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Opasraportti

HuTK - Yleinen historia 2007-2009 (2007 - 2009)

 YLEINEN HISTORIA

 Opiskeluoikeus
Pääaineoikeuden voi saada osallistumalla kesän valintakokeeseen. Oulun yliopiston opiskelija voi saada 
pääaineoikeuden myös siten, että opiskelee ensin historian perusopinnot ja yleisen historian aineopinnot (vähintään 
hyvin tiedoin) ja hakee tämän jälkeen dekaanilta maisterintutkinnon suoritusoikeutta. 

 Opintojen aloittaminen
Lukukausien alussa ilmestyy laitoksen opetusohjelma. Mahdollisesta informaatiotilaisuudesta kerrotaan oppiaineen 
ilmoitustaululla. 

 Opintoneuvonta
Opintoneuvontaa antaa lehtori Markku Mäkivuoti, puh. 08-553 3302. etunimi.sukunimi@oulu.fi Oppiaine- ja 
laitoskohtaisia käytännön ohjeita saa laitoksen omasta oppaasta  , historian (opiskelijan) "Manuale Historiaesta"
käsikirjasta. Opas jaetaan kaikille historian opiskelijoille, ja se on myös pdf-muotoisena laitoksen www-sivuilla. 

 Katsaus oppiaineeseen
Oppiaineena yleiselle historialle on ominaista alan laajuus ja monipuolisuus. Siinä kiinnitetään huomiota 
maailmanhistoriallisten tapahtumien keskeisiin ilmiöihin ja periaatekysymyksiin sekä kulttuurien omaleimaisuuteen ja 
niiden vuorovaikutuksen historiaan. Yhdentyvässä ja kansainvälistyvässä maailmassa se on näin ollen perustana 
maailman tuntemukselle ja tämän päivän ongelmien ja muutosten ymmärtämiselle. Oulun yliopistossa oppiaineen 
tutkimuksen ja opetuksen painopistealoja ovat kansainvälisten suhteiden historia erityisesti kulttuurien kohtaamisen ja 
globalisaation näkökulmasta, historiallinen mielikuvatutkimus, Itä-Aasian, erityisesti Japanin historia, Itämeren alueen 
historia ja antiikin historia. 

Sen lisäksi, että yleinen historia tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuksia tutkimustyöhön ja erikoistumiseen kunkin 
kiinnostusta vastaavalle alalle, se myös antaa vankan yleissivistyksellisen pohjan ja tarjoaa 
pätevöitymismahdollisuuden moniin yhteiskunnallisiin tehtäviin erityisesti koululaitoksen, arkisto-, kirjasto- ja 
museolaitoksen, kulttuuri- ja sivistystoimen sekä tiedotusalan piirissä ja myös erilaisiin kansainvälisiin tehtäviin eri 
organisaatioissa. 

Menestyminen historianopiskelussa edellyttää historiatieteellisen ajattelutavan omaksumista. Tärkeintä on oppia 
hallitsemaan laajoja yhteyksiä, suhteuttamaan asioita, näkemään olennaisen ja epäolennaisen ero, löytämään syy-
yhteyksiä ja seurauksia ja yhdistämään ilmiöitä. Tähän päästään keskeisimpiä ilmiöitä ja kehityslinjoja käsittelevän 
tiedon riittävällä omaksumisella, historiallisen tiedon syntyprosessin kriittisellä ymmärtämisellä ja omakohtaisella 
historiallisen tiedon tuottamisella. Historiallisen tiedon tuottaminen vaatii syvällistä perehtymistä kysymysten 
asettamiseen ja ymmärtämiseen, tiedon hankintaan ja jäsentämiseen sekä johdonmukaiseen kirjalliseen 
esittämiseen. 

Yksi tärkeimmistä edellytyksistä yleisen historian opiskeluun on riittävä kielitaito. Ensisijaisesti tarvitaan kykyä 
ymmärtää vieraskielisiä tekstejä, mutta lisäksi on syytä harrastaa myös puhuttua kieltä esimerkiksi ottamalla osaa 
yliopiston tarjoamiin vieraiden kielten keskusteluharjoituksiin ja yleensä muuhunkin kielenopetukseen. Kielten valinta 
riippuu luonnollisesti koulussa hankitusta kielipohjasta ja lisäksi opinnäytteisiin liittyvän tutkimuksen 
suuntautumisesta. Opintojen kesto riippuu ennen kaikkea omasta ahkeruudesta. Perustutkinnon suorittaminen 
opintotukilain sallimien tukikuukausien aikana on joka tapauksessa täysin realistista. 

 Yleisen historian opintokokonaisuudet
Historian perusopinnot ovat yhteiset aate- ja oppihistorian sekä Suomen ja Skandinavian historian kanssa. 
Perusopinnoissa annetaan opiskelijalle kolmen eri oppiaineen näkökulmasta yleiskuva historian kulusta ja keskeisistä 

http://www.oulu.fi/hutk/historia/opiskelu/manuale.html
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käännekohdista, johdatetaan historialliseen ajatteluun ja perehdytetään tieteelliseen kirjoittamiseen. Erityisesti 
metodiopinnoissa luodaan perusta historiatieteen ymmärtämiselle ja tutkimusmenetelmien hallinnalle. 

Aineopintojen keskeisin tavoite on syventää opiskelijan tiedollisia ja metodisia valmiuksia niin, että hän kykenee 
itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn. Vaikka aineopinnoissa perehdytään laaja-alaisesti yleisen historian eri osa-
alueisiin, opiskelija voi kuitenkin oman kiinnostuksensa mukaisesti syventyä joihinkin niistä hyödyntämällä aate- ja 
oppihistorian ja Suomen ja Skandinavian historian opintojaksoja. 

Syventävissä opinnoissa luodaan monipuolisilla teoriaopinnoilla ja muilla erikoistumisopinnoilla valmiudet opiskelijan 
omaan kiinnostukseen perustuvan keskeisen historiallisen ilmiön tutkimiseen ja historiallisen tiedon omakohtaiseen 
tuottamiseen. Erikoistumisensa kautta opiskelija saavuttaa syvälliset valmiudet historiallisen tiedon ja ylipäätänsä 
minkä tahansa tiedon luonteen ymmärtämiseen, analyysiin ja viestintään. Syventävissä opinnoissa opiskelijalla on 
mahdollisuus valita kolme eri linjavaihtoehtoa: (A) Yleinen linja, (B) Antiikin historian ja kulttuurin linja ja (C) Japanin 
historian ja kulttuurin linja. 

Linja (B) toteutetaan yhteistyössä antiikin kielten ja kulttuurin ja klassillisen arkeologian kanssa. Pakollisena 
sivuaineena tällä linjalla on joko Antiikin kielten ja kulttuurien ja/tai klassillisen arkeologian opintoja 40 op. 

Linja (C) toteutetaan yhteistyössä Japani-opintojen kanssa. Pakollisena sivuaineena tällä linjalla on Japani-opintoja 
40 op. 

 OPINTOJAKSOT

 Aineopinnot 45 op

1. Tutkimuskäytäntöihin ohjaavat opinnot 8 op 
Arkisto-opin kurssi 2 op 
Kirjastokurssi 1 op 
Metodiopin jatkokurssi 2 op 
Metodiopin harjoitukset 3 op 

Suoritetaan 15 op seuraavista jaksoista 2—7: 
2. Suuralueiden historia 6 op 
3. Globaali ympäristöhistoria 3 op 
4. Globaali taloushistoria 3 op 
5. Globaali kulttuurihistoria 3 op 
6. Kansainvälisten suhteiden historia 3 op 
7. Sosiaalihistoria 3 op 

8. Yleisen historian aineopinnoissa on suoritettava 12 op joko Suomen ja Skandinavian historian tai 
aate- ja oppihistorian aineopinnoista. Opintojaksot voi valita oman kiinnostuksen mukaan joko 
molempien tai vain toisen oppiaineen aineopinnoista. Ks. lähemmin aate- ja oppihistorian ja/tai 
Suomen ja Skandinavian historian aineopinnot. 
9. Kandidaattiseminaari 10 op 
10. Kypsyysnäyte 0 op 

 Syventävät opinnot 80 op

(A) YLEINEN LINJA 
1. Teoriaopinnot 10 op 
a) Historiantutkimuksen näkökulmia 4 op 
b) Historiantutkimuksen teorioita 6 op 
2. Historian viestintä ja/tai vapaasti valittavia opintoja 9 op 
3. Globalisaatio ja kulttuurien kohtaaminen 9 op 
a) Teoreettisia näkökulmia 5 op 
b) Globalisaation historiaa 4 op 
4. Maisteriseminaari 12 op 
5. Pro gradu –tutkielma 40 op 
6. Kypsyysnäyte 0 op 

(B) ANTIIKIN HISTORIAN JA KULTTUURIN LINJA 
1. Teoriaopinnot 10 op 
a) Historian tutkimuksen näkökulmia 4 op 
b) Historiantutkimuksen teorioita 6 op 



3

joko 
2. Latinan alkeiskurssi 5 op 
3. Latinan jatkokurssi 5 op 
4. Rooman kulttuuri ja antiikin tutkimus 8 op 
tai 
5. Kreikan alkeiskurssi 6 op 
6. Kreikan jatkokurssi 6 op 
7. Kreikan kulttuuri ja antiikin tutkimus 6 op 
sekä 
8. Maisteriseminaari 12 op 
9. Pro gradu –tutkielma 40 op 
10. Kypsyysnäyte 0 op 

(C) JAPANIN HISTORIAN JA KULTTUURIN LINJA 
1. Teoriaopinnot 10 op 
a) Historian tutkimuksen näkökulmia 4 op 
b) Historiantutkimuksen teorioita 6 op 
2. Japanin kielen alkeiskurssit 1 ja 2 12 op 
3. Japanin kielen jatkokurssi 1 6 op 
4. Maisteriseminaari 12 op 
5. Pro gradu –tutkielma 40 op 
6. Kypsyysnäyte 0 op 

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

700204A: Arkisto-opin kurssi, 2 op
700405A: Globaali kulttuurihistoria, 3 op
700404A: Globaali taloushistoria, 3 op
700403A: Globaali ympäristöhistoria, 3 op
700413S: Globalisaation historia, 4 op
700411S: Historian viestintä ja/tai vapaasti valittavia opintoja, 9 op
700409S: Historiantutkimuksen näkökulmia, 4 op
700410S: Historiantutkimuksen teorioita, 6 op
700408A: Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma, 10 op
700406A: Kansainvälisten suhteiden historia, 3 op
700300A: Kirjastokurssi, 1 op
700511P: Kreikan alkeiskurssi, 6 op
700512P: Kreikan jatkokurssi, 6 op
700513P: Kreikan kulttuuri ja antiikin tutkimus, 7 op
700417A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/Yleinen historia), 0 op
700418S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/Yleinen historia), 0 op
700500P: Latinan alkeiskurssi, 5 op
700501P: Latinan jatkokurssi, 5 op
700414S: Maisteriseminaari, 12 op
700401A: Metodiopin harjoitukset, 3 op
700400A: Metodiopin jatkokurssi, 2 op
700415S: Pro gradu -tutkielma, 40 op
700502P: Rooman kulttuuri ja antiikin tutkimus, 7 op
700407A: Sosiaalihistoria, 3 op
700402A: Suuralueiden historia, 6 op
700412S: Teoreettisia näkökulmia, 5 op

Opintojaksojen kuvaukset
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Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

700204A: Arkisto-opin kurssi, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Marianne Junila

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
2 op
Ajoitus:
2. vuosi
Osaamistavoitteet:
Tutustutaan erilaisiin lähdetyyppeihin, -kokoelmiin ja arkistoihin ja perehdytään arkistojen organisaatioon, alan 
lainsäädäntöön sekä terminologiaan
Sisältö:
Harjoitellaan etsimään itsenäisesti tietoa erilaisista arkistoista tutkimusongelman ratkaisemiseksi
Toteutustavat:
Luento, tutustuminen arkistoihin sekä itsenäisesti tehtävät harjoitustyöt
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Perusopintojen jakso metodien perusteet (7 op) tulee olla suoritettuna
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu ja harjoitukset
Arviointiasteikko:
0 – 5
Vastuuhenkilö:
Tuntiopettaja, FT Marianne Junila

700405A: Globaali kulttuurihistoria, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Burke, Peter , Popular culture in early modern Europe , 1994
Lisätiedot: tai
Fält-Nieminen-Tuovinen-Vesterinen, Japanin kulttuuri , 1994
Lisätiedot: tai
Palva-Pentikäinen, Uskonnot maailmanpolitiikassa , 1999
Lisätiedot: tai
Rietbergen, Peter , Europe a cultural history , 2006
Lisätiedot: josta 300 sivun yhtenäinen kokonaisuus oman valinnan mukaan tai muuta kirjallisuutta sopimuksen 
mukaan
Opintokohteen kielet: suomi
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Laajuus:
3 op
Ajoitus:
1.—3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Ymmärtää, mikä merkitys kulttuurilla on ihmisyhteisöjen toiminnassa ja yhteisöjen välisissä suhteissa ja perehtyä 
siihen, miten keskeiset kulttuurilliset vaikutteet ovat kehittyneet historian kuluessa
Toteutustavat:
Luentoja tai omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti ja/tai kirjatentti
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Markku Mäkivuoti

700404A: Globaali taloushistoria, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Kari Alenius

Opintokohteen oppimateriaali:
Cameron, Rondo , Maailman taloushistoria paleoliittiselta kaudelta nykypäivään , 1995
Lisätiedot: tai muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan
Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
1.—3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Ymmärtää, mikä merkitys taloudella on ihmisyhteisöjen toiminnassa ja yhteisöjen välisissä suhteissa ja perehtyä 
siihen, miten keskeiset taloudelliset ilmiöt ovat kehittyneet historian kuluessa ja miten ne ovat heijastuneet 
paikallisella ja maailmanlaajuisella tasolla
Toteutustavat:
Luentoja tai omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti ja/tai kirjatentti
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Kari Alenius

700403A: Globaali ympäristöhistoria, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Ponting, Clive , Green history of the world , 1992
Opintokohteen kielet: suomi
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Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
1.—3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Perehtyä ihmisen ja ympäristön vuorovaikutukseen globaalista näkökulmasta. Erityisenä huomion kohteena on 
ihmisen toiminnan vaikutus ympäristöön
Toteutustavat:
Luentoja tai omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti ja/tai kirjatentti
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Seija Jalagin

700413S: Globalisaation historia, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Clark, Robert P. , Global imperative an interpretive history of the spread of humankind , 1997
Hobson, John M. , Eastern origins of Western civilisation , 2004
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Ajoitus:
4.—5. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee globalisaatiokehitykseen vaikuttaneet keskeiset tekijät ja ymmärtää kulttuurien suhteellisen 
aseman siinä
Toteutustavat:
Luentoja ja/tai kirjatentti
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu
Arviointiasteikko:
0 -5
Vastuuhenkilö:
Olavi K. Fält

700411S: Historian viestintä ja/tai vapaasti valittavia opintoja, 9 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
9 op
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Ajoitus:
4.—5. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija erikoistuu tutkimuksellisesta tai ammatillisesta näkökulmasta itseään kiinnostaviin erityiskysymyksiin tai 
-sovellutuksiin, joita voi hyödyntää etenkin työelämässä
Toteutustavat:
Luentoja, esseitä, kieliopintoja, tietojenkäsittelyä, historian viestintää, harjoittelua tai erikseen sovittu kirjatentti
Oppimateriaali:
Sovitaan erikseen
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu
Arviointiasteikko:
0—5, (harjoittelu: hyväksytty/hylätty)
Vastuuhenkilö:
Olavi K. Fält (harjoittelu: Markku Mäkivuoti)

700409S: Historiantutkimuksen näkökulmia, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Burke Peter (ed.), New perspectives on historical writing , 1991
Lisätiedot: ja
Kuparinen Eero (toim.), Työkalut riviin näkökulmia yleisen historian tutkimusmenetelmiin , 1997
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Ajoitus:
4.—5. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee historiantutkimuksen erilaisia näkökulmia ja pystyy hyödyntämään niitä pro gradussaan.
Toteutustavat:
Luentoja tai omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
kertauskuulustelu
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Olavi K. Fält
Lisätiedot:
Suositellaan, että opiskelija suorittaa luentoina järjestettävän kurssin ”Metodien maailmat”. (Voidaan tenttiä yhtenä 
tenttinä jakson ”Historiantutkimuksen teorioita” kanssa).

700410S: Historiantutkimuksen teorioita, 6 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Conkin, Paul K. , Heritage and challenge the history and theory of history , 1989
Kalela, Jorma , Historiantutkimus ja historia , 2000
McCullagh, C. Behan , Logic of history putting postmodernism in perspective , 2004
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Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
6 op
Ajoitus:
4.—5. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää historiantutkimuksen keskeiset teoreettiset edellytykset ja osaa soveltaa niitä pro gradussaan
Toteutustavat:
Luentoja tai omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
kertauskuulustelu
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Olavi K. Fält
Lisätiedot:
Voidaan tenttiä yhtenä tenttinä jakson ”Historiantutkimuksen näkökulmia” kanssa

700408A: Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
10 op
Ajoitus:
2.—3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Harjoitella itsenäistä tutkimustyötä ja tieteellistä keskustelua.
Toteutustavat:
Kandidaattiseminaarissa laaditaan ja esitetään tutkimussuunnitelma ja proseminaaritutkielma (pituus n. 15—20 
sivua) sekä toimitaan opponenttina
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kandidaattiseminaariin tullaan välittömästi metodiopin jatkokurssin suorittamisen jälkeen
Oppimateriaali:
Sovitaan vastuuhenkilön kanssa erikseen
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistutaan istuntoihin vähintään yhden lukukauden ajan siten, että kertyy 10–12 osallistumiskertaa. 
Proseminaaritutkielma muodostaa kandidaatintutkinnon tutkielman
Arviointiasteikko:
0 - 5

700406A: Kansainvälisten suhteiden historia, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Kari Alenius

Opintokohteen oppimateriaali:
Kennedy, Paul , Rise and fall of the great powers economic change and military conflict from 1500 to 2000 , 1987
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Lisätiedot: tai muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan
Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
1.—3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Ymmärtää, mikä merkitys ihmisyhteisöjen välisillä suhteilla on yhteisöjen kehityksen kannalta sekä perehtyä 
siihen, mitkä keskeiset tekijät vaikuttavat kansainvälisiin suhteisiin ja miten suhteet ovat laajassa mittakaavassa 
kehittyneet historian kuluessa
Toteutustavat:
Luentoja tai omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti ja/tai kirjatentti
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Kari Alenius

700300A: Kirjastokurssi, 1 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
1 op
Ajoitus:
2. vuosi
Osaamistavoitteet:
Informaatiolukutaitoinen opiskelija: Tunnistaa erityyppiset tiedonlähteet ja ymmärtää, miten niiden käyttö ja 
merkitys eroavat esimerkiksi tieteenaloittain. Pääsee tietoon käsiksi tehokkaasti valitsemalla sopivimmat 
tiedonhakujärjestelmät ja käyttämällä tehokkaita hakustrategioita. Pystyy arvioimaan tietoa kriittisesti ja liittämään 
sen omaan tietopohjaansa ja arvomaailmaansa. Käyttää yksin tai ryhmän jäsenenä tietoja tehokkaasti hyväkseen 
saavuttaakseen tietyn tavoitteen. Ymmärtää useita taloudellisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä, 
jotka liittyvät tiedon käyttöön
Toteutustavat:
Luentosarja ja harjoitukset
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Perusopintojen jakso historian metodien perusteet (7 op) tulee olla suoritettuna
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu ja harjoitukset
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Snellmanian kirjaston informaatikko

700511P: Kreikan alkeiskurssi, 6 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Timo Sironen

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 - 6 op
Osaamistavoitteet:
Klassisen kreikan äänne- ja muoto-opin pääkohtien hallinta
Oppimateriaali:
F. Pontén - E. Sironen. Klassisen kreikan alkeisoppikirja, Helsinki 2007
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokurssi, johon kuuluu harjoituksia.
Arviointiasteikko:
0 – 5.

700512P: Kreikan jatkokurssi, 6 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Timo Sironen

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
6 op
Osaamistavoitteet:
Klassisen kreikan äänne- ja muoto-opin sekä lauseopin pääpiirteiden hallinta
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kreikan alkeiskurssi
Oppimateriaali:
F. Pontén - E. Sironen, Klassisen kreikan alkeisoppikirja, Helsinki 2007
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokurssi, johon kuuluu harjoituksia
Arviointiasteikko:
0 - 5

700513P: Kreikan kulttuuri ja antiikin tutkimus, 7 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Timo Sironen

Opintokohteen oppimateriaali:
Freeman, Charles , Egypt, Greece, and Rome civilizations of the ancient Mediterranean , 2004
Lisätiedot: s. 76 - 293
Osborne, Robin , Greek history , 2004
Saïd, Suzanne , Short history of Greek literature , 1999
Kaimio, Maarit , Antiikin kirjallisuus ja sen perintö , 1998
Lisätiedot: s. 11 - 112 ja 180 - 241
C. Lindskog, Kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja;, 1984
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M. Kaimio-P. Castren- J. Kaimio (toim.), Antiikin myytit ja uskonnot , 1979
Lisätiedot: s. 9 - 64
x, Sources for ancient history , 1983
Lisätiedot: tai P. Castrén - J. Frösén, Johdatus antiikintutkimukseen
Camp, John , Antiikin Kreikan maailma , 2004
Harris, Nathaniel , Antiikin Kreikka , 2004
Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
7 op
Osaamistavoitteet:
Jakson tavoitteena on antaa perustiedot kreikkalaisen kulttuurin henkisistä ja aineellisista yleispiirteistä sekä 
antiikintutkimuksen lähteistä ja metodeista
Sisältö:
Kreikan historia (2 op), Kreikan kirjallisuuden historia (2 op), Mytologia (1 op) Antiikin tutkimuksen lähteet ja 
metodit (1 op) Kreikan sosiaali- ja kulttuurihistoria (1 op)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kahtena kirjatenttinä tai luentokursseilla
Arviointiasteikko:
0 - 5

700417A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/Yleinen 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
Ajoitus:
2.—3. vuosi
Kohderyhmä:
pääaineopiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kypsyysnäyte kirjoitetaan välittömästi kandidaatintutkielman suorittamisen jälkeen
Oppimateriaali:
Kandidaatintutkielma
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
kertauskuulustelu
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Juha Saunavaara/äidinkielen lehtori, Kielikeskus

700418S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/Yleinen historia), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi
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Laajuus:
0 op
Ajoitus:
4.—5. vuosi
Osaamistavoitteet:
Itsenäisesti laadittu tiivistelmä pro gradu-tutkielmasta
Kohderyhmä:
Pääaineopiskelijat
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tiivistelmä tulee liittää irtolehtenä tarkastukseen tulevan pro gradu -tutkielman väliin
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Olavi K. Fält

700500P: Latinan alkeiskurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Timo Sironen

Opintokohteen oppimateriaali:
Kallela, Maija-Leena , Clavis latina , 2004
Lisätiedot: 1 : Grammatica & exercitia
Kallela, Maija-Leena , Clavis latina , 2004
Lisätiedot: 1 : Textus & cultura
Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700500P Latinan alkeiskurssi (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Osaamistavoitteet:
Kurssin tavoitteena on tutustua klassisen latinan äänne-, muoto- ja lauseoppiin. Tavoitteena on kyky kääntää 
kielellisesti yksinkertaista latinankielistä tekstiä sanakirjan avulla, analysoida sen rakenteita sekä tuntea latinan 
kielen keskeistä sanastoa ja latinankielisten tekstien kulttuuritaustaa
Toteutustavat:
Luentokurssi, johon kuuluu harjoituksia
Arviointiasteikko:
0 – 5
Vastuuhenkilö:
Timo Sironen
Lisätiedot:
Opintojakso katsotaan suoritetuksi, kun lukion päästötodistuksessa on latinasta vähintään 8 tai on suorittanut 
ylioppilaskirjoituksissa latinan kokeen hyväksyttävästi.

700501P: Latinan jatkokurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Timo Sironen
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Opintokohteen oppimateriaali:
Kallela, Maija-Leena , Clavis latina , 2005
Lisätiedot: II : Textus & cultura
Kallela, Maija-Leena , Clavis latina , 2005
Lisätiedot: II: Grammatica & exercitia
Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700501P Latinan jatkokurssi (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Osaamistavoitteet:
Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään helpohkoa historiallista tekstiä sanakirjaa apuna käyttäen ja 
analysoimaan kieliopillisia rakenteita ja tuntea latinan kielen keskeinen sanasto
Toteutustavat:
Luentokurssi, johon kuuluu harjoituksia
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Latinan alkeiskurssi suoritettuna
Arviointiasteikko:
0 – 5
Lisätiedot:
Opintojakso katsotaan suoritetuksi, kun lukion päästötodistuksessa on latinasta vähintään 8 tai on suorittanut 
ylioppilaskirjoituksissa latinan kokeen hyväksyttävästi

700414S: Maisteriseminaari, 12 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
12 op
Ajoitus:
4.—5. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija kykenee soveltamaan oppimiaan teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia itsenäisessä tutkimustyössä
Toteutustavat:
Seminaari
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kandidaattiseminaari on oltava suoritettuna ennen maisteriseminaariin tuloa
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Ilmoittautuminen seminaariin jokaisen lukukauden alussa, jolloin tehdään pro gradu -tutkielmaa. Aktiivinen 
osallistuminen ykkös- ja kakkosseminaariin. Ykkösseminaarissa esitetään kriittiseen tarkasteluun 1) 
tutkimussuunnitelma (noin 12–15 sivua), jossa käsitellään tutkielman tutkimustilannetta, problematiikkaa, 
lähdepohjaa ja metodeja ja 2) seminaaritutkielma, joka sisältää pro gradu -tutkielman disposition, johdannon ja 
yleensä ensimmäisen käsittelyluvun. Lisäksi toimitaan opponenttina jonkun toisen vastaaville töille ja osallistutaan 
aktiivisesti keskustellen seminaarityöskentelyyn (osallistumisvaatimus vähintään 10 kertaa). Kakkosseminaarissa 
esitetään valmiin pro gradu -tutkielman käsikirjoitus kommentoitavaksi ennen virallista tarkastusta, toimitaan 
opponenttina ja osallistutaan istuntoihin (vähintään viisi kertaa). Seminaariosallistumisesta pidetään päiväkirjaa, 
johon merkitään kaikki läsnäolot (päivämäärät, töiden otsikot, keskeiset keskusteluaiheet, mitä opittavaa oman 
työn kannalta). Päiväkirja jätetään seminaarin vetäjille tarkastettavaksi samaan aikaan, kun opiskelija jättää 
tarkastettavaksi oman pro gradu -tutkielmansa.
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
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Olavi K. Fält
Lisätiedot:
Arvosteluun vaikuttavat osallistumiskerrat, työskentely seminaarissa ja seminaaripäiväkirja

700401A: Metodiopin harjoitukset, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Oinas-Kukkonen, Henry Tapio

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
2. vuosi
Osaamistavoitteet:
Kyetään käytännön tutkimusharjoittelussa vastaamaan tutkimusprosessin asettamiin haasteisiin, täyttämään 
historian opinnäytteille asetetut kriteerit, opponoimaan sekä osallistumaan aktiivisesti tutkimuksesta käytävään 
keskusteluun
Toteutustavat:
Tutkimusharjoituskurssi
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Perusopintojen jakso historian metodien perusteet (7 op)tulee olla suoritettuna.
Oppimateriaali:
Jaetaan erikseen kurssin yhteydessä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tutkimusharjoituskurssi
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Lehtori Henry Oinas-Kukkonen

700400A: Metodiopin jatkokurssi, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Oinas-Kukkonen, Henry Tapio

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
2 op
Ajoitus:
2. vuosi
Osaamistavoitteet:
Tutustutaan tutkimusprosessin vaiheisiin ja historian opinnäytteille asetettuihin kriteereihin ja opponointiin sekä 
osallistutaan aktiivisesti tutkimuksesta käytävään keskusteluun
Toteutustavat:
Harjoituskurssi
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
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Perusopintojen jakso historian metodien perusteet (7 op) tulee olla suoritettuna
Oppimateriaali:
Manuale historiae - Historian (opiskelijan) käsikirja
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Harjoituskurssi ja kertauskuulustelu
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Lehtori Henry Oinas-Kukkonen

700415S: Pro gradu -tutkielma, 40 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
40 op
Ajoitus:
4.—5. vuosi
Osaamistavoitteet:
Itsenäisesti laadittu tieteellinen tutkielma.
Toteutustavat:
Seminaari ja itsenäistä työskentelyä
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kandidaatintutkielma on oltava suoritettuna
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen maisteriseminaariin kunnes oma tutkielma on valmis. Tutkielma jätetään 
maisteriseminaarissa hyväksymisen jälkeen tarkastettavaksi kahtena kappaleena ja kansiin sidottuna tiedekunnan 
kansliaan
Arviointiasteikko:
Tutkielmasta annetaan arvolause arvostelu-asteikolla: laudatur, eximia cum laude approbatur, magna cum laude 
approbatur, cum laude approbatur, non sine laude approbatur, lubenter approbatur ja approbatur
Vastuuhenkilö:
Olavi K. Fält

700502P: Rooman kulttuuri ja antiikin tutkimus, 7 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Timo Sironen

Opintokohteen oppimateriaali:
Freeman, Charles , Egypt, Greece, and Rome civilizations of the ancient Mediterranean , 2004
Lisätiedot: s. 299-535
Braund, Susanna Morton , Latin literature , 2002
Lisätiedot: tai H. Thesleff, Rooman kirjallisuus (teoksessa Koskimies, Maailman kirjallisuus I
C. Lindskog, Kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja;, 1984
Lisätiedot: tai
Henrikson, Alf , Antiikin tarinoita , 1991
Lisätiedot: luku Vanha Rooma
M. Kaimio-P. Castren- J. Kaimio (toim.), Antiikin myytit ja uskonnot , 1979
x, Sources for ancient history , 1983
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Lisätiedot: tai Castren-Frösen, Johdatus antiikintutkimukseen
M-L. Hänninen ja M. Kahlos (toim.), Roomalaista arkea ja juhlaa , 2004
Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
7 op
Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on antaa perustiedot roomalaisen kulttuurin henkisistä ja aineellisista yleispiirteistä sekä 
antiikintutkimuksen lähteistä ja metodeista.
Sisältö:
Rooman historia 2op, Rooman kirjallisuuden historia 2op, Mytologia 1 op, Antiikin tutkimuksen lähteet ja metodit 1 
op, Rooman sosiaali- ja kulttuurihistoria 1op
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Joko kahtena kirjatenttinä tai luentokursseilla
Arviointiasteikko:
0 – 5

700407A: Sosiaalihistoria, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Heywood, Colin , History of childhood children and childhood in the West from medieval to modern times , 2001
Lisätiedot: laajuus 231 sivua
x, Racial discrimination and ethnicity in European history , 2003
Lisätiedot: laajuus 265 sivua
Jutikkala, Eino , Kuolemalla on aina syynsä maailman väestöhistorian ääriviivoja , 1994
Lisätiedot: laajuus 269 sivua
Kuparinen, Eero , Aleksandriasta Auschwitziin antisemitismin pitkä historia , 1999
Lisätiedot: laajuus 326 sivua
Wiesner, Merry E. , Gender in history , 2001
Lisätiedot: laajuus 246 sivua
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Ajoitus:
1.—3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Perehtyä ihmisen historiaan sosiaalisten rakenteiden, suhteiden ja yhteisöllisen toiminnan näkökulmasta
Toteutustavat:
Luentoja tai omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti ja/tai kirjatentti
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Seija Jalagin

700402A: Suuralueiden historia, 6 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso
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Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Mäkivuoti, Markku Aukusti

Opintokohteen oppimateriaali:
Kero, Reino , Uuden maailman jättiläinen Yhdysvaltain historia , 1991
Kirkinen Heikki (toim.), Venäjän historia , 2000
Alenius, Kari , Viron, Latvian ja Liettuan historia , 2000
Huotari, Tauno-Olavi , Kiinan kulttuuri , 1999
Asko Parpala (toim.), Intian kulttuuri , 2005
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
6 op
Ajoitus:
1.—3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Perehtyä ja saada pääpiirteissään käsitys kahden laajahkon suuralueen historiasta ja nähdä ne osana laajempaa 
historiallista kokonaisuutta
Toteutustavat:
Luentoja ja/tai omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen. Valitaan kaksi kokonaisuutta (3 + 3 op) seuraavista 
kohdista (a – e)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti ja/tai kirjatentti
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Markku Mäkivuoti
Lisätiedot:
tai sopimuksen mukaan vieraskielistä tieteellistä kirjallisuutta 250 – 300 sivua tai suomenkielistä tieteellistä 
kirjallisuutta 400 – 500 sivua esimerkiksi joltain seuraavalta osa-alueelta: Afrikka, Australia ja Oseania, Etelä-
Amerikka, Lähi-itä

700412S: Teoreettisia näkökulmia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
x, Looking at the other Elektroninen aineisto historical study of images in theory and practise , 2002
Lisätiedot: (löytyy myös www-osoitteessa: http://herkules.oulu.fi/isbn9514266331/)
Bitterli, Urs , Cultures in conflict encounters between European and non-European cultures, 1492-1800 , 1989
Mazlish Buultjens (toim.), Conceptualizing global history , 1993
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Ajoitus:
4.—5. vuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää, mitä globalisaatiolla ja kulttuurien välisellä vuorovaikutuksella tarkoitetaan, ja osaa soveltaa 
niiden analysointiin liittyviä teoreettisia ja käsitteellisiä lähtökohtia
Toteutustavat:
Luentoja ja/tai kirjatentti
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kertauskuulustelu
Arviointiasteikko:
0 - 5
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Vastuuhenkilö:
Kari Alenius
Lisätiedot:
tai muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan


