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Lukuvuosi 2020-2021
Lukukausien alkamis- ja päättymisajat ovat seuraavat:
• Syyslukukausi: 1.8.-31.12
• Kevätlukukausi 1.1.-31.7

Lukuvuonna 2020-2021 Oulun yliopistossa käytetään alla olevia opetusperiodeja.
•
•
•
•

1 periodi vkot 35-43 (24.8.-25.10.2020)
2 periodi vkot 44-53 (26.10.-31.12.2020)
3 periodi vkot 53-10 (1.1.-14.3.2021)
4 periodi vkot 11- 18 (15.3.-9.5.2021)

• Kesäopinnot ilmoitetaan kevään 2021 aikana, mikäli niille vielä tarvetta. Pakollisia
syventäviä ei varmuudelle tiedä järjestettäväksi. Korkeintaan tutkimuskursseja.
• Opinto-oppaat löytyvät WebOodista ja Pepin oppaalta. Opiskelijalle sivuilta löytyy
paljon informaatiota.

Voimassa oleva tutkintorakenne 2019-2017 opinnot aloittaneille
Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma:
Pedagogiset instituutiot ja asiantuntijuus (120 op)
Koodi

Nimi

op

Kasvatustieteen syventävät opinnot yht. 80 op
413061S

Ammattietiikka ja ihmissuhdetyö

5

413062S

Kasvatus- ja sivistysteoria: pedagoginen toiminta

5

413063S

Pedagogiset instituutiot

5

413064S

Koulutusekonomia

5

413065S

Kasvatus- ja koulutusorganisaatioiden johtaminen ja kehittäminen

5

413019S

Työelämäopinnot (harjoittelu)

10

413031S

Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi

5

413030S

Kvantitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi

5

408043S

Pro gradu-tutkielma

30

408044S

Graduseminaari

5

408045S

Tiivistelmä/ maturiteetti

0

Valinnaiset opinnot yht. 15 op, riippuen sivuaineen laajuudesta (opiskelija voi valita vapaasti korkeakouluopintoja)

413066S

Aikuiskoulutus ja pedagoginen ohjaus (ped.)

5

Uusi tutkintorakenne 2020Pedagogiset opinnot

Opintojen rakennekaavio 2020–2021
AJOITUS

Koodi

1. lukuvuosi

Opintojakson nimi ja laajuus

syksy

2. lukuvuosi

kevät

syksy

kevät

A250541

Kasvatustieteen syventävät opinnot

413069S

Orientaatio maisteriopintoihin

5 op

5

Kasvatus- ja sivistysteoria: pedagoginen toiminta

5 op

5

413064S

Koulutusekonomia

5 op

5

443194S

Kasvatuksen ja koulutuksen eettiset ja poliittiset kysymykset

5 op

5

443195S

Johtajuus kasvatusalan organisaatioissa

5 op

443196S

Ohjaaminen ja mentorointi kasvatusyhteisöissä, voi valita lukuvuonna 2020
suorituslukukauden syksy tai kevät

5 op

413019S

Työelämäopinnot

10 op

10

408043S

Pro gradu -tutkielma

30 op

10

408044S

Graduseminaari

5 op

5

408045S

Tiivistelmä/ maturiteetti

0 op

0

Vaihtoehtoinen opintojakso a TAI b

5 op

413062S

413030S

a) Kvantitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi

413031S

b) Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi

80 op

5

5

5

5

5

5

Sivuaineopinnot tai vaihdossa suoritettu opintokokonaisuus

25 op

15

Valinnaiset opinnot (opiskelija voi vapaasti valita korkeakouluopintoja)

15 op

5

5

10

10

10
20

Maisteriopintojen toteutuminen ja
suorittaminen 2020-2021
• Mikäli opiskelija on suorittanut paljon (vähintään puolet) maisterivaiheen
opinnoista 2017-2019 tutkintorakenteen mukaisesti, voi hän tehdä
maisterivaiheen opinnot loppuun vuosien 2017-2019 tutkintorakenteen
mukaisesti niiltä osin, kuin vanhan tutkintorakenteen mukaisia opintoja vielä
tarjotaan. Tällöin opiskelijan EI TARVITSE suorittaa uuden tutkintorakenteen
(2020) mukaista opintojaksoa 413069S Orientaatio maisteriopintoihin 5 op.
• Maisterivaiheessa siirtymää opetussuunnitelmien 2017-2019 ja 2020-2022 välillä
tarkastellaan tapauskohtaisesti.
• Mikäli opiskelija ei ehdi valmistua tai suorittaa puuttuvia opintojaksoja oman
aloitusvuotensa OPS:n mukaisesti, laaditaan hänelle omaopettajan tai
koulutussuunnittelijan avustuksella HOPS, josta näkyy mitkä opinnot opiskelijan
tulee suorittaa, jotta tutkinnolle asetetut tavoitteet täyttyvät.
• Kevään 2021 jälkeen toteutetaan ainoastaan uutta opetussuunnitelmaa.
• Opintojen rinnastamisessa auttavat omaopettajat sekä koulutussuunnittelija.

Puuttuvat opintojaksot ja rinnastus
Pedagogiset instituutiot ja asiantuntijuus, KM OPS 2017-2019
A250506 Kasvatustieteen syventävät opinnot

Varhaiskasvatus, KM OPS 2020-2022
80 op

A250541

Kasvatustieteen syventävät opinnot

80 op

413069S

Orientaatio maisteriopintoihin

5 op

413062S

Kasvatus- ja sivistysteoria: pedagoginen toiminta

5 op

413062S

Kasvatus- ja sivistysteoria: pedagoginen toiminta

5 op

413064S

Koulutusekonomia

5 op

413064S

Koulutusekonomia

5 op

413061S

Ammattietiikka ja ihmissuhdetyö

5 op

443194S

Kasvatuksen ja koulutuksen eettiset ja poliittiset kysymykset

5 op

413065S

Kasvatus- ja koulutusorganisaatioiden johtaminen ja kehittäminen

5 op

443195S

Johtajuus kasvatusalan organisaatioissa

5 op

413063S

Pedagogiset instituutiot

5 op

443196S

Ohjaaminen ja mentorointi kasvatusyhteisöissä

5 op

413019S

Työelämäopinnot

10 op

413019S

Työelämäopinnot

10 op

408043S

Pro gradu -tutkielma

30 op

408043S

Pro gradu -tutkielma

30 op

408044S

Graduseminaari

5 op

408044S

Graduseminaari

5 op

408045S

Tiivistelmä / maturiteetti

0 op

408045S

Tiivistelmä / maturiteetti

0 op

Vaihtoehtoinen opintojakso a TAI b

5 op

Tutkintorakenteessa 2017-2019 ovat sekä kvantitatiivisen että
kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssit pakollisia opintojaksoja
413030S

Kvantitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi

5 op

413030S

a) Kvantitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi

413031S

Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi

5 op

413031S

b) Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi

Sivuaineopintoja sekä valinnaisia opintoja yhteensä 40 opintopistettä,
joista sivuaineopintoja vähintään 25 op

Sivuaineopintoja sekä valinnaisia opintoja yhteensä 40 opintopistettä,
joista sivuaineopintoja vähintään 25 op

Sivuaineopinnot tai vaihdossa suoritettu opintokokonaisuus

25 op

Sivuaineopinnot tai vaihdossa suoritettu opintokokonaisuus

25 op

Valinnaiset opinnot
(voivat olla myös vaihdossa tehtyjä)

15 op

Valinnaiset opinnot
(voivat olla myös vaihdossa tehtyjä)

15 op

Aikuiskoulutus

Pedagogiset opinnot osana maisterin
tutkintoa
• Tarkista aikaisemman tutkintosi (kandi) pedagogisten laajuus.
• Alemmassa tutkinnossa tulee olla 35 op, muuten joudut täydentämään
osana ylempää tutkintoa. Tähän tarvitaan aina erillinen päätös.
• Mikäli joudut täydentämään, valitse tarkasti pedagogisiksi määriteltyjä
(KTK:n) opintojaksoja. Pedagogiset määritellään erikseen kaikissa
opettajakoulutusten tutkinnoissa.
• Viisivuotisella tutkinto-oikeudella opiskelevien pedagogiset täyttyvät
automaattisesti, mikäli suoritat tutkintorakenteet ilman hyväksilukuja ja
siirtymiä/korvaavuuksia.
• Tarkista myös maisteriopinnoissa tekemisiesi pedagogisten määrä, myös
korvaavuuksien osalta. Jos korvattu opintojakso ei ole pedagogiseksi
määritelty, ei se ole korvaavuuden jälkeenkään. Vaikka rekisteriin tuleva
uusi jakso olisi pedagoginen.

Pedagogiset opinnot yhteensä 60op
• Alemman kandidaatin tutkinnon osalta pedagogisten tulee olla 35 op,
muuten pitää täydentää. Vakalla Oulun yliopistossa vuodesta 2007
määritelty tutkintorakenteisiin osana pakollisia opintoja.
OPETUSSUUNNITELMA (KM) 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
• Kandidaattivaihe (35op)
• Maisterivaihe (25op)
• Työelämäopinnot (harjoittelu) 10op
• Ammattietiikka ja ihmissuhdetyö 5op
• Kasvatus- ja sivistysteoria: pedagoginen toiminta 5op
• Aikuiskoulutus ja pedagoginen ohjaus 5op

Opiskelu syksyllä 2020 ja valmistuminen

• Opetus järjestetään syksyllä 2020 pääsääntöisesti etänä, opintojaksojen suoritustavat ja muut tiedot
saat aina opintojakson opettajalta.
• Huolehdi gradu, työelämäopinnot, vapaasti valittavat ja sivuaine valmiiksi.
• Huom! Jos olet suorittanut opintoja muissa tiedekunnissa tai avoimessa yliopistossa, pyydä ko.
tiedekuntaa tai avointa yliopistoa koostamaan opintosi kokonaisuudeksi ennen tutkintohakemuksen
jättämistä. Tai hyväksilue muissa yliopistoissa suoritetut kokonaisuudet ja opintojaksot.
• Suunnittele gradun palautus valmistumistavoitteen mukaan.
• Tarkista opinnot omasta opintorekisteristä/hopsista! Tarvittaessa myös hops-keskustelu omaopettajan
kanssa.
• Vahvista tutkinto kaikkien suoritusten ollessa selvänä osoitteessa osat.oulu.fi
• HUOM! Hakemus on sitova ja tutkinto tehdään sen perusteella, joten älä lähetä sitä ennen kuin olet
varma, että hakemus on oikein täytetty.
• Sisällytä tutkintoosi vain sen verran vapaavalintaisia opintoja, että tutkinnon laajuudeksi tulee 120 op.
• Valmistumisesta lisätietoa https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/57247#6570
• Sivulta löydät valmistumisaikataulut lukuvuodelle ja mallin osat-hakemuksesta
• Tutkintotodistushakemus on tehtävä OSAT-järjestelmässä viikkoa ennen tutkinnon myöntämispäivää.
Hakemuksen täyttämisen jälkeen muista myös lähettää se!
• Hakemuksen lähettämisen jälkeen hakemus on 'käsittelyssä'- tilassa niin kauan kunnes todistukset on
tehty ja tutkinto kirjattu WebOodiin.
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Huomioita tutkinnonvahvistamishakemukseen
• Osattiin merkataan
➢Pääaine/suuntautumisvaihtoehto: kasvatustiede/pedagogiset instituutiot ja
asiantuntijuus 80 op
➢Sivuaine: Jokin perusopintokokonaisuus 25 op/aineopinnot 35 op/ jotkin
pätevyydentuottavat opinnot, esim. Perusopetuksessa opetettavien aineiden
ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op.
➢Maisteristutkinnossa ei ole pakollisia kieli- ja viestintäopintoja
➢Vapaavalintaiset opinnot: Luettele kaikki tutkintoon vahvistettavat
opintojaksot (koodi, nimi, laajuus). Valinnaisten määrä riippuu sivuaineen
laajuudesta, ylimääräisiä pisteitä ei kannata osaksi tutkintoa vahvistaa.
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