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Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu,
Siirtyminen suorittamaan kaksivuotista KTM-tutkintoa*
*Tutkinto on yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) mukainen kauppatieteiden maisterin tutkinto (120 opintopistettä)
HUOMAUTUS: Tämä haku koskee ainoastaan niitä kauppakorkeakoulun
tutkinto-opiskelijoita, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet vähintään yliopistotasoisen kandidaatin tutkinnon (muualla kuin Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa) tai ammattikorkeakoulun tradenomin tutkinnon.
Ohjeet koskevat vain niitä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkintoopiskelijoita, joilla on voimassa olevat kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon suoritusoikeudet.
Siirtyessään maisteriohjelmaan opiskelija luopuu kandidaatin tutkinnon
(KTK) opinto-oikeudesta.

1. Hakeminen
Hakemukseen tulee liittää kopio tutkintotodistuksesta. Hakemus toimitetaan Koulutuksen lähipalvelupisteeeseen, HuTK, KTK, OyKKK (KE1020,
entinen Opiskelijakeskus).
Postiosoite: Koulutuksen lähipalvelupiste, HuTK, KTK, OyKKK, PL 8100,
90014 Oulun yliopisto
Kuoreen merkintä: ”OyKKK/ Maisteriohjelmaan siirtyminen aiemman
korkeakoulututkinnon perusteella”
Hakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa, syys- ja kevätlukukausien alussa. Tarkista päivämäärät haun nettisivulta.
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Katso kohta; Sisäiset haut Kauppatieteen kandidaatti ohjelmassa - Maisteriohjelmaan siirtyminen aiemman korkeakoulututkinnon perusteella.

2. Pääaine KTM-tutkinnossa
a) Opintonsa ennen 1.8.2014 aloittanut opiskelija voi hakea siirtymistä nykyisen pääaineensa sisällä. Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa
pääainetta, tulee sitä hakea erikseen, kauppakorkeakoulun ilmoittamana hakuaikana. Lisätiedot osoitteessa: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/59291#6490

b) Opintonsa 1.8.2014 tai sen jälkeen aloittaneen opiskelijan (opiskelijan pääaine on kauppatieteet) tulee kirjata hakemukseensa pääainevaihtoehdot prioriteettijärjestyksessä (1.-5.) Pääainevaihtoehtoja ovat:
• kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen
• laskentatoimi
• markkinointi
• rahoitus
• taloustiede
Paikkoja on rajoitetusti kaikissa pääaineissa. Hakijan tulee listata hakemukseensa kaikki viisi (5) pääainevaihtoehtoa, toivomassaan järjestyksessä. Mikäli hakijoita johonkin pääaineeseen on enemmän kuin paikkoja,
kauppakorkeakoulu voi järjestää karsinnan hakijoille.

3. Kelpoisuus
Kaksivuotisen KTM-tutkinnon suorittajaksi voivat siirtyä ne Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijat, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet vähintään yliopistotasoisen kandidaatin tutkinnon tai ammattikorkeakoulun tradenomin tutkinnon.
Mikäli opiskelija on vasta suorittamassa edellä mainittua tutkintoa, voi hän
siirtyä kaksivuotisen KTM-tutkinnon suorittajaksi vasta suoritettuaan tutkinnon kokonaan (tutkintotodistuskopio liitettävä hakemukseen).
Huomautus! Toista tutkintoa opiskeleva opiskelija voi kuitenkin suunnitella opintojaan tähtäimessään kaksivuotinen KTM-tutkinto.

4. Siirtyminen
Siirtyminen kaksivuotisen KTM-tutkinnon suorittajaksi tapahtuu erillisellä
hakulomakkeella. Hakulomakkeeseen tulee liittää tutkintotodistuksen oikeaksi todistettu kopio. HOPS-keskustelu omaopettajan kanssa käydään vasta
maisterivaiheeseen siirtymisen vahvistuttua.

5. HOPSin laatiminen
HOPS laaditaan yhdessä pääaineen maisteriohjelman omaopettajan kanssa.
Tiedot omaopettajista Oulun yliopiston Opiskelijalle nettisivuston Omaopettaja osioissa.
Huomautus! Virallisesti HOPSin hyväksyy kauppakorkeakoulu.
KTM-tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op). Tutkinto koostuu pääasiassa pääaineen opinnoista, mukana voi lisäksi olla maisteriohjelmille yhteisiä opintojaksoja sekä joitain valinnaisia opintojaksoja (esimerkiksi Harjoittelu). Tarkista pääaineesi opintojaksotarjonta ja tutkintovaatimukset
opinto-oppaasta.
Lisäksi voidaan vaatia suoritettavaksi kieliopintoja, mikäli kielitaitovaatimukset eivät täyty aiemmin suoritettujen opintojen perusteella.
Kielivaatimukset:
• Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito (Laki 424/03 ja
asetus 481/03)
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•

Eurooppalaisen viitekehyksen mukainen B2-tason kielitaito vähintään yhdessä vieraassa kielessä
(https://www.oulu.fi/kielikoulutus/)

B2-tason vieraan kielen ja kielilain mukaisen toisen kotimaisen kielen kielitaidon tarkistamisesta vastaa yliopiston Kieli- ja viestintäkoulutus. Opiskelijan tulee toimittaa OSAT-järjestelmän kautta hakemus, johon liitetään todistus aiemmin suoritetusta tutkinnosta sekä virallinen opintosuoritusrekisteriote sekä muut mahdolliset todistukset suoritetuista kieliopinnoista, kopiot oikeaksi todistettuna. Yhteysopettajat: englanti: Jaana Sorvari, saksa:
Oliver Jarde, ruotsi: Miina Vaaramo.
Mahdollisesta kielitaidon testaamisesta ja tarkistamisesta kaikkien kielten
osalta vastaa Kieli- ja viestintäkoulutus.
Lisätietoja: study.languages@oulu.fi, osoitekenttään aiheeksi merkitään
”OyKKK maisterivaihe kielitaidon tarkistus”.
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