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Opasraportti

Tohtoriopinnot (2013 - 2014)

Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkijakoulutus on tohtorin tutkintoon johtavaa koulutusta. Jatko-opiskelijat perehtyvät 
syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja luovat uutta tieteellistä tietoa. He osallistuvat tiedekunnan omien 
tutkimusryhmien sekä monipuolisten tutkimusverkostojen toimintaan kotimaassa ja ulkomailla. Tiedekunnan 
tohtorikoulutus yliopiston laajuisen tutkijakoulun, University of Oulu Graduate School (UniOGS), osa.

 

Jatkokoulutuksen tavoitteina on, että opiskelija:

 

*    perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet 
tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä 
tietoa

*    perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin

*    saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka 
mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen

 

Tutkijakoulujärjestelmän tavoitteena on kouluttaa tohtoreita neljän vuoden tavoiteajassa siten, että valmistuneilla on 
sekä ammatillinen että yhteiskunnallinen pätevyys toimia tohtoritasoisissa tehtävissä. Tämä pätevyys sisältää sekä 
hyvät tieteelliset valmiudet, kyvyn etsiä, tuottaa ja soveltaa tietoa, hyvät ryhmätyötaidot sekä valmiuden toimia 
kansainvälisessä ympäristössä. Yliopiston yksiköt sekä kansalliset/kansainväliset tohtoriohjelmat vastaavat 
tieteenalakohtaisten opintojen järjestämisestä – Oulun yliopiston tutkijakoulun tehtävänä on tukea tasapuolisia 
mahdollisuuksia jokaiselle opiskelijalle suorittaa tutkintonsa, tarjota yleis- ja valmiustaito-opintoja, taata opintojen 
seuranta, huolehtia opintojen hallinnosta, myöntää tohtoriopinto-oikeus sekä tohtorintutkinnot.

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

419114J: Opetustehtävät, 0 - 4 op
419112J: Tieteellinen kokous, 0,5 - 2 op
419117J: Tieteenalan menetelmäopinnot, 1 - 22 op
419116J: Tieteenalan sisältöopinnot, 1 - 22 op
419115J: Tutkimussuunnitelma ja seminaari, seminaari, 1 op
419113J: Tutkimusvierailu, 0,5 - 2 op

Opintojaksojen kuvaukset
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Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

419114J: Opetustehtävät, 0 - 4 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Jatko-opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
0,5-4 op / 13,5-108 työtuntia
Opetuskieli:
Ei määritelty erikseen.
Ajoitus:
Ei määrättyä ajoitusta.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt opettamiinsa sisältöihin.
Sisältö:
Opetettavan kurssin mukainen.
Järjestämistapa:
Itsenäistä työtä.
Toteutustavat:
Luennointi, harjoitusten ohjaaminen, kandintyön tai pro gradu tutkielman ohjaus.
Kohderyhmä:
Jatko-opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ei esitietovaatimuksia.
Oppimateriaali:
Ei määrättyä materiaalia.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opettaminen / ohjaaminen.
Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Tutkimusdekaani
Työelämäyhteistyö:
Ei

419112J: Tieteellinen kokous, 0,5 - 2 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Jatko-opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
0,5-2 op / 13,5-54 työtuntia
Opetuskieli:
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Kielenä konferenssin tai seminaarin kieli.
Ajoitus:
Ei määrättyä ajoitusta.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kyseisen konferenssin tai seminaarin sisältöihin.Upon 
completion of the course, the student will have familiarized him/herself with contents and themes of the 
conference / seminar in question.
Sisältö:
Kulloisenkin konferenssin tai seminaarin sisällöt ja aihealueet.
Järjestämistapa:
Itsenäistä työtä.
Toteutustavat:
Kansallinen konferenssi: posteri tai esitelmä
Kansainvälinen konferenssi: posteri tai esitelmä
Konferenssin järjestäminen
Osallistuminen tieteelliseen seminaariin
Kohderyhmä:
Jatko-opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ei esitietovaatimuksia.
Oppimateriaali:
Ei määrättyä materiaalia.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Posterin esittäminen konferenssissa, tai paperin esittäminen konferenssissa, tai konferenssin järjestäminen, tai 
tieteelliseen seminaariin osallistuminen.
Arviointiasteikko:
Kurssilla käytetään arviointiasteikkoa hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Tutkimusdekaani
Työelämäyhteistyö:
Ei

419117J: Tieteenalan menetelmäopinnot, 1 - 22 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Jatko-opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
16-22 op
Opetuskieli:
Ei määritetty
Ajoitus:
Ei määritetty
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tutkimuksensa tieteenalan/tieteenalojen tutkimusmenetelmiin.
Sisältö:
Tieteenalan tutkimusmenetelmällisiä sisältöjä.
Järjestämistapa:
Itsenäistä työtä ja/tai kontaktiopetusta ja/tai tentti ja/tai essee.
Toteutustavat:
Ei määritetty.
Kohderyhmä:
Jatko-opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ei
Oppimateriaali:
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Ei määrättyä materiaalia.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Ei määritetty.
 
Arviointiasteikko:
Kurssilla käytetään arviointiasteikkoja hyväksytty / hylätty, tai 1-5.
Vastuuhenkilö:
Tutkimusdekaani
Työelämäyhteistyö:
Ei

419116J: Tieteenalan sisältöopinnot, 1 - 22 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Jatko-opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
16-22 op / 432-594 työtuntia
Opetuskieli:
Ei määritetty.
Ajoitus:
Ei määritetty.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tutkimuksensa tieteenalan/tieteenalojen sisältöihin.
Sisältö:
Tieteenalan sisältöjä.
Järjestämistapa:
Itsenäistä työtä ja/tai kontaktiopetusta ja/tai tentti ja/tai essee.
Toteutustavat:
Ei määritetty.
Kohderyhmä:
Jatko-opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ei
Oppimateriaali:
Ei määrättyä materiaalia.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Ei määritetty.
Arviointiasteikko:
Kurssilla käytetään arviointiasteikkoja hyväksytty / hylätty, tai 1-5.
Vastuuhenkilö:
Tutkimusdekaani
Työelämäyhteistyö:
Ei

419115J: Tutkimussuunnitelma ja seminaari, seminaari, 1 op

Voimassaolo: 01.01.2013 -

Opiskelumuoto: Jatko-opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi
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Leikkaavuudet:

920004J-02 Tutkimussuunnitelma ja seminaari, seminaari 1.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
1 op / 27 työtuntia
Opetuskieli:
Suomi tai Englanti, riippuen seminaarista.
Ajoitus:
Tohtorikoulutussuunnitelman hyväksymistä seuraavan kalanterivuoden aikana.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esittää tutkimussuunnitelmansa julkisesti.
Sisältö:
Opiskelijan tutkimusaihe.
Järjestämistapa:
Itsenäistä työtä.
Toteutustavat:
Julkinen seminaari.
Kohderyhmä:
Jatko-opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ei
Oppimateriaali:
Ei määrättyä materiaalia.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tutkimussuunnitelman esittäminen.
Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Tutkimusdekaani
Työelämäyhteistyö:
Ei

419113J: Tutkimusvierailu, 0,5 - 2 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Jatko-opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
0,5-2 op / 13,5-54 työtuntia
Opetuskieli:
Ei määritelty erikseen.
Ajoitus:
Ei määrättyä ajoitusta.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt vierailukohteen tutkimukseen.
Sisältö:
Sovitaan opiskelijan, ohjaajan ja vierailua isännöivän tahon välillä erikseen.
Järjestämistapa:
Itsenäistä työtä.
Toteutustavat:
Vierailu kotimaiseen tai ulkomaiseen tutkimuslaitokseen.
Kohderyhmä:
Jatko-opiskelijat.
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Esitietovaatimukset:
Ei esitietovaatimuksia.
Oppimateriaali:
Ei määrättyä materiaalia.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Vierailu ja siitä kirjoitettu raportti ohjaajan kanssa sovitulla tavalla.
Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Tutkimusdekaani
Työelämäyhteistyö:
Ei


