineopiskelijat valitsevat viisi ja sivuaineopiskelijat kolme kurssia. 
Kurssia 700167A suositellaan vain pääaineopiskelijoille.

700150A: Antiikki ja keskiaika, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä antiikin ja keskiajan tieteiden ja aatteiden erityispiirteet sekä kontekstualisoida 
antiikin ja keskiajan aatemaailman historialliseen ja yhteiskunnalliseen taustaansa.

Sisältö:

Antiikin ja keskiajan tieteiden ja aatteiden historia.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Valinnainen teos molemmista kohdista:
a) Holger Thesleff & Juha Sihvola: Antiikin filosofia ja aatemaailma tai Ronny Ambjörnsson: Människors 
undran;
b) Tuomas M.S. Lehtonen (toim.): Keskiajan kevät tai Vesa Hirvonen & Risto Saarinen (toim.): Keskiajan 
filosofia

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

700151A: Renessanssi ja valistus, 5 op

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä renessanssiajan ja valistusajan tieteiden ja aatteiden erityispiirteet sekä 
kontekstualisoida renessanssin ja valistuksen aatemaailman historialliseen ja yhteiskunnalliseen 
taustaansa.

Sisältö:

Renessanssin ja valistuksen tieteiden ja aatteiden historia

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Timo Joutsivuo & Heikki Mikkeli (toim.): Renessanssin tiede; John Henry: The scientific revolution and the 
origins of modern science; Jonathan Israel: A revolution of the mind

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai Examin yleinen tentti
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

700152A: Uusin aika, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä viimeisen kahden vuosisadan tieteiden ja aateiden keskeiset erityispiirteet sekä 
kontekstualisoida ajankohdan aatemaailman historialliseen ja yhteiskunnalliseen taustaansa.

Sisältö:

1800- ja 1900-lukujen tieteiden ja aatteiden historia.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Gunnar Eriksson: Västerlandets idéhistoria 1800-1950; Nils Runeby (red.): Framstegets arvtagare

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai Examin yleinen tentti
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

700153A: Globaali aatehistoria, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Heini-Eliisa Hakosalo

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Opiskelija tuntee Euroopan ulkopuolisten alueiden, kuten Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan, aatehistorian 
päälinjat siten, että hän kykenee vertaamaan eri maanosien aatesuuntauksia länsimaiseen aatehistoriaan, 
myös esimerkiksi vertaamaan eurooppalaista ajattelua yhdysvaltalaiseen

Sisältö:

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

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Jussi Pakkasvirta ja Pasi Saukkonen (toim.): Nationalismit; Manuel Castells: Networks of Outrage and 
Hope.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti.
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Heini Hakosalo

Työelämäyhteistyö:

-

700155A: Tieteiden ja aatteiden historia Suomessa, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä Suomen tieteiden ja aatteiden historian keskeiset erityispiirteet sekä 
kontekstualisoida Suomen aatemaailman ja Suomessa tehdyn tieteellisen toiminnan historialliseen ja 
yhteiskunnalliseen taustaansa.

Sisältö:

Tieteiden ja aatteiden historia Suomessa.

Järjestämistapa:

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Päiviö Tommila (toim.): Suomen tieteen historia 1, sekä yksi osa sarjasta Tuomas M.S. Lehtonen & Timo 
Joutsivuo (toim.): Suomen kulttuurihistoria

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

700156A: Tieteen ja teknologian historia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

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

Sisältö:

Tieteen ja tekniikan historia

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

James E. McCellan III & Harold Dorn: Science and Technology in World History
sekä yksi seuraavista:

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Heikki Vuorinen: ; George W. Stocking: RTaudit, parantajat ja parannettavat ace, Culture,
; Philip John Tyson, Dai Jones &and Evolution. Essays in the History of Anthropology

Jonathan Elcock: ; Roger G. Newton: Psychology in Social Context From Clockwork to
; Jonathan Conlin: Crapshoot: A History of Physics Evolution and the Victorians: Science,

.Culture and Politics in Darwin’s Britain
Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Petteri Pietikäinen

Työelämäyhteistyö:

-

700157A: Uskonnollisten aatteiden historia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Heini-Eliisa Hakosalo

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

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

Sisältö:

Maailmanuskontojen aatemaailma ja historia sekä uskonnollisuuden käsittämisen eri näkökulmat

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Ilkka Pyysiäinen: Jumalten keinu: kiertoajelu uskontotieteessä sekä toinen seuraavista: Ninian Smart: 
Uskontojen maailma tai Karen Armstrong: Jumalan historia (A History of God)

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799

Arviointiasteikko:

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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0–5

Vastuuhenkilö:

Heini Hakosalo

Työelämäyhteistyö:

-

700158A: Tieteellisten seurojen ja instituutioiden historia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2.–3. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

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

Sisältö:

Tieteellisten seurojen ja instituutioiden historia

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Olaf Pedersen: The First Universities. Studium Generale and the Origins of University Education in Europe; 
Marja Jalava: The University in the Making of the Welfare State

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai Examin yleinen tentti
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

700160A: Tieteen ja aatteiden historian tutkimuksen perusteet, 5 op

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Heini-Eliisa Hakosalo

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi/englanti

Ajoitus:

1. lukuvuosi kl

Osaamistavoitteet:

Opiskelija perehtyy tieteen ja aatteiden historian tutkimuksen peruspiirteisiin ja tieteenalan empiiriseen 
tutkimukseen ja osaa kuvailla tieteen historian ja aatteiden historian yhtäläisyyksiä ja erovaisuuksia

Sisältö:

Perehtyminen tieteen ja aatteiden historian tutkimuksen peruspiirteisiin ja empiirisiin ”tapaustutkimuksiin”

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat ja opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Suositellaan suoritettavaksi sen jälkeen kun opintojakso 700129A Johdanto tieteen ja aatteiden historiaan 
on suoritettu (ko. opintojaksoon kuuluvan arkistokurssin voi suorittaa erikseen 700320A )

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

700129A Johdanto tieteen ja aatteiden historiaan

Oppimateriaali:

Mikko Myllykangas ja Petteri Pietikäinen (toim.): Ajatusten lähteillä. Aatteiden ja oppien historiaa; Richard 
Whitmore: What is intellectual history?

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Heini Hakosalo

700167A: Tieteiden ja aatteiden historian lähialat, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799
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Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1.–3. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt sisällöllistä ja menetelmällistä tietämystään yhdestä 
alla luetelluista tieteiden ja aatteiden historian lähitieteenaloista.

Sisältö:

Historian, antiikin kielten ja kulttuurin, filosofian, humanististen ympäristöopintojen, Japani-opintojen tai 
taidehistorian opintoja.

Järjestämistapa:

Itseopiskelu tai kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luentoja, kirjallisuutta ja esseitä sopimuksen mukaan

Kohderyhmä:

Pääaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Ks. valitsemasi oppiaineen opetussuunnitelma. Vastuuopettajan kanssa voidaan sopia myös muusta 
vaihtoehtoisesta kirjallisuudesta.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

VI Seminaari ja kypsyysnäyte, 10 op. Pääaineopiskelijat suorittavat 700226A ja 700224A ja 
sivuaineopiskelijat 700214A

700226A: Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (tieteiden ja aatteiden historia), 10 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

suomi

http://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/54799


102

Ajoitus:

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

Osaamistavoitteet:

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

Sisältö:

Kurssin tuloksena on itsenäisesti laadittu tieteiden ja aatteiden historian kandidaatintutkielma (n. 20 s.).

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja henkilökohtainen ohjaus

Toteutustavat:

Säännöllisesti pidettävä seminaari

Kohderyhmä:

Aate- ja oppihistorian pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Aineopintojen kohdat Laadulliset menetelmät, tiedonhaku ja kirjastojen käyttö sekä Johdanto aate- ja 
oppihistoriaan ja arkistojen käyttö joko suoritettuna tai aloitettuna

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

 
 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen osallistuminen seminaariin (vähintään 10 kokoontumiskertaa), kandidaatintutkielman laatiminen 
ja esittäminen, opponointi ja aktiivinen osallistuminen seminaari-istunnoissa sekä oppimispäiväkirjan pito.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

700224A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/Tieteiden ja aatteiden historia), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

Suomi tai ruotsi (äidinkieli)

Ajoitus:

3. vuosi, kevätlukukausi

Osaamistavoitteet:

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

Tenttitilaisuudessa kirjoitettu essee

Kohderyhmä:

Tieteiden ja aatteiden historian pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Edeltävät opinnot: hyväksytty kandidaatintutkielma

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tenttitilaisuudessa kirjoitettu essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Kypsyysnäytteen kieliasun arvioi suomen tai ruotsin kielen opettaja ja sisällön tieteiden ja aateiden 
historian edustaja

Työelämäyhteistyö:

-

700214A: Proseminaari ja proseminaaritutkielma (sivuaineopiskelijat), 10 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Urpilainen, Erkki Juhani

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

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

Osaamistavoitteet:

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

Sisältö:

Kurssin tuloksena on itsenäisesti laadittu tieteiden ja aatteiden historian proseminaaritutkielma (n. 20 s.).

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Säännöllisesti pidettävä seminaari

Kohderyhmä:

Opinto-oikeuden saaneet sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Aineopintojen kohdat Laadulliset menetelmät, tiedonhaku ja kirjastojen käyttö sekä Johdanto aate- ja 
oppihistoriaan ja arkistojen käyttö joko suoritettuna tai aloitettuna

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

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

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

700624A: Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Väyrynen, Kari Antero

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700624A Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Opiskelija oppii hahmottamaan arvojen merkitystä ihmisoikeuksien, kulttuurin ja luonnon konteksteissa sekä 
ymmärtää globalisaation poliittisia ja eettisiä ongelmia
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus tai itseopiskelu
Toteutustavat:
Kontaktiopetus tai itseopiskelu
Kohderyhmä:
Filosofian sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:
Kaksi seuraavista teoksista:
Sihvola: Maailmankansalaisen etiikka,
Gylling: Kehityksen etiikka ja filosofia,
Haapala & Oksanen: Arvot ja luonnon arvottaminen,
Oksanen Ympäristöetiikan perusteet
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti  
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Kari Väyrynen

687813P: Energia ja ympäristö, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

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

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Jakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa, kuinka ihmisen tavat käyttää energiaa muuttavat ympäristöä ja 
yhteiskuntaa. Opiskelija kykenee myös vertaamaan ympäristöhistoriallisia prosesseja eri aikoina eri puolilla 
maapalloa sekä hahmottamaan keskeisiä energiantuotannosta aiheutuneita ympäristöongelmia.
Järjestämistapa:
Itseopiskelu tai kontaktiopetus
Toteutustavat:
Kirjatentti ja/tai luentoja
Kohderyhmä:
Humanististen ympäristöopintojen sivuainekokonaisuuden suorittajat
Oppimateriaali:
Alfred W. Crosby: Children of the Sun. A History of Humanity’s Unappeasable Appetite for Energy. W.W. Norton & 
Company, 2006.
Vaclav Smil: Energy at the Crossroads. Global Perspectives and Uncertainties. MIT Press, 2003 (löytyy elektronisena 
kirjana EBSCO-kokoelmasta)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti, essee tai korvaavat luennot. Kirjatentti suoritetaan Examin yleisenä tenttinä.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Esa Ruuskanen
Työelämäyhteistyö:
Opintojakso edistää monipuolisesti opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä, esimerkiksi
kriittistä ajattelua, eettistä kysymyksenasettelua ja monialaisen näkökulman kehittymistä
ympäristökysymyksiin.

700618P: Etiikka ja yhteiskuntafilosofia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Väyrynen, Kari Antero

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700618P Etiikka ja yhteiskuntafilosofia (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee teoreettisen etiikan perussuuntaukset ja yhteiskuntafilosofian klassiset ajatusmallit antiikista 
nykyaikaan
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Järjestämistapa:
Kontaktiopetus tai itseopiskelu
Toteutustavat:
Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti  
 
Kohderyhmä:
Filosofian sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:
Pietarinen & Poutanen: Etiikan teorioita ja Mäki: Kaksi universalistista moraaliteoriaa sekä Liedman: Från Plato till 
kriget mot terrorismen tai Koikkalainen: Klassiset poliittiset ajattelijat
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti  
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Kari Väyrynen

700600P: Johdatus filosofiaan, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Väyrynen, Kari Antero

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700600P Johdatus filosofiaan (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Vapaa
Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää filosofian erityisluonnetta kriittisenä ajatteluna ja hänellä on näkemys filosofian merkityksestä 
ihmisen olemassaolon, kulttuurin ja yhteiskunnan kokonaisuudessa
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus tai itseopiskelu
Toteutustavat:
Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti  
Kohderyhmä:
Filosofian sivuaineopiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Oppimateriaali:
Rydenfeld & Kovalainen: Mitä on filosofia? ja Sajama: Arkipäivän filosofiaa
Kurssikirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai Examin henkilökohtainen tentti  
 
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Kari Väyrynen
Työelämäyhteistyö:
-

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700600P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
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695100P: Johdatus viestintään, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Erkki Karvonen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay695100P Johdatus viestintään (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. vuosi, 1. periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää viestintää useasta näkökulmasta. Hän osaa tulkita viestintää 
informaation siirron, yhteisyyden luomisen ja merkityksen tuottamisen näkökulmista. Opiskelija osaa selittää 
viestinnällä ihmisiin vaikuttamisen ja viestien vastaanoton perusasiat. Hän osaa kertoa pääpiirteittäin median 
historiallisen kehityksen sekä viestinnän tutkimuksen vaiheita ja suuntauksia. Opiskelija kykenee analysoimaan, 
tunnistamaan ja arvioimaan esim. mainoksissa ja journalistisissa esityksissä käytettyjä viestinnän menetelmiä. 
Opiskelija kykenee soveltamaan viestinnän tutkimuksen oppeja uusiin viestinnällisiin tilanteisiin ja hänellä on valmius 
suunnitella omaa viestintää opittujen periaatteiden pohjalta.
Sisältö:
Viestinnän peruskäsitteet ja -teoriat
Järjestämistapa:
Lähiopetus, itsenäinen työskentely
Toteutustavat:
Luento-opetus 18 h / itsenäinen opiskelu 117 h
Kohderyhmä:
TIEMAn, viestinnän sivuaineen ja informaatiotutkimuksen opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Oppimateriaali:
Kunelius, Risto:  Helsinki: Sanoma Pro Oy, 2003 tai uudempiViestinnän vallassa. 
JA 
Karvonen, Erkki:   (oppimateriaali saatavana Moodlessa).Johdatus viestintätieteisiin
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luento- ja kirjallisuuskuulustelu
Arviointiasteikko:
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä 
suoritusta.
Vastuuhenkilö:
Professori Erkki Karvonen
Työelämäyhteistyö:
Ei

700740P: Lakitiedon kurssi, 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:
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ay700740P Lakitiedon kurssi (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
3. vuosi/sl tai kl
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:
Historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi opiskelevat
Esitietovaatimukset:
Historian/tieteiden ja aatteiden historian perus- ja aineopinnot
Oppimateriaali:
Sovitaan erikseen kurssilla
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Harjoitustyö
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Avoimen yliopiston opettaja
Lisätiedot:
Opetus toteutetaan avoimessa yliopistossa

683507P: Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683507P Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi/englanti
Ajoitus:
1. opiskeluvuosi, 4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee alkuperäiskansojen kulttuureja ja osaa kuvata alkuperäiskansayhteisöjen 
yhteisiä ja erottavia piirteitä.
Sisältö:
Opiskelijat johdatetaan alkuperäiskansan käsitteeseen ja sen merkitykseen kansainvälisissä yhteyksissä. 
Opintojakson aikana tutustutaan erilaisten alkuperäiskansojen nykypäivään ja historiaan.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luento-opetus
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Kohderyhmä:
Kulttuuriantropologian ja saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:
Kirjallisuus/artikkelikansio
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai -päiväkirja/ryhmätyö; kirjallisuustentti tai -essee
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Saamelaisen kulttuurin yliopistonlehtori
Työelämäyhteistyö:
-

683374P: Saamelainen nyky-yhteiskunta ja oikeudet, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Anni-Siiri Länsman

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683374P Saamelainen yhteiskunta ja oikeudet (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. opiskeluvuosi, 2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata saamelaista nyky-yhteiskuntaa, saamelaisten yhteiskunnallista 
asemaa ja oikeuksia eri kansallisvaltioissa.
Sisältö:
Esitellään saamelaisten yhteiskunnallista toimintaa sekä yhteiskunnallisia laitoksia ja niiden rakentumista. 
Johdatetaan saamelaisten oikeudelliseen asemaan pohjoismaissa ja Venäjällä.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luento-opetus
Kohderyhmä:
Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:
Kirjallisuus/artikkelikansio
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori

417138P: Vapaasti valittavat opinnot, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso
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Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Local/Global agency and gender: englanti
Ajoitus:
Local/Global agency and gender, kevätlukukausi (English study circle)
Kevätlukukaudella kaikki muut vapaavalintaiset kurssit voi opiskella omatoimiseen opiskeluun perustuvina. 
Lukuvuonna 2019-2020 syyslukukaudella kurssi ”Sukupuolten tasa-arvo moniulotteisena intra- ja intersektionaalisena 
ilmiönä” toteutetaan verkkokurssina. Kevätlukukaudella kaikki muut vapaavalintaiset kurssit voi opiskella 
omatoimiseen opiskeluun perustuvina.
Osaamistavoitteet:

Määritellä kyseisen tutkimusalueen/teeman käsitteitä ja teorioita sekä keskeisiä tutkimuksellisia kehitysjuonteita
Tuntee kyseisen teeman tutkimusta ja tutkimustuloksia.
Tunnistaa ja osaa analysoida tutkimusalueen/teemojen vaikutuksia ja yhteyksiä niin yksilön elämänkulkuun, 
kuin laajempiin sosiaalisiin, yhteiskunnallisiin ja globaaleihin ilmiöihin sukupuolivastuullisesti.
Osaa reflektoida opintojaksolla oppimiaan tietoja käytännön tasolla (esim. väkivallattomuuden ja tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden edistämisessä).

Sisältö:
Perusopintojen opintojakso “Vapaasti valittavat opinnot” (5 op) sisältää  eri tieteenaloilta / kuusi eri kurssia
tutkimusalueilta. Kurssit ovat seuraavat:
417138P Tyttö- ja poikatutkimus
417138P Yksinäisyys ja yksinäisyystutkimus
417138P Sukupuolten tasa-arvo moniulotteisena intra- ja intersektionaalisena ilmiönä
417138P Väkivallattomuus ja välittävä myötäeläminen
417138P Lokaali/Globaali toimijuus ja sukupuoli
417138P Valta, normittaminen ja sosiaaliset suhteet
Kukin opiskelee näistä valintansa mukaan pääsääntöisesti yhden. Kurssi ”Sukupuolten tasa-arvo moniulotteisena 
intra- ja intersektionaalisena ilmiönä” toteutetaan syyslukukaudella 2019 verkkokurssina. Kevätlukukaudella kaikki 
muut vapaavalintaiset kurssit toteutetaan omatoimiseen opiskeluun perustuvina.
Järjestämistapa:
Opintojakson järjestämistapa vaihtelee lukuvuosittain teema-alueittain. Päivitetty tieto asiasta ilmoitetaan 
lukuvuosittain erikseen. Lukuvuonna 2019 - 2020 kurssit järjestetään  teema-alueittain seuraavasti:  

Tyttö- ja poikatutkimus
Yksinäisyys ja yksinäisyystutkimus
Sukupuolten tasa-arvo moniulotteisena intra- ja intersektionaalisena ilmiönä
Väkivallattomuus ja välittävä myötäeläminen
Lokaali/Globaali toimijuus ja sukupuoli
Valta, normittaminen ja sosiaaliset suhteet

Toteutustavat:
Itsenäinen opiskelu ja henkilökohtainen sähköinen tentti pääosin. Poikkeuksena seuraavien kurssien toteutus:
Concerning “Global/ Local Agency and Gender” during the spring term 2019 reading circle.
Syyslukukaudella 2019 kurssi ”Sukupuolten tasa-arvo moniulotteisena intra- ja intersektionaalisena ilmiönä” 
verkkokurssina.
Kohderyhmä:
Oulun yliopiston opiskelijat
Esitietovaatimukset:
ei
Oppimateriaali:
417138P Tyttö- ja poikatutkimus 

Antti Kivijärvi, Tuija Huuki & Harry Lunabba (toim. 2018) Poikatutkimus. Vastapaino & Nuorisotutkimusseura
/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 205.
Haywood C & Mac an Ghaill M (2013) Education and masculinities. Social, cultural and global transformations
Ojanen K, Mulari H & Aaltonen S (toim) (2011) Entäs tytöt? Johdatus tyttötutkimukseen
Ringrose, Jessica (2013) Postfeminist Education? Girls and the Sexual Politics of Schooling.

417138P Yksinäisyys ja yksinäisyystutkimus
Rönkä AR (2017) Experience of Loneliness from Childhood to Young Adulthood. Study of the Northern Finland 
Birth Cohort 1986.
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Gissler M, Kekkonen M, Känkänen P, Muranen P & Wrede-Jäntti M (2014). Nuoruus toisin sanoen. Helsinki: 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Nuorisotutkimusverkosto : Nuorisoasiain neuvottelukunta
Bjerg BK, Thidemann FS, & Pristed H (2016). Gender, Education and Population Flows. Summary report on 
knowledge, cross-Nordic experiences and examples from practice.
Larsen, JN., & Fondahl, G. (2014). Arctic Human Development Report. Regional Processes and Global 
Linkages, Chapters: Cultures and identities; sivut. 105-145. Globalization, s 401-419
Tieteellisiä artikkeleita yksinäisyyden, normien ja vallankäytön teemoista sopimuksen mukaan.

417138P Sukupuolten tasa-arvo moniulotteisena intra- ja intersektionaalisena ilmiönä
Kantola J, Nousiainen J & Saari M (2012) (toim) Tasa-arvo toisin nähtynä. Oikeuden ja politiikan näkökulmia 
tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen
Julkunen R (2010) Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit
Magnusson E, Rönnblom M & Silius H (2008) (toim.) Critical studies of gender equality. Nordic dislocations, 
Dilemmas and Contradictions
Lombardo E, Meier P & Verloo M (2009) The discursive politics of gender equality. Stretching, Bending and 
Policymaking
Muuta kirjallisuutta tentaattorin kanssa sopien.

417138P Väkivallattomuus ja välittävä myötäeläminen
Gilligan C (2011) Joining the resistance (1 op)
Butler J (2009) Frames of War. When is life Grievable (1 op)
Nussbaum M (2010) Talouskasvua tärkeämpää (1 op)
Puig de la Bellacasa M (2017) Matters of Care: Speculative ethics in a more than human world (2 op)
tai kirjallisuutta erikseen tentaattorin kanssa sovittuna.

417138P Lokaali/Globaali toimijuus ja sukupuoli
Kurssikirjat sovitaan tentaattorin kanssa.
417138P Valta, normittaminen ja sosiaaliset suhteet
Peruskirjallisuus (kurssin erityiskirjallisuus ilmoitetaan kurssilla):

Rossi L-M (2015) Muuttuva sukupuoli. Seksuaalisuuden, luokan ja värin politiikkaa (1 op)
Kainulainen S & Parente-#apkova V (2011) Häpeä vähän! Kriittisiä tutkimuksia häpeästä 1 op
Butler J (2015) Notes toward a performative theory of assembly (2 op)
Liljeström M & Paasonen S (2012) Working with affect in Feminist Readings (1 op)
Talvitie T (2013) Keitäs tyttö kahvia (1 op).

Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Arviointikriteerit:
417138P Tyttö- ja poikatutkimus:  
Hyväksytty arvosana edellyttää oppimateriaalin tuntemista, pohtivaa otetta asioihin ja asioiden toisiinsa 
suhteuttamista.
417138P Yksinäisyys ja yksinäisyystutkimus:
Hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, itsenäistä ja ryhmässä tapahtuvaa 
työskentelyä sisältävän kurssitehtävän suorittamista sekä aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn.
417138P Sukupuolten tasa-arvo moniulotteisena intra- ja intersektionaalisena ilmiönä:
Hyväksytty arvosana edellyttää oppimateriaalin riittävää tuntemista, pohtivaa otetta ja asioiden toisiinsa 
suhteuttamista. Punainen lanka on näkyvissä ja lähteiden käyttö on pääasiassa hyvää.
Väkivallattomuus ja välittävä myötäeläminen:
Hyväksytty arvosana edellyttää oppimateriaalin riittävää tuntemista, pohtivaa otetta ja asioiden toisiinsa 
suhteuttamista. Punainen lanka on näkyvissä ja lähteiden käyttö on pääasiassa hyvää.
417138P Lokaali/Globaali toimijuus ja sukupuoli:
Hyväksytty arvosana edellyttää oppimateriaalin tuntemista, pohtivaa otetta asioihin ja asioiden toisiinsa 
suhteuttamista.
417138P Valta, normittaminen ja sosiaaliset suhteet:
Hyväksytty arvosana edellyttää oppimateriaalin tuntemista, pohtivaa otetta asioihin ja asioiden toisiinsa 
suhteuttamista.
Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Vastuuhenkilöt kursseittain:
417138P Tyttö- ja poikatutkimus: Helena Louhela 
417138P Yksinäisyys ja yksinäisyystutkimus: Anna Reetta Rönkä
417138P Sukupuolten tasa-arvo moniulotteisena intra- ja intersektionaalisena ilmiönä: Mervi Heikkinen
417138P Väkivallattomuus ja välittävä myötäeläminen: Suvi Pihkala
417138P Lokaali/Globaali toimijuus ja sukupuoli: Vappu Sunnari
417138P Valta, normittaminen ja sosiaaliset suhteet: Vappu Sunnari
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