ERITYISPEDAGOGIIKAN MAISTERIVAIHEEN RINNASTUSTAULUKKO 2017-2020 JA 2020-2021 OPETUSSUUNNITELMISSA
Oulun yliopisto
Opintojen rakennekaavio 2017-2020
Erityispedagogiikka, erityispedagogiikan maisteriohjelma
Tutkinnon nimi: Kasvatustieteen maisteri (2 vuotta, 120 op)

Oulun yliopisto
Opintojen rakennekaavio 2020–2021
Tutkinto-ohjelman nimi: Erityispedagogiikka, Opetus- ja kasvatusalan maisteriohjelma
Tutkinnon nimi: Kasvatustieteen maisteri (2 vuotta, 120 op)

Koodi ja linkki
opintojakson
Opintojakson nimi ja laajuus
kuvaukseen
Oodissa.

Koodi ja linkki
opintojakson
kuvaukseen
Oodissa.

Koodi
A255104

Opintojakson nimi ja suositeltu suoritusajankohta

Op

Erityispedagogiikan syventävät opinnot

70

1. lukuvuosi

A255104

Erityispedagogiikan syventävät opinnot, 80 op
Orientaatio maisteriopintoihin

Kognitiivinen suoriutuminen ja arviointi EO

5

402143S

Työyhteisö ja johtajuus PED

5

402142S

Yhteiskunta ja inklusiivinen kasvatus PED

5

402141S

Aistit ja kommunikaatio EO

5

402146S

Harjoittelu 3 – Konsultatiivinen erityisopetus EO

5

402147S

Harjoittelu 4 – Inklusiivinen erityisopetus PED

5

402149S
408014S
402140S
402143S
402142S
402141S
402146S
402147S

Vaihtoehtoinen opintojakso a TAI b

5

a) Kvantitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi

5

413031S

b) Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi

5

408043S

Pro gradu tutkielma

30

408044S

Graduseminaari

5

408045S

Tiivistelmä / maturiteetti

0
50

413030S
413031S
408043S
408044S
408045S

5

a.) Yhteistyö ja ammatilliset vuorovaikutustaidot
b.) Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: Kirjapakettikurssi
Oppimisen ulottuvuudet ja arviointi

x
5

5

Työyhteisö ja erityispedagoginen johtajuus

5

Yhteiskunta ja inklusiivinen kasvatus

5

Aistit ja kommunikaatio

5

5
5
5

Harjoittelu 3 – Konsultatiivinen erityisopetus

5

5

Harjoittelu 4 – Päättöharjoittelu

5

Vaihtoehtoinen opintojakso a TAI b

413030S

EO PED

5

Vaihtoehtoinen kurssi. Valitse a tai b.

402140S

Valinnainen sivuaine 25-60 op

2. lukuvuosi

syksy kevät syksy kevät

413069S

Uudella maisterivaiheen orientaatio -kurssilla ei ole vastinetta vanhassa ops:ssa

Suositeltu
suoritusajankohta

Opintojakson nimi ja laajuus

5

5

a) Kvantitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi
b) Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi
Pro gradu tutkielma

15

15

Graduseminaari

5

Tiivistelmä / maturiteetti
Sivuaineopintoja ja valinnaisia opintoja yhteensä 40 op

0
10

15

10

30

30

5

Valinnainen sivuaine 25-40 op
Opiskelijan tulee suorittaa maisterin tutkintoon vähintään 25 op sivuaineita. Mikäli hän
suorittaa Peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset
opinnot 60 op TAI varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia
antavat opinnot, hän voi suorittaa niistä osan kandidaatin tutkintoon ja osan maisterin
tutkintoon. Opiskelijalla on tutkinnon aikana mahdollisuus hakea sisäisellä valinnalla
toiseen em. varhaiskasvatuksen tai luokanopettajan kelpoisuuden tuottavista opinnoista
erillisen hakumenettelyn kautta.

Peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot
60 op TAI varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia
antavat opinnot 60 op tai muu 60 op:n sivuainekokonaisuus tai 25 op:n sivuaine.
Opiskelijalla on tutkinnon aikana mahdollisuus hakea sisäisellä valinnalla toiseen
em. varhaiskasvatuksen tai luokanopettajan kelpoisuuden tuottavista opinnoista
erillisen hakumenettelyn kautta.
Valinnaiset opinnot 0-25 op

0

Valinnaiset opinnot 0-15 op
Valinnaisia opintoja tarvitaan sen verran, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy.
Yhteensä opintopisteitä / lukukausi (30 op)
Yhteensä opintopisteitä / lukuvuosi (60 op)
Tutkinnon laajuus yhteensä (120 op)

30
60

30
60

120

15

EO = Ko. opintojakso on osa erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavia opintoja.
PED = Ko. opintojakso on osa opettajan pedagogisia opintoja.

1

Mikäli opiskelija on ehtinyt aloittaa (suoritusmerkintöjä on olemassa jo) maisterivaiheen opintonsa ennen syyslukukautta 2020, hän voi valita, kummalla opetussuunnitelmalla
opintonsa tekee. Mikäli opiskelija tekee laajan sivuaineen maisterivaiheeseen kokonaisuudessaan aikaisemman opetussuunnitelman mukaisesti, voi hän tehdä tällöinkin
suppeamman pääaineen ops:n 2017 mukaisesti tehdessään maisteriopinnot lukuvuosien 20-21, 21-22 tai 21-22, 22-23 aikana. Poikkeuksena on opiskelijat, joilla on
normiaikataulusta poikkeava eteneminen ja joille tarpeen vaatiessa laaditaan HOPS.

2 Pedagogisten opintojen osalta opiskelijoiden 60 op kokonaisuus voi koostua uuden ja vanhan opetussuunnitelman mukaisten opintojen sekoituksesta, jos opinnot muuten jäisivät
vajaiksi.
3 Opintojaksojen päivitetyt nimet (jos koodi ei ole muuttunut) tulevat käyttöön 1.8.2020, kuten myös opintojaksojen uudistetut kuvaukset.
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