Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen
Perusopinnot 25 op

EI MUUTOKSIA

Kielen kehitys ja vaihtelu
Kielenhuolto
Äänne- ja muoto-oppi
Lauseoppi
Tekstioppi

5 op
5 op
5 op
5 op
5 op

Aineopinnot 35 (sivuaine) tai 45 op (pääaine)
Tekstilajit ja kirjoittaminen
Sanasto ja nimistö
Murteet ja nykypuhekieli
Semantiikka
Kielikonsulttikurssi

5 op
5 op
5 op
5 op
5 op

MUUTOKSET PUNAISELLA

Siirtyy syventävistä aineopintojen puolelle.

Pääaineopiskelijat ja ne sivuaineopiskelijat, joilla on pääaineena toinen kieliaine, suorittavat seuraavat jaksot:
Viron alkeiskurssi
5 op
Fennistiikan teoriat ja metodit
5 op
Muut sivuaineopiskelijat (pääaineena esim. kirjallisuus tai historia sekä luokanopettajaopiskelijat) suorittavat
tutkinto-ohjelman yhteisistä opinnoista heti opintojen alussa seuraavat kaksi:
Suomen kielen rakenne
5 op
Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi
5 op

Vain pääaineopiskelijat:
Kandidaatintutkielma

10 op

Syventävät opinnot

80 op

Kielihistoria
Graduseminaari
Pro gradu -tutkielma

5 op
10 op
40 op

25 op valinnaisia opintoja seuraavista:
Syventävien opintojen tentti (ent. päättök.)
5 op
Viron jatkokurssi
5 op
Pohjoissaamen alkeiskurssi ja jatkokurssi
5–10 op
0–20 op tutkinto-ohjelman yhteisiä opintoja jommastakummasta (johdatus kielen ja
kirjallisuuden tutkimukseen tai työelämäkokonaisuus) kokonaisuudesta (ei
yrittäjyyskursseja)
0–25 op yleisen kielitieteen opintoja
0–25 op S2-opintoja
Muita valinnaisia opintoja tarjonnan mukaan
10 op

Muutokset kootusti vanhan
pääaineopiskelijan näkökulmasta
• Mikään ei muutu, jos ei itse halua muuttaa mitään.
• Vapaus lisääntyy, entisistä pakollisista poistuu päättökuulustelu ja
etäsukukieli (unkari ei enää tarjolla), mutta jotka siis on edelleen
mahdollisuus tehdä.
• Syventävien 25 op:n valinnaisuus mahdollistaa S2:n ja ykt:n
perusopintojen sisällyttämisen syventävien kokonaisuuteen.
• Uutta OPSia voi alkaa noudattaa heti syksystä 2017 alkaen!

Syksystä 2017 aloittavat uudet
tutkinto-ohjelmat
• Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, HIKUVIE
• Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, KIEKI
• Logopedian tutkinto-ohjelma, LOGO
• Ei suuria muutoksia opiskeluun: Tutkinnot koostuvat edelleen pää- ja
sivuaineista. Tutkinto-ohjelmilla yhteisiä opintoja, jotka lisäävät
valinnaisuutta. Työelämärelevanssi lisääntyy.
• Asioista päättää tutkinto-ohjelmatoimikunta, jossa opiskelijoiden edustus.
• Oppiainetasolla ei ole virallisia elimiä. Opiskelijaedustaja voidaan kutsua
mukaan ainepalaveriin, kun käsitellään opiskelua koskevia asioita.

Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma (KIEKI), rakennekaavio
Kieli- ja
TO:n yhteiset
Pääaine A
viestintäopinnot 10–50 op
opinnot 5–15
op
Vieras kieli 5 op
Toinen kotimainen
kieli 5 op
Suull. ja kirjall.
viestintä 5 op
ym. jaksoja
pääaineen mukaan
kuten nytkin

Johdatus kielen ja kirjallisuuden
tutkimukseen
yht. 25 op
Suomen kielen rakenne 5 op
Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5
op
Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 5 op
Kielikontaktit 5 op
Study of Interaction 5 op

Pääaine B

Pääaine C jne.

Perusopinnot
25 op

Perusopinnot
25 op

Perusopinnot
25 op

Aineopinnot
35 tai 45 op

Aineopinnot
35 tai 45 op

Aineopinnot
35 tai 45 op

Työelämätaidot
yht. 25 op
Toiminta yliopistollisissa luottamus- ja
järjestötehtävissä 1–10 op
Työelämätaidot 5 op
Projektinhallinta 5 op
Työkokemus 5 op
Yrittäjyysopintoja 10–25 op, väh. 10 op
pakollisia aina, jos tekee kokonaisuuden.

Pääaineen mukaan osa
pakollisia, osa käytettävissä
valinnaisiin kohtiin, voi koota
myös omiksi
kokonaisuuksikseen.

Syventävät opinnot Syventävät opinnot Syventävät opinnot
40 op
40 op
40 op

Vuoden 2017 alusta uudet
tutkimusyksiköt (laitokset)
• Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimusyksikkö (aate- ja
oppihistoria, historia, kulttuuriantropologia, arkeologia ja
informaatiotutkimus), johtaja prof. Kari Alenius.
• Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö (englantilainen ja
germaaninen filologia, ruotsin ja suomen kieli sekä kirjallisuus),
johtaja prof. Kuisma Korhonen.
• Logopedian tutkimusyksikkö, johtaja prof. Sari Kunnari.
• Giellagas-instituutti (saamen kieli ja saamelainen kulttuuri), johtaja
Anni-Siiri Länsman.
• Näillä ei ole omia hallintoelimiä, eivätkä ne vaikuta opiskelijan arkeen
toistaiseksi!

