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Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu,
Pääaineen vaihto KTK- JA KTM-koulutuksessa
lukuvuonna 2019-2020
Pääaineen vaihtamismahdollisuus koskee ainoastaan Oulun yliopiston
kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoita. Eli vain niitä opiskelijoita, joilla
on voimassaoleva KTK- ja KTM-tutkinnon suoritusoikeus tai pelkän KTMtutkinnon suoritusoikeus Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
Pääaineen vaihtoa tulee hakea. Mikäli hakijoita on alla mainittuja valittavien opiskelijoiden enimmäismääriä enemmän, opiskelijat valitaan opintomenestyksen perusteella.

Valintaperusteet ja kiintiöt hakijaryhmittäin
a) Pääaineen vaihto KTK-tutkinnon jälkeen (tämä haku ei koske opiskelijoita, joilla pääaineena Kauppatieteet)
Opiskelijan tulee olla suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä KTKtutkintoon kuuluvista opinnoista seuraavat:
• nykyisen pääaineen aineopintokokonaisuus suoritettu (kandidaatintutkielma voi olla kesken),
• tutkintoon vaadittavat sivuaineopinnot suoritettu (haetun pääaineen
perusopinto-kokonaisuudesta oltava suoritettuna vähintään 20 opintopistettä, vähintään arvosanalla hyvä (3)) ja
• tutkintoon vaadittavista yhteisistä opinnoista ja muista opinnoista
suorituksia siten, että opintopisteitä on koossa yhteensä vähintään
150.
Valittavien opiskelijoiden määrä on 0-5 opiskelijaa / pääaine.
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b) Pääaineen vaihto kesken KTK-tutkinnon suorittamisen (tämä haku
ei koske opiskelijoita, joilla pääaineena Kauppatieteet)
Vaihtomahdollisuus koskee oppiaineita Johtaminen, Kansainvälinen liiketoiminta, Taloustiede, Laskentatoimi, Markkinointi sekä Rahoitus. Opiskelijan tulee olla suorittanut KTK-tutkintoon kuuluvista opinnoista seuraavat:
• nykyisen pääaineen perusopintokokonaisuus,
• haetun pääaineen perusopintokokonaisuudesta suoritettuna vähintään 20 opintopistettä (vähintään arvosanalla hyvä (3)) ja
• yhteisistä opinnoista vähintään 30 opintopistettä.
Valittavien opiskelijoiden määrä on 0-6 opiskelijaa / pääaine.

c) Pääaineen vaihto kesken KTM-tutkinnon suorittamisen (maisteritason erillisvalinnassa valitut opiskelijat)
Vaihtomahdollisuus on tarkoitettu pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan valituille opiskelijoille. Opiskelijan tulee olla suorittanut:
• vähintään 20 opintopistettä KTM-tutkintoon soveltuvia, hakemansa
pääaineen opintoja (kokonaisarvosana vähintään hyvä (3)).
Valittavien opiskelijoiden määrä on 0-2 opiskelijaa / pääaine.
d) Pääaineen vaihto KTM-tutkinnon pääaineen vahvistuttua
(KTK – ohjelman opiskelijat, joilla pääaineena Kauppatieteet)
Pääaineen vaihtoa voi hakea niihin pääaineisiin, joiden opiskelijakiintiöt eivät ole täyttyneet aikaisemmin järjestetyissä maisterivaiheen pääainehauissa (Hakeutuminen maisterivaiheen pääaineisiin KTK-ohjelmassa, pääaine kauppatieteet). Pääaineen vaihtoa koskevat kiintiöt ovat harkinnanvaraiset ja niistä päättää kauppakorkeakoulun koulutusdekaani.
Jos pääaineen vaihtoa hakee useampi kuin kiintiöissä on tilaa, paikat täytetään maisterivaiheen pääainehaun yhteydessä laskettujen kauppatieteiden
perusopintokokonaisuuden (55 op) keskiarvojen perusteella. Toisin sanoen
mahdollisia arvosanojen korotuksia ei huomioida. Pääaineen vaihtoa voi
hakea yhden kerran.
19.8.2019 alkavassa haussa on haettavana seuraavat maisterivaiheen pääainehauissa täyttämättä jääneet paikat:
• Markkinointi 10
• Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen 10

Hakuohjeet
Hakemuslomake on saatavilla Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun nettisivuilla hakuaikana. Hakemus on omakätisesti allekirjoitettava ja toimitettava osoitteeseen:
Koulutuksen lähipalvelupiste, HuTK, KTK, OyKKK (KE1020, entinen
Opiskelijakeskus)
PL 8100,
90014 Oulun yliopisto
Kuoreen merkintä ” OyKKK / Pääaineen vaihtohakemus”

Hakulomakkeen täyttö
Kohdassa "Pohjakoulutus" tarkoitetaan hakijan muuta kuin yliopistollista
pohjakoulutusta, esim. ylioppilas, ylioppilas & insinööri, ylioppilas & merkonomi jne.

Hakijaryhmä
Tätä hakulomaketta käytetään, jos haet pääaineen / koulutusohjelman vaihtoa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.
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Hakuaika
Lukuvuoden 2019-2020 aikana järjestetään kaksi hakua:
1. haku alkaa maanantaina 19.8.2019 ja päättyy tiistaina 3.9.2019 klo
12:00. Valinnan tulos ilmoitetaan 6.9.2019 mennessä.
2. haku alkaa maanantaina 2.12.2019 ja päättyy ja päättyy perjantaina
13.12.2019 klo 12:00. Valinnan tulos ilmoitetaan 3.1.2020 mennessä.
Hakemuksen liitteineen on palautettava hakuajan päättymiseen mennessä.

Lisätiedot
Hakijoita otetaan opetuskapasiteetin puitteissa. Valintaperusteista ja hakemiseen liittyvistä yksityiskohdista voit tiedustella kauppakorkeakoulun
koulutuksen lähipalvelupisteestä (KE 1020) tai suunnittelijoilta 029 448
5646 ja 029 448 7778.

Liitteet
Virallinen opintosuoritusrekisteriote
Mahdolliset lisäperustelut pääaineenvaihtohakemukselle

Lisäksi;
Hakijaryhmät a, b ja c; Vanhan rakenteen (opinnot aloitettu vuonna 2013
tai aiemmin): paperinen HOPS –luonnos haetun pääaineen maisterivaiheen
opinnoista
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