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1. Perustutkinnot
Opiskelijat valitaan suorittamaan humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoa ja filosofian
maisterin tutkintoa jossakin kolmesta tutkinto-ohjelmasta. Opiskelija suorittaa ensimmäisenä
tutkintonaan humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (HuK), joka on alempi
korkeakoulututkinto. Sen laajuus on vähintään 180 opintopistettä (op), mutta enintään 190 op.
Tämän jälkeen suoritettava filosofian maisterintutkinto (FM) on ylempi korkeakoulututkinto. Sen
laajuus on vähintään 120 op, enintään 130 op.

Opiskelijoita voidaan myös valita suorittamaan pelkästään filosofian maisterin tutkinto. Tämä
edellyttää, että hänellä on alemmassa korkeakoulututkinnossaan tai sen lisäksi suoritettuna
oppiaineen edellyttämät pohjaopinnot.
Tutkintojen tavoitteet ja rakenteet
Kandidaatintutkinto
Kandidaatintutkinnon suoritettuaan opiskelija:
• on saavuttanut valmiudet työskennellä oman alansa työtehtävissä ja/tai yrittäjänä
• ymmärtää oman alansa keskeiset käsitteet ja tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä
ongelmanratkaisussa
• osaa hankkia ja analysoida uutta tietoa ja hänellä on valmiudet elinikäiseen oppimiseen
• erottaa tieteellisen ajattelun arkiajattelusta ja osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja
tiedon tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin
• osaa toimia kansainvälisissä työ- ja opiskeluyhteisöissä
• osaa käyttää viestintä- ja vuorovaikutustaitojasi erilaisissa viestintäkanavissa ja soveltaa
hankkimaansa tietoa oman alansa työtehtävissä niin kotimaassa kuin kansainvälisissä
konteksteissa
• osaa viestiä suomen, ruotsin tai saamen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä tai
useammalla vieraalla kielellä.
Kandidaatintutkintoon sisältyvät pääaineen 25 op:n laajuiset perusopinnot ja vähintään 45 op:n
laajuiset aineopinnot, eli yhteensä vähintään 70 op (logopediassa yhteensä 109 op). Aineopintoihin
sisältyy seminaari ja kandidaatintutkielma, jonka pohjalta kirjoitetaan Examinariumissa kypsyysnäyte
(0 op).
Tutkintoon tulee sisältyä myös vähintään yhdet perusopintojen (25 op) laajuiset sivuaineopinnot.
Sivuaineiden laajuus ja lukumäärä määräytyvät tutkinnon pääaineen ja opiskelijan omien tavoitteiden
mukaisesti. Sivuaineen aineopintojen laajuus on pääsääntöisesti 35 op. Sivuaineen aineopintoihin ei
sisälly kandidaatintutkielmaa ja siihen liittyvää seminaaria (poikkeuksena historia-aineet, joissa
sivuaineopiskelijat suorittavat proseminaarityön).
Pää- ja sivuainekokonaisuuksien lisäksi kandidaatintutkintoon kuuluu pääaineen mukaan määräytyviä
kieli- ja viestintäopintoja ja tutkinto-ohjelman yhteisiä opintoja.
Maisterintutkinto
Maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelija:
• tuntee oman alansa teoreettisen keskustelun ja tunnistaa oman alansa sisältöjen yhteydet
muihin aloihin
• kykenee tuottamaan tieteellistä tietoa itsenäisesti ja tarkastelemaan uutta tietoa kriittisesti
• pystyy analysointia, luovuutta ja eettistä arviointia vaativaan itsenäiseen työskentelyyn
• osaa toimia asiantuntijana erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä
• pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan syvällisiä tiedon etsintä- ja sovellutushankkeita
• kykenee luoviin ongelmanratkaisuihin erilaisissa työn tai ihmisten organisointia vaativissa
tilanteissa
• osaa viestiä suomen, ruotsin tai saamen kielellä hyvin suullisesti ja kirjallisesti oman alansa ja
alan ulkopuoliselle yleisölle
• kykenee omalla alallaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella
kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

(Opettajankoulutuksen saaneiden maistereiden osaamistavoitteet on määritelty kasvatustieteiden
tiedekunnan opetussuunnitelmassa.)
Maisterintutkintoon sisältyvät pääaineen syventävät opinnot ja niitä tukevat opinnot, jotka voivat
olla esim. sivuaineopintoja, kieli- ja viestintäopintoja, harjoittelua tai muita opintoja.
Pääaineen syventävien opintojen laajuus on 60 op tai 80 op (logopediassa 110 op). Opintoihin
sisältyy 30 op:n laajuinen pro gradu -tutkielma. Tutkielman aihepiiristä kirjoitettava kypsyysnäyte
kuuluu myös maisterintutkinnon pakollisiin opintoihin. Kypsyysnäytteeksi hyväksytään tutkielmasta
kirjoitettu tiivistelmä. Kypsyysnäytteestä ei saa opintopisteitä.
Pääaineen syventävät opinnot niissä aineissa, jotka antavat aineenopettajan kelpoisuuden, on
mitoitettu siten, että opiskelija suorittaa opinnot 60 op:n laajuisina.
Sivuaineena suoritettavien syventävien opintojen laajuus on 60 op ja niihin sisältyy 30 op:n laajuinen
tutkielma tai tutkielmatyyppisiä opintoja. Sivuaineen syventäviin opintoihin ei siis sisälly toista pro
gradu -tutkielmaa. Myös sivuaineena suoritetut syventävät opinnot antavat
jatkokoulutuskelpoisuuden.
Maisterintutkinto voidaan myös suorittaa tiedeviestinnän maisteriohjelma TIEMA:ssa, johon on
erillinen haku kahden vuoden välein. Tutkinto koostuu 120 op:n laajuisista tiedeviestinnän
opinnoista. Opintoihin sisältyy pro gradu -tutkielma (30 op).

2. Tutkinto-ohjelmat, pääaineet ja sivuaineet
Opiskelijan tutkinto-ohjelman pääaine on se aine, johon hänet on valittu opiskelijavalinnassa.
Tutkinnossa on vain yksi pääaine, ja siitä aineesta opiskelija tekee pro gradu -tutkielman. Muut
aineet ovat sivuaineita. Pienin mahdollinen tutkintotodistukseen merkittävä sivuainekokonaisuus on
perusopinnot (25 op). Joissakin tapauksissa sivuaineeksi voidaan hyväksyä myös suppeampi
kokonaisuus (ks. jäljempänä kohta ”Opintokokonaisuudet”).
Tutkinto-ohjelmat
Tiedekunnassa voi suorittaa tutkinnon kolmessa tutkinto-ohjelmassa, joissa jokaisessa on yksi tai
useampi pääaine.
Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelman (HIKUVIE) pääaineet ovat
• arkeologia
• historia
• informaatiotutkimus
• kulttuuriantropologia
• saamelainen kulttuuri
• tieteiden ja aatteiden historia
• tiedeviestintä (maisteriopinnot)
Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman (KIEKI) pääaineet ovat
• englannin kieli
• kirjallisuus

•
•
•
•

ruotsin kieli
saamen kieli (pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame)
saksan kieli ja kulttuuri
suomen kieli

Logopedian tutkinto-ohjelman (LOGO) pääaine on
• logopedia.
Sivuaineet
Tiedekunnassa on pääaineiden lisäksi sivuaineita, joissa voi suorittaa joko perusopinnot tai perus- ja
aineopinnot. Myös pääaineiden opintokokonaisuuksia voi ottaa tutkintoon sivuaineiksi. Osassa
oppiaineista (mm. kieliaineet, historia-aineet, informaatiotutkimus) edellytetään hyväksytysti
suoritettua lähtötaso-/sivuainekoetta.
Opintokokonaisuudet
Pää- ja sivuaineiden opinnot koostuvat opintokokonaisuuksista. Ensimmäinen opintokokonaisuus
on perusopinnot, jonka laajuus on 25 op. Perusopintoja seuraa aineopintojen kokonaisuus. Sen
laajuus on pääaineopiskelijalla vähintään 45 op (logopediassa 84 op) ja sivuaineopiskelijalla vähintään
35 op. Vain pääaineopiskelijat tekevät aineopintoihin kuuluvan kandidaatintutkielman.
Syventävien opintojen kokonaislaajuus on pääaineesta riippuen joko 60 op tai 80 op (logopediassa
110 op). Pääaineopintoihin kuuluvan pro gradu -tutkielman laajuus on 30 op. Jos aineesta voi
suorittaa sivuaineena myös syventävät opinnot, niihin kuuluu sivuaineen tutkielma (30 op).
Humanistisessa tiedekunnassa tutkintoon voidaan koostaa lisäksi perusopintoja pienempi
opintokokonaisuus ”Kieli, kulttuuri ja viestintä” (minimilaajuus 10 op), joka muodostuu opiskelijan
suorittamista kieli- ja viestintäkoulutuksen vapaaehtoisista kieliopinnoista. Kokonaisuuden arvostelu
on hyväksytty.
Ulkomaisessa yliopistossa suoritetuista temaattisesti yhteenkuuluvista opinnoista voidaan
tarvittaessa koostaa vähintään 10 op:n laajuinen kokonaisuus. Tämänkin kokonaisuuden arvostelu
on hyväksytty.
Muut opinnot
Tutkintoihin voi sisällyttää myös vapaavalintaisia opintojaksoja, jotka eivät muodosta mitään
kokonaisuutta. Ne voivat olla esimerkiksi ylimääräisiä kieliopintoja, toisessa yliopistossa tai
ulkomailla suoritettuja opintoja.

3. Kieli- ja viestintäopinnot ja tutkinto-ohjelmien yhteiset opinnot
Sekä kandidaatin- että maisterintutkintoon sisältyy pääaineen mukaan määräytyviä kieli- ja
viestintäopintoja ja tutkinto-ohjelman yhteisiä opintoja. Näiden lisäksi tutkinto-ohjelmissa on
yhteisiä opintoja, joiden kursseja voi käyttää pääaineiden valinnaisiin opintoihin tai koostaa niistä
oman sivuainekokonaisuuden.

Yliopiston kieli- ja viestintäkoulutus tuottaa pakolliset äidinkielen (kirjallisen ja suullisen viestinnän),
toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen opinnot.
Kandidaatintutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot
(opinnot on esitelty pääaineittain kandidaatintutkinnon rakenteen kohdalla)
Äidinkielen opinnot, 5 op:
900096Y Logopedi viestijänä 5 op (logopedian opiskelijat)
900097Y Historiatieteiden viestintä 5 op (historia-aineiden opiskelijat)
900084Y Tieteellinen viestintä 5 op (saamelaisen kulttuurin ja saamen kielen opiskelijat)
Muiden pääaineiden opiskelijat suorittavat äidinkielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opinnot
valitsemalla haluamansa 5 op:n opintojakson viestinnän noutopöydästä.
Toisen kotimaisen kielen (ruotsi tai suomi) opinnot, 5 op:
901030Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op
901031Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (HuTK), 3 op
Jakso on pakollinen niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomeksi. Jos
opiskelijan koulusivistyskieli on ruotsi, hän suorittaa vastaavat kieli- ja viestintäkoulutuksen
tarjoamat suomen kielen jaksot.
Vieraan kielen opinnot, 5 op:
Tutkintoasetuksen mukaan opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon
sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa vähintään yhdessä vieraassa
kielessä sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä
ympäristössä toimimisen.
Opiskelijat suorittavat tavallisimmin vieraan kielen opinnot englannin kielessä (902160Y Academic
English for Humanities, 5 op). Muut kielivaihtoehdot voi tarkistaa kieli- ja viestintäkoulutuksen
opinto-oppaasta. Taitotason kirjallisessa ja suullisessa kielitaidossa on molemmissa oltava
vähintään B1.
Tilastotiede sekä tieto- ja viestintätekniikka, 5 op:
Informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijan tulee suorittaa pakollisina kieli- ja viestintäopintoina
vähintään 5 op tietojenkäsittelytieteen opintoja.
Puheviestinnän opinnot, 10 op:
Suomen kielen pääaineopiskelijat ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevat kirjallisuuden
opiskelijat sisällyttävät seuraavat puheviestinnän jaksot kandidaatintutkintoonsa:
694968P Puheviestintä 1, 5 op
694969P Puheviestintä 2, 5 op
Puheviestinnän opinnoista koostetaan 10 op:n laajuinen sivuaine.
Valinnaiset tiedonhaun opinnot, 2 op:
Opiskelija voi suorittaa valinnaisina opintoina myös seuraavat opintojaksot. Opinnot voi sisällyttää
kandidaatin- tai maisterintutkinnon muihin opintoihin.
010132Y Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I, 1 op
010136Y Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät II, 1 op

Ylimääräiset kieli- ja viestintäkoulutuksessa ja muissa koti- tai ulkomaisissa yliopistoissa suoritetut
kieli- ja viestintäopinnot hyväksytään tutkinnon muihin opintoihin.
Kieli- ja viestintäopintojen korvausperiaatteet ja vapautus kieliopinnoista
Opiskelija voi osoittaa saavuttaneensa kieliopinnoissa edellytettävät taidot aiemmilla opinnoillaan
tai tutkintoon kuuluvilla opinnoilla. Korvaamisessa sovelletaan seuraavia periaatteita.
Äidinkielen (kirjallisen ja suullisen viestinnän) opintoja (5 op) ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa
suomen kielen oppiaineesta vähintään perusopinnot (25 op).
Vieraan kielen (5 op) taidon voi osoittaa tiedekunnassa opetettavien vieraiden kielten
perusopintokokonaisuuksien (25 op) opinnoilla: englannin kieli, saksan kieli ja kulttuuri, ranskan
kieli. Perusopintokokonaisuus tulee suorittaa kandidaatintutkinnossa. Keskeneräisten
opintokokonaisuuksien opinnoilla korvausta ei myönnetä, vaan opiskelija voi osoittaa tutkintoon
tarvittavan kielitaidon suorittamalla kieli- ja viestintäkoulutuksen järjestämän kielikurssin.
Vieraan kielen kirjallisen taidon (2 op) voi osoittaa ko. kieliaineen ylioppilastutkinnon pitkän vieraan
kielen arvosanoilla laudatur tai eximia cum laude approbatur (englannin kielessä hyväksilukua haetaan
jaksolle 902000Y Reading for Academic Purposes in the Humanities, 2 op).
Vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon (5 op) voi osoittaa kansainvälisen ylioppilastutkinnon
(IB-tutkinnon), eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB-tutkinnon) tai Reifeprüfungtutkinnon
tutkintotodistuksella.
Ruotsin kielen / suomen kielen perusopinnot korvaavat ruotsin kielen / suomen kielen suullisen ja
kirjallisen taidon silloin, kun kyse on tutkintoon pakollisena kuuluvan toisen kotimaisen kielen
opinnoista. Em. opinnot osoittavat tyydyttävää taitoa. Hyvän taidon osoitukseksi edellytetään
ruotsin kielen / suomen kielen perus- ja aineopintojen suorittamista. Keskeneräisten arvosanojen
opinnoilla korvausta ei myönnetä, vaan opiskelija voi osoittaa tutkintoon tarvittavan kielitaidon
kieli- ja viestintäkoulutuksen järjestämissä vapauttavissa kokeissa tai suorittaa tutkintoon
edellytettävän kielikurssin. (Asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta
valtionhallinnossa, 481/2003, 16 §, 3 ja 4 mom. ja 17 §, 2 ja 3 mom.)
Toisen kotimaisen kielen hyvän suullisen ja kirjallisen taidon voi osoittaa myös ruotsin tai suomen
ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeen hyväksytyllä arvosanalla tai suomi toisena kielenä / ruotsi
toisena kielenä kokeen arvosanoilla laudatur, eximia cum laude approbatur tai magna cum laude
approbatur. (Asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa, 481/2003,
16, § 1 mom.)
Valtionhallinnon kielitutkinnon kielitutkintolautakunnan apujäsenelle tai opetushallituksen
määräämälle tutkintosuoritusten vastaanottajalle suoritettu suomen tai ruotsin kielen suullista ja
kirjallista taitoa mittaava valtiohallinnon kielitutkinto, joka on suoritettu vähintään arvosanalla
tyydyttävä, (as 442/1987 3 §, kohta 2 ja 481/2003 1 §), riittää osoittamaan tutkinnossa vaaditun
kielitaidon.
Toisessa suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tutkintoa varten suoritetut
pakolliset äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon
opinnot hyväksytään humanistisen tiedekunnan suorituksiksi. Mikäli muualla suoritetut opinnot

ovat laajuudeltaan humanistisen tiedekunnan opintoja suppeammat, tiedekunta voi edellyttää
opintojen täydentämistä.
Opiskelijan tulee hakea edellä mainittujen opintojaksojen hyväksilukua täyttämällä AHOT-hakemus
sähköisessä OSAT-järjestelmässä.
Koulutusdekaani voi erityisestä syystä myöntää osittaisen tai täydellisen vapautuksen kieliopinnoista
sekä antaa täydentäviä määräyksiä. Vapautusta haetaan koulutusdekaanille osoitetulla hakemuksella,
joka toimitetaan tiedekunnan johtavalle koulutusasiantuntijalle.
Tutkinto-ohjelmien yhteiset opinnot
Humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmissa on yhteisiä opintoja, jotka integroivat tutkintoohjelman eri aineiden opintoja. Näistä osa on pakollisia ja osa valinnaisia. Tutkinto-ohjelmien
yhteisiä opintoja voi ottaa tutkintoon myös sivuaineeksi (25 op).
Tutkinto-ohjelmien yhteisiä opintokokonaisuuksia ovat:
• Johdatus historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimukseen
• Johdatus kielten ja kirjallisuuden tutkimukseen
• Digitaaliset ihmistieteet
• Kansainvälinen yritysviestintä
• Työelämäopinnot
Johdatus historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimukseen (HIKUVIE:n tutkintoohjelman yhteiset opinnot):
Tutkinto-ohjelman yhteisistä opinnoista osa on kaikille pakollisia, osa valinnaisia. Vapaaehtoisia
opintojaksoja voi käyttää oman pääaineen valinnaisiin opintoihin. Yhteisistä opinnoista voi koostaa
myös tutkintoon sivuaineen kokonaisuuteen Johdatus historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden
tutkimukseen. Kokonaisuuden laajuus on 25 op, jolloin se koostuu kolmesta pakollisesta ja
kahdesta valinnaisesta opintojaksosta. Yksittäiset opintojaksot voi sijoittaa tutkintoon myös
tutkinnon muihin opintoihin. Samaa opintojaksoa ei voi käyttää kahteen eri kokonaisuuteen.
Koodi

Opintojakso

ajoitus

Johdatus tieteelliseen ajatteluun, 5 op

HIKUVIE:n
opiskelijat
pakollinen

700169P
700332P

Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op

pakollinen

2.–5. vuosi

700333P

Tutkimusmenetelmät, 5 op

pakollinen

2. sl

695100P

Johdatus viestintään, 5 op

valinnainen

1.–5. vuosi

683507P

Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt, 5 op

valinnainen

1.–5. vuosi

687810P

Johdatus humanistisiin ympäristöopintoihin, 5 op

valinnainen

1.–5. vuosi

700321A

Arktinen historia, 5 op

valinnainen

1.–5. vuosi

687364A

Pohjoisuus ja pohjoinen arkeologia, 5 op

valinnainen

1.–5. vuosi

1. sl

010133A

Northern Memory and Identity, 5 op/ECTS

valinnainen

1.–5. vuosi

Johdatus kielten ja kirjallisuuden tutkimukseen (KIEKI:n tutkinto-ohjelman yhteiset
opinnot):
Tutkinto-ohjelman yhteisistä opinnoista osa on kaikille pakollisia, osa vapaaehtoisia. Valinnaisia
opintojaksoja voi käyttää oman pääaineen opintoihin. Yhteisistä opinnoista voi koostaa myös
tutkintoon kokonaisuuden Johdatus kielten ja kirjallisuuden tutkimukseen. Samaa opintojaksoa
ei voi käyttää kahteen eri opintokokonaisuuteen. Yksittäiset opintojaksot voi sijoittaa myös
tutkinnon muihin opintoihin. Kokonaisuuden laajuus on 25 op.
Opintojakso

Englannin
kieli

Saksan kieli ja
kulttuuri

Kirjallisuus

Ruotsin kieli

Saamen kielet

Suomen kieli

694958Y
Suomen kielen
rakenne,
5 op

pakollinen
suomenkielisen
koulusivistyksen
saaneille

pakollinen
suomenkielisen
koulusivistyksen
saaneille

pakollinen
suomenkielisen
koulusivistyksen
saaneille

suositellaan

pakollinen
suomenkielisen
koulusivistyksen
saaneille

694959Y
Yleisen
kielitieteen ja
fonetiikan
peruskurssi, 5
op
694960P
Kielikontaktit,
5 op

pakollinen

pakollinen

voidaan sisällyttää
- sivuainekokonaisuuteen
- tutkinnon
muihin opintoihin
voidaan sisällyttää
- sivuainekokonaisuuteen
- tutkinnon
muihin opintoihin

pakollinen

suositellaan

pakollinen

voidaan
sisällyttää
- sivuainekokonaisuuteen
- tutkinnon
muihin
opintoihin

voidaan sisällyttää
- pääaineen
valinnaisiin ainetai syventäviin
opintoihin
- sivuainekokonaisuuteen
- tutkinnon
muihin opintoihin

voidaan sisällyttää
- sivuainekokonaisuuteen
- tutkinnon
muihin opintoihin

voidaan sisällyttää
- pääaineen
valinnaisiin ainetai syventäviin
opintoihin
- sivuainekokonaisuuteen
- tutkinnon
muihin opintoihin

voidaan sisällyttää
- pääaineen
valinnaisiin ainetai syventäviin
opintoihin
- sivuainekokonaisuuteen
- tutkinnon
muihin opintoihin

682420P
Vuorovaikutuksen
tutkimus, 5 op

voidaan
sisällyttää
- sivuainekokonaisuuteen
- tutkinnon
muihin
opintoihin

voidaan sisällyttää
- pääaineen
valinnaisiin ainetai syventäviin
opintoihin
- sivuainekokonaisuuteen
- tutkinnon
muihin opintoihin

voidaan sisällyttää
- sivuainekokonaisuuteen
- tutkinnon
muihin opintoihin

voidaan sisällyttää
- pääaineen
valinnaisiin ainetai syventäviin
opintoihin
- sivuainekokonaisuuteen
- tutkinnon
muihin opintoihin

voidaan sisällyttää
- pääaineen
valinnaisiin ainetai syventäviin
opintoihin
- sivuainekokonaisuuteen
- tutkinnon
muihin opintoihin

voidaan sisällyttää
- pääaineen
valinnaisiin ainetai syventäviin
opintoihin
- sivuainekokonaisuuteen
- tutkinnon
muihin opintoihin

sivuainekokonaisuuden
suorittavat
valitsevat jonkin
kirjallisuuden
valinnaisen 5 op:n
aineopintojakson
tämän kurssin
sijaan

voidaan sisällyttää
- pääaineen
valinnaisiin ainetai syventäviin
opintoihin
- sivuainekokonaisuuteen
- tutkinnon
muihin opintoihin

voidaan sisällyttää
- pääaineen
valinnaisiin ainetai syventäviin
opintoihin
- sivuainekokonaisuuteen
- tutkinnon
muihin opintoihin

voidaan
sisällyttää
- pääaineen
valinnaisiin
syventäviin
opintoihin
- sivuainekokonaisuuteen
- tutkinnon
muihin opintoihin
voidaan
sisällyttää
- pääaineen
valinnaisiin
syventäviin
opintoihin
- sivuainekokonaisuuteen
- tutkinnon
muihin opintoihin
-

687101P
Kirjallisuuden
tutkimuksen
perusteet I, 5
op

Tutkintojen pakolliset kieli- ja viestintäopinnot ja pakolliset tutkinto-ohjelman
yhteiset opinnot pääaineittain

HIKUVIE:
pääaine historia tai tieteiden ja aatteiden historia:
o Historiatieteiden viestintä
o Toinen kotimainen kieli
o Vieras kieli
o Johdatus tieteelliseen ajatteluun
o Tutkimusmenetelmät (sisältyy pääaineen aineopintoihin)
o Digitaaliset ihmistieteet (sisältyy pääaineen syventäviin opintoihin)
pääaine saamelainen kulttuuri:
o Tieteellinen viestintä
o Toinen kotimainen kieli
o Vieras kieli
o Johdatus tieteelliseen ajatteluun
o Tutkimusmenetelmät (sisältyy pääaineen aineopintoihin)
o Digitaaliset ihmistieteet (ei pakollinen, mutta suositellaan joko kandidaatin- tai
maisterintutkintoon)
pääaine arkeologia tai kulttuuriantropologia:
o Äidinkieli (valitaan yksi jakso viestinnän noutopöydästä)
o Toinen kotimainen kieli
o Vieras kieli
o Johdatus tieteelliseen ajatteluun
o Tutkimusmenetelmät
o Digitaaliset ihmistieteet
pääaine informaatiotutkimus:
o Äidinkieli (valitaan yksi jakso viestinnän noutopöydästä)
o Toinen kotimainen kieli
o Vieras kieli
o Tietojenkäsittelytieteen opintoja (5 op)
o Digitaaliset ihmistieteet (sisältyy pääaineen aineopintoihin)
o Tutkimusmenetelmät (sisältyy pääaineen syventäviin opintoihin)
KIEKI:
pääaine englannin kieli:
o Äidinkieli (valitaan yksi jakso viestinnän noutopöydästä)
o Toinen kotimainen kieli
o Suomen kielen rakenne
o Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi
pääaine saksan kieli ja kulttuuri:
o Äidinkieli (valitaan yksi jakso viestinnän noutopöydästä)
o Toinen kotimainen kieli
o Suomen kielen rakenne
o Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi
o Sprachpraktikum (voi sisältyä vaihtoehtoisesti maisterintutkintoon)
pääaine ruotsin kieli:
o Äidinkieli (valitaan yksi jakso viestinnän noutopöydästä)
o Vieras kieli
o Suomen kielen rakenne
o Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi
o Språkpraktik (voi sisältyä vaihtoehtoisesti maisterintutkintoon)

pääaine suomen kieli:
o Toinen kotimainen kieli
o Vieras kieli
o Puheviestintä 1 ja 2
o Suomen kielen rakenne
o Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi
pääaine saamen kieli:
o Tieteellinen viestintä
o Toinen kotimainen kieli
o Vieras kieli
o Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi
o Puheviestintä 1 (vain aineenopettajiksi valmistuvat)
pääaine kirjallisuus:
o Äidinkieli (valitaan yksi jakso viestinnän noutopöydästä)
o Toinen kotimainen kieli
o Vieras kieli
o Puheviestintä 1 ja 2 (vain aineenopettajiksi valmistuvat)
LOGO:
pääaine logopedia:
o Logopedi viestijänä
o Toinen kotimainen kieli
o Academic English for the Humanities

4. Yleistä opiskelusta humanistisessa tiedekunnassa
Yleiset työtavat
Oppiaineissa on käytössä erilaisia, kullekin oppiaineelle tarkoituksenmukaisia opetus, opiskelu- ja
tenttimuotoja. Opintojaksokuvauksien yhteydessä ilmoitetaan kunkin opintojakson suoritustapa, ja
siitä kerrotaan tarkemmin myös opintojakson alussa. Opintojakson vaihtoehtoisesta
suoritustavasta tulee neuvotella henkilökohtaisesti jakson vastuuopettajan kanssa.
Luennot ovat perinteinen akateeminen opetustapa ja käytössä useassa humanistisen tiedekunnan
oppiaineessa. Luento tentitään yleensä luentosarjan lopuksi kirjallisella tentillä, mutta käytössä ovat
myös luentopäiväkirja, suullinen tentti, essee jne. Osa luennoista on pakollisia. Tällaisia ovat yleensä
perusopintoihin kuuluvat kurssit.
Harjoituksissa opetellaan tieteenalalle keskeisiä taitoja, kuten tekstien analysointia, metodeja ja
tietokantojen käyttöä. Harjoitukset voivat olla luentojen ohessa tai jatkeena, jolloin niissä
perehdytään käytännössä luennoilta saatuihin tietoihin. Harjoituksissa on yleensä
läsnäolovelvollisuus, ja niiden aikana tehdään tietty määrä opettajan antamia tehtäviä. Logopedian
tutkinto-ohjelmassa on sekä em. harjoituksia että tutkinto-ohjelmaan kuuluvia opiskelijan
pitämiä ohjattuja terapioita.
Seminaareissa perehdytään oman tieteenalan tutkimusmenetelmiin ja lähdemateriaaleihin sekä
harjoitellaan tieteellisen tutkimuksen tekemistä. Opiskelija osallistuu seminaari-istuntojen
keskusteluihin, toimii toisten tuotosten opponenttina eli kommentaattorina ja tekee itsenäisen
tutkielman. Seminaareja järjestetään opintojen joka tasolla. Esimerkiksi kirjallisuudessa

seminaarikaari alkaa praktikumista perusopinnoissa, jatkuu kandidaatintutkielmaan liittyvänä
seminaarina aineopinnoissa ja päättyy aikanaan tutkielmaseminaariin syventävissä opinnoissa.
Humanistisessa tiedekunnassa toteutetaan lukuisia opintojaksoja verkko-opetuksena. Verkkoopiskelu kuuluu luontevana osana useimpien tiedekunnan opiskelijoiden opintoihin. Se voi olla
täysin virtuaalista, jolloin opiskelijat ja opettaja ovat yhteydessä toisiinsa oppimisympäristön kautta.
Opetus voi myös alkaa lähiopetuksena (luentona) ja jatkua itsenäisenä työnä ja
verkkokeskusteluina. Mahdollista on myös, että verkkokurssiin liittyy lähitapaamisia ja kurssin
aikana tuotetaan esitelmä tai vastaava verkkoon tai lähitapaamiseen.
Pitämällä esitelmän oppiaineen järjestämässä kongressissa tai seminaarissa opiskelija voi korvata
opintojaksoja sopimuksen mukaan. Esitelmän pitäjä oppii tieteellisen esittämisen perusteet ja
samalla opettaa toisille opiskelijoille tutkimaansa asiaa.
Opintopiiri on opiskelijaryhmän itse organisoima opintokokonaisuus. Ryhmä opiskelijoita voi
perustaa opiskelijapiirin jonkin opetussuunnitelmasta puuttuvan, heitä kiinnostavan aiheen
opiskelua varten. Opiskelijapiirin perustamisesta tulee keskustella professorin tai muun oppiaineen
edustajan kanssa. Opintosuoritukselle täytyy saada oppiaineen hyväksyntä, jotta se voidaan
sisällyttää opintoihin.
Ongelmalähtöinen oppiminen eli PBL korostaa opiskelijan roolia aktiivisena oppijana ja
tiedonrakentajana. Ongelmalähtöisessä oppimisessa opittavaa asiaa lähestytään ja jäsennetään
keskeisen ongelman tai kysymyksen kautta. Opettaja toimii ohjaajana ja opiskeluprosessin
organisoijana. Ongelman saatuaan opiskelijaryhmä määrittää alaongelmat ja edelleen keskeiset
kysymykset. Opiskelua rytmittävät ryhmätapaamiset ja itsenäisen työskentelyn vaiheet.
Opintojen vanheneminen
Kymmentä vuotta vanhempien opintokokonaisuuksien tietoja voidaan edellyttää täydennettävän
silloin, kun opiskelija jatkaa opintojaan oppiaineessa hierarkkisesti seuraavaan
opintokokonaisuuteen. Täydentävien opintojen opintopisteet sijoitetaan tutkinnossa joko
opintokokonaisuuksiin tai muihin opintoihin. Keskeneräisten opintokokonaisuuksien yli viisi vuotta
vanhat opintojaksot voidaan edellyttää päivitettäviksi oppiaineen harkinnan mukaan. Oppiaineiden
opetussuunnitelmassa voidaan määritellä opintojaksokohtaisesti viisi vuotta lyhyempikin aika, jolloin
keskeneräisen opintokokonaisuuden osasuoritus tulee päivittää. Yli viisi vuotta vanhat opintojaksot,
joita ei hyväksytä opintokokonaisuuden osaksi, hyväksytään tutkinnossa muihin opintoihin.
Kandidaatintutkielma
Kandidaatintutkielma on kandidaattiseminaarissa laadittu, mahdollisesti täydennetty, kieliasultaan
korjattu työ, jossa opiskelija on esittänyt rajatun tutkimusongelman ja aiempaa tieteellistä tietoa
soveltaen käsitellyt sitä. Sen hyväksyy seminaarin pitäjä. Oppiaineiden opetussuunnitelmissa
annetaan tutkielman yksityiskohtaiset ohjeet ja osaamistavoitteet. Kandidaatintutkielman
arvioinnissa käytetään matriisia.
Kandidaatintutkinnon kypsyysnäyte
Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytteen alaan ja osoittaa
kielitaitonsa joko suomen tai ruotsin kielessä.
Opiskelija, jonka äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, kirjoittaa kypsyysnäytteen äidinkielellään
tai sillä kielellä, jolla tutkielma on kirjoitettu. Kypsyysnäytteen voi kirjoittaa äidinkielellä, jos se on
yliopistossa edustettuna oleva kieli.
Muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä koulusivistyksen saaneiden kielitaitovaatimukset
Suomen kielen taito

Opiskelijan on saavutettava eurooppalaisen viitekehyksen mukainen taso A2 suomen kielessä.
Tämä edellyttää kieli- ja viestintäkoulutuksessa suoritettuja suomen kielen alkeistason opintojaksoja
ja suomen kielen jatkokurssi 1:n suorittamista.
Kypsyysnäyte
Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen äidinkielellään tai sillä kielellä, jolla tutkielma on kirjoitettu.
Kypsyysnäytteen voi kirjoittaa äidinkielellä, jos se on yliopistossa edustettuna oleva kieli.
Vieraan kielen taito
Opiskelijan tulee osoittaa vähintään yhden vieraan kielen (ei opiskelijan koulusivistyskieli) taito.
Pro gradu -tutkielma ja sivuaineen tutkielma
Maisterintutkintoa varten opiskelija laatii pro gradu -tutkielman, joka sisältyy pääaineen syventäviin
opintoihin. Tutkielman laajuus on 30 op.
Pro gradu -tutkielman tavoite on kehittää tutkimuksen perusvalmiuksia, joita ovat
• kyky itsenäiseen tiedonhakuun
• olemassa olevan tiedon erittely ja kriittinen arviointi
• itsenäinen tiedon tuottaminen ja soveltaminen
Pro gradu -tutkielman tulee osoittaa opiskelijan
• kykyä rajata ja käsitellä valittua tutkimusongelmaa
• valmiutta tieteelliseen ajattelutapaan
• työssään tarvitsemien teorioiden ja tutkimusmenetelmien hallintaa
• perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen
• kykyä tieteelliseen viestintään
• valmiutta työskennellä pitkäjänteisesti ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.
Lisäksi oppiaineet voivat asettaa alakohtaisia tavoitteita, jotka esitettään opetussuunnitelmissa.
Tutkielmaksi voidaan hyväksyä myös esimerkiksi artikkeleista koostuva kokonaisuus tai digitaalista
tai perinteistä kuvaa, ääntä tai muuta esitysmuotoa hyödyntävä tutkielma, joka täyttää tutkielmalle
asetetut vaatimukset. Muuta kuin perinteistä kirjallista esitysmuotoa hyödyntävissä pro gradu tutkielmissa tulee aina olla myös kirjallinen osuus, jonka tulee noudattaa tieteellisen viestinnän
esitystapaa.
Pro gradu -tutkielman arvioinnissa käytetään matriisia.
Pääaineen tutkielman lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus maisterin tutkinnossa tai sen jälkeen
suorittaa myös osassa tiedekunnan sivuaineista syventävät opinnot, joihin sisältyy joko sivuaineen
tutkielma tai tutkielmatyyppisiä opintoja. Sivuaineen tutkielman tai tutkielmatyyppisen työn
vaatimukset ovat soveltuvin osin samat kuin pro gradu -tutkielman, sillä myös sivuaineen
syventävien opintojen tulee tuottaa aineen jatkokoulutuskelpoisuus. Sivuainetutkielman syötetään
Laturi-järjestelmään samalla tavalla kuin pro gradu -tutkielmakin.
Sivuaineen tutkielman aihe ja tutkimusongelma tulee rajata siten, että tutkielman työmäärä ei ylitä
30 opintopisteen laajuutta.
Sivuaineen tutkielman tarkastaja arvioi työn asteikolla 0–5. Palaute sivuaineen tutkielmasta
annetaan samaan tapaan kuin palaute muista opintosuorituksista, ts. tutkielman hyväksyminen ei
kuulu koulutusdekaanin tehtäviin. Kirjallista lausuntoa sivuaineen tutkielmasta ei edellytetä, mutta
pyydettäessä tarkastajan tulee sellainen antaa.
Maisterintutkinnon kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytteen alaan ja osoittaa
kielitaitonsa joko suomen tai ruotsin kielessä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sekä kandidaatin- että
maisterintutkinnossa. Maisterintutkinnon kypsyysnäyte voidaan suorittaa kahdella vaihtoehtoisella
tavalla:
1. Jos suomen tai ruotsin kielen taitoa ei ole osoitettu kandidaatintutkinnossa, kypsyysnäyte
kirjoitetaan tenttitilaisuudessa. Ks. Kandidaatintutkinnon kypsyysnäyte.
2. Jos opiskelija on kandidaatintutkinnossaan kirjoittanut kypsyysnäytteen ja osoittanut
suomen tai ruotsin kielen hallinnan, maisterintutkinnon kypsyysnäytteeksi hyväksytään pro
gradu -tutkielmasta suomen tai ruotsin kielellä (ts. opiskelijan koulusivistyskielellä)
kirjoitettu tiivistelmä. Jos tutkielma on kirjoitettu jollain muulla kielellä kuin äidinkielellä,
opiskelijan tulee kirjoittaa myös äidinkielinen (suomi/ruotsi) tiivistelmä.
Pääaineen vaihtaminen
Tutkinto-ohjelman/pääaineen vaihtoa humanistisen tiedekunnan sisällä on mahdollista hakea siinä
vaiheessa, kun opiskelija on suorittanut uudesta pääaineestaan vähintään perusopinnot ja 20 op
muita tutkintoon kuuluvia opintoja.
Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa (siirtohaku). Hakuaika on kaksi kertaa lukuvuodessa.
Opiskelijoita valitaan oppiaineen resurssien sallimissa rajoissa.
Opinto-oikeuden logopedian tutkinto-ohjelmaan voi kuitenkin saada vain osallistumalla tutkintoohjelman varsinaiseen opiskelijavalintaan ja valintakokeeseen.
Pääaineen vaihtuessa vanhan pääaineen opinto-oikeus merkitään päättyneeksi, mutta sen opintoja
voi halutessaan jatkaa tutkinnon sivuaineopintoina. Pääaineen vaihtaminen ei pidennä opintooikeusaikaa.
Harjoittelu
Tutkinto-opintoihin voi sisältyä harjoittelua. Harjoitteluksi voidaan hyväksyä omaa alaa koskeva
työharjoittelu, joka on suoritettu opintojen aikana, joka sisältyy opetussuunnitelmaan ja josta on
raportoitu oppiaineen ohjeiden mukaisesti. Harjoittelu voi olla kaikille opiskelijoille pakollista,
vaihtoehtoista muiden opintojen kanssa tai vapaavalintaista. Harjoittelu voi sisältyä aineopintoihin
tai syventäviin opintoihin. Harjoittelun laajuudeksi suositellaan vähintään 5:tä opintopistettä.
Kieltenopiskelijoilla tutkinto-opintoihin voi sisältyä kielialueella tapahtuvaa harjoittelua, joka
voidaan hyväksilukea myös kieliharjoittelujaksoksi.

5. Opettajankoulutus
Opettajan pedagogiset opinnot
Pedagogisen pätevyyden tuottavat opettajan pedagogiset opinnot, joiden laajuus on 60 op, sisältyvät
vuonna 2020 tai sen jälkeen aloittaneilla maisterintutkintoon, ennen vuotta 2020 opintonsa
aloittaneilla kandidaatin ja maisterintutkintoihin.
Valinta aineenopettajankoulutukseen tehdään soveltuvuuskokeen ja opintomenestyksen
perusteella. Syksyllä 2017 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneet voivat osallistua kokeeseen kaksi

kertaa. Ensimmäinen mahdollisuus on ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella ja toinen
mahdollisuus toisen opiskeluvuoden syyslukukaudella. Soveltuvuuskokeesta voi saada 0–15 pistettä.
Parempi pistemäärä jää voimaan. Alin hyväksytty pistemäärä on kahdeksan.
Opintomenestys lasketaan kertomalla pääaineen perusopintojen tarkka, opintopisteillä painotettu
keskiarvo kolmella. HUOM. Vuonna 2020 opintonsa aloittaneilta suomen kielen ja kirjallisuuden
opiskelijoilta edellytetään molempien aineiden perusopintoja. Vuonna 2020 tai sen jälkeen opintonsa
aloittaneilla edellytettyjen opintojen tulee olla valmiina toisen opiskeluvuoden helmikuun loppuun
mennessä. Jos opinnot eivät ole määräaikaan mennessä valmiit, keskiarvo lasketaan suoritetuista
perusopinnoista käyttämällä jakajana perusopintoihin vaadittavaa opintopistemäärää.
Maksimipistemäärä on 15. Alin hyväksytty pistemäärä on kahdeksan. Jos perusopintokokonaisuus /
-kokonaisuudet on suoritettu kokonaisuudessaan ennen opintojen aloittamista esimerkiksi toisessa
yliopistossa tai avoimessa yliopistossa, opintomenestys lasketaan näistä opinnoista.
Päätös valinnasta aineenopettajankoulutukseen tehdään toisen opiskeluvuoden maaliskuussa.
Hakijoiden päätyessä tasapisteisiin hakijoiden järjestys ratkaistaan ensisijaisesti
opintomenestyspisteiden ja toissijaisesti soveltuvuuskokeen perusteella.
Opiskelupaikan vastaanottaessaan opiskelija sitoutuu suorittamaan opinnot ilmoitetun aikataulun
mukaisesti. Pedagogiset opinnot suoritetaan maisterivaiheen ensimmäisenä lukuvuotena (ts.
viisivuotisen koulutuksen neljäntenä lukuvuotena), ennen syksyä 2020 opintonsa aloittaneilla
kolmannen vuoden keväällä ja neljännen vuoden syksyllä. Opintojen aloittamisen edellytyksenä on,
että opiskelija on suorittanut vähintään 60 op:n opinnot opetettavassa pääaineessa ja sivuaineessa
(jos sellainen on) vähintään 25 op:n opinnot. Opintojen tilanne tarkistetaan pedagogisten opintojen
aloituslukukautta edeltävän lukukauden lopulla. Perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/
siviilipalvelus, raskaus) opiskelija voi lykätä opintojen aloittamista yhdellä vuodella.
Opetettavan aineen opinnot
Aineenopettajan kelpoisuus määritellään asetuksessa opetustoimien henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista (asetus 986/1998, muutosasetus 865/2005).
Perusopetuksessa aineenopettajalta edellytetään vähintään 60 opintopisteen laajuiset
aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot. Lukiossa aineenopettajalta
edellytetään yhdessä opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan
aineen opinnot laajuudeltaan vähintään 120 opintopistettä, ja kussakin muussa opetettavassa
aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot laajuudeltaan
vähintään 60 opintopistettä.
Aineenopettajaksi opiskelevan kandidaatin- ja maisterintutkintoihin sisältyvät opettajan
pedagogisten opintojen lisäksi opetettavan aineen opinnot.
Äidinkieli (suomi) ja kirjallisuus opetettavana aineena (laajuus vähintään 120 op) koostuu suomen
kielen, kirjallisuuden ja puheviestinnän opinnoista. Pääaineesta (suomi/kirjallisuus) opiskelija
suorittaa perus-, aine- ja syventävät opinnot, ja sivuaineesta (kirjallisuus/suomi) perus- ja
aineopinnot (60 op). Kirjallisuuden pääaineopiskelijoilla puheviestinnän opinnoista (10 op) tulee
tutkintoon sivuainemerkintä.
Äidinkieli (suomi) ja kirjallisuus opetettavana aineena (laajuus vähintään 60 op) koostuu suomen
kielen ja kirjallisuuden perus- ja aineopinnoista (60 op + 60 op) sekä em. puheviestinnän
opinnoista.

Äidinkieli (saame) ja kirjallisuus opetettavana aineena (laajuus vähintään 120 op) koostuu
saamen kielen perus-, aine- ja syventävistä opinnoista (yht. 130 op), kirjallisuuden perusopinnoista
(25 op), saamelaisen kulttuurin perusopinnoista (25 op) ja puheviestinnän opinnoista (Puheviestintä
1, 5 op). Opetettava aine, jonka laajuus on vähintään 60 op, koostuu saamen kielen perus- ja
aineopinnoista ja kirjallisuuden perusopinnoista. Lisäksi opettajaksi valmistuvalla tulee olla
suoritettuna opintojakso Yleinen kielitiede ja fonetiikka, 5 op.
Historia opetettavana aineena (laajuus vähintään 120 op) koostuu historia-aineen perus-, aine- ja
syventävistä opinnoista. Suppeampi opetettava aine (60 op) koostuu historia-aineen perus- ja
aineopinnoista.
Yhteiskuntaoppi on kouluissa opetettava aine. Yleensä se liittyy ns. toisena opetettavana aineena
historian opettajan virkoihin. Opinnot on tarkoitettu historia-aineiden pääaineopiskelijoille, jotka
ovat tulleet valituiksi aineenopettajakoulutukseen. Saadakseen yhteiskuntaopin opettajan
pätevyyden aineenopettajakoulutukseen valituksi tulleen historian opiskelijan tulee suorittaa 60 op
yhteiskunnallisia aineita, jotka on määritelty tarkemmin Pepin opinto-oppaassa.
Vieraissa kielissä (englanti, saksa) ja toisessa kotimaisessa kielessä (ruotsi) opetettavan aineen
opinnot 120 op koostuvat englannin kielen, saksan kielen ja kulttuurin tai ruotsin kielen perus-,
aine- ja syventävistä opinnoista. Suppeampi kokonaisuus 60 op koostuu puolestaan sivuaineena
suoritetuista perus- ja aineopinnoista.
Opettajaksi valmistuvien maisterien tutkintotodistuksessa todetaan opetettavat aineet ja opettajan
pätevyys. Tutkinnon jälkeen tehdyistä opettajan pätevyyden tuottavista opinnoista voi saada
pyynnöstä erillisen vastaavuustodistuksen.

