KIRJALLISUUDEN OPPIAINEEN
TENTAATTORIT/VASTUUOPETTAJAT JA TENTTIMISTAVAT – kevät 2021
Tenttimistavat ja ilmoittautumismenettelyt:
1) Yliopiston ”yleiset tentit” määrättyinä tenttipäivinä tiedekunnan ilmoittamassa tilassa.
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Katso tentaattorilistasta tai suoraan WebOodista, mitkä opintojaksot ovat
milloinkin suoritettavissa tiedekuntatentteinä. Lukuvuonna 2020–2021 näitä jää ainakin alkuunsa järjestämättä
koronarajoitusten vuoksi. Seuraa yliopiston ja tiedekunnan koronatiedotusta.
2) Exam-järjestelmässä voit tehdä kahdenlaisia tenttejä:
a) Examin ”yleisten” tenttien tapauksessa opettaja on avannut tentin Examiin tietyllä ajanjaksolla tentittäväksi.
Ilmoittautuminen Examissa: hae haluamasi tentti järjestelmästä; ei tarvetta ottaa yhteyttä opettajaan erikseen. Katso
alta tentaattorilistasta, mitkä opintojaksot ovat tentittävissä Examin ”yleisinä” tentteinä.
b) Examin ”henkilökohtaisten” tenttien tapauksessa ehdota aikomaasi tenttiajankohtaa opettajalle
sähköpostitse pääsääntöisesti kuukautta ennen. Laita ehdotusviestin otsikoksi ”Ehdotus henkilökohtaiseksi tentiksi” ja
itse viestiin allekkain seuraavat:
- opintojakson koodi ja nimi,
- nimesi,
- opiskelijanumero,
- mitä kirjoja teoslistasta olet valinnut,
- ehdottamasi tenttiajankohta (esim. viikon jakso, jonka aikana aiot käydä tentissä).
Opettaja kuittaa ehdotuksen hyväksytyksi tai, mikäli ehdottomasi ajankohta ei sovi hänelle, ehdottaa sopivampaa. Kun
tentti on luotu Examiin, saat siitä automaattisesti tiedon (varmista, että olet kirjautunut Exam-järjestelmään ainakin
kerran ennen kuin ehdotat tenttiä opettajalle, sillä muuten tentin luominen ei onnistu). Katso tentaattorilistasta, mitkä
opintojaksot ovat milloinkin tentittävissä Examin ”henkilökohtaisina” tentteinä.

Tentaattorit opintojaksoittain:
PERUSOPINNOT
687101P Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet I 5 op
Kuisma Korhonen
Suoritustavat: luento syksyllä
687154P Kirjallisuushistoria 1: antiikista 1700-luvulle 5 op
Pekka Kuusisto
Suoritustavat: luento syksyllä (pakollinen pääaineopiskelijoille), sivuaineopiskelijoilla myös
henkilökohtainen kirjatentti examissa.
687155P Kirjallisuushistoria 2: 1700-luvulta nykypäivään 5 op
Pekka Kuusisto
Suoritustavat: luento keväällä (pakollinen pääaineopiskelijoille), sivuaineopiskelijoilla myös
henkilökohtainen kirjatentti examissa.
687171P Kirjallisuuden praktikum I 5 op
Hanna-Leena Määttä
Suoritustavat: Pääaineopiskelijat ja äidinkielen opettajaksi opiskelevat sivuaineopiskelijat
suorittavat jakson aina praktikum-kurssina (syksyisin). Muut: Examin ”henkilökohtainen” tentti.

Lue ohjeet yltä tarkasti ja noudata niitä.
687172P Kirjallisuuden praktikum II 5 op
Nina Työlahti
Pääaineopiskelijat ja äidinkielen opettajaksi opiskelevat sivuaineopiskelijat suorittavat jakson aina
praktikum-kurssina (keväisin). Muut: Nyt syksyllä aina ensin yhteys tentaattoriin.
AINEOPINNOT
687156A Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 2: teoriat ja metodit 5 op
Pekka Kuusisto
Suoritustapa: kaikille pakollinen luentosarja keväällä 2021 esseetehtävineen.
687157A Kirjallisuushistoria 3: periodit ja lajit 5 op
Jyrki Korpua
Examin henkilökohtainen tentti, ota yhteys tentaattoriin.
687173A Kirjallisuushistoria 4: Suomi 5 op
Jyrki Korpua
Examin henkilökohtainen tentti. Lue ohjeet yltä tarkasti ja noudata niitä.
687174A Kirjallisuus yhteiskunnassa 5 op
Hanna-Leena Määttä
Examin yleinen tentti (tai luentosarja, tulossa syksyllä 2021).
687175A Kirjallisuuden klassikoiden tuntemus 5 op
Nina Työlahti
Nyt syksyllä aina ensin yhteys tentaattoriin.
687176A Lasten ja nuorten kirjallisuus ja sanataide 5 op
Jyrki Korpua
Examin henkilökohtainen tentti, ota yhteys tentaattoriin.
687177A Kirjallisuuden opetustyöpaja 5 op
Nina Työlahti
Nyt syksyllä aina ensin yhteys tentaattoriin.
687178A Kirjallisuusterapia 5 op
Kuisma Korhonen
Examin yleinen tentti.
687179A Kulttuurintutkimukselliset ja yhteiskunnalliset menetelmät 5 op
Hanna-Leena Määttä
Examin henkilökohtainen tentti.
687180A Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus 5 op
Hanna-Leena Määttä
Examin henkilökohtainen tentti.

687181A Luova kirjoittaminen 5 op
Nina Työlahti
Nyt syksyllä aina ensin yhteys tentaattoriin.
687182A Estetiikka, poetiikka ja retoriikka 5 op
Pekka Kuusisto
Luentosarja 03.11.2020 - 08.12.2020.
Examin henkilökohtainen tentti tai essee myös mahdollinen.
687183A Kirjallisuuden lajit ja niiden teoria 5 op
Pekka Kuusisto
Examin henkilökohtainen tentti, essee.
687184A Kirjallisuudentutkimuksen valinnainen metodi 5 op
Pekka Kuusisto
Examin henkilökohtainen tentti, essee.
687185A Kansainvälinen vaihto I 10-15 op
Nina Työlahti
687121A Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op
Proseminaarintyön ohjaaja
687122A Kypsyysnäyte (kandidaatin tutkinto, kirjallisuus) 0 op / 0 ov
Proseminaarityön ohjaaja (kypsyysnäyte tentitään tänä syksynä sähköpostitenttinä!)
SYVENTÄVÄT OPINNOT
Tentit ennalta sovittuina Examin ”henkilökohtaisina” tentteinä, ellei alla toisin mainita. Usein
myös essee mahdollinen. Neuvottele etukäteen alla mainitun vastuuopettajan ja/tai gradunohjaajasi
kanssa.
687153S Tutkimusseminaari 10 op
Kuisma Korhonen
687123S Kirjallisuuden teoria I 10 op
Kuisma Korhonen (tai gradun ohjaaja, sovitaan erikseen)
687125S Kulttuurityöharjoittelu ja uraohjaus 5-10 op
Nina Työlahti
Nyt syksyllä aina ensin yhteys tentaattoriin.
687144S Pohjoinen kirjallisuus ja kulttuuri 5-10 op
Nina Työlahti
Nyt syksyllä aina ensin yhteys tentaattoriin.
687145S Kirjoittaminen 5-10 op
Kuisma Korhonen
Portfolio ja essee(t), neuvottele tentaattorin kanssa.

687146S Kirjallisuus ja filosofia 5-10 op
Kuisma Korhonen
687148S Kirjallisuuden opetus 5-10 op
Nina Työlahti
Nyt syksyllä aina ensin yhteys tentaattoriin.
687151S Kirjallisuuden teoria II 5-10 op
Kuisma Korhonen (tai gradun ohjaaja, sovitaan erikseen)
687165S Identiteetti, kulttuuri ja yhteiskunta 5-10 op
Hanna Leena Määttä ja (omien graduohjattavien osalta) Jussi Ojajärvi
687166S Syventävä kirjallisuuden lukupaketti 5-10 op
Sisällöstä ja tentaattorista sovitaan graduohjaajan kanssa
687186S Kritiikki ja mediakirjoittaminen 5 op
Jyrki Korpua
Portfolio ja essee(t), neuvottele tentaattorin kanssa.
687187S Kirjallisuushistoria 5: Valinnainen kielialue 5 op
Pekka Kuusisto
687188S Kansainvälinen vaihto II 20 op
Kuisma Korhonen
687130S Pro gradu -tutkielma 40 op
Pro gradu -työn ohjaaja
687131S Kypsyysnäyte (maisterin tutkinto, kirjallisuus) 0 op / 0 ov
Pro gradu -työn tiivistelmä vastaa tätä.
711101S Sivuaineen tutkielma (kirjallisuus) 20 op
Kuisma Korhonen

