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Tiedekunnassa suoritettavat tutkinnot
Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa annetaan humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen alan koulutusta ja tiedekunnassa voi suorittaa seuraavia tutkintoja:
 humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK)
 filosofian maisterin tutkinto (FM)
 filosofian lisensiaatin tutkinto (FL)
 filosofian tohtorin tutkinto (FT)
 yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (YTK)
 yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (YTM)
 yhteiskuntatieteiden lisensiaatin tutkinto (YTL)
 yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT)

Tutkinto-ohjelmat
Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön mukaan tutkintoon johtava koulutus järjestetään koulutusohjelmapohjaisesti kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkintoon johtavina ohjelmina.
Tiedekunnassa tutkinnot voidaan suorittaa seuraavissa tutkinto-ohjelmissa:
Humanistinen ala
Tiedekunnassa on humanististen tieteiden kandidaatin
tutkintoon johtavaa koulutusta seuraavissa tutkintoohjelmissa:
Historian ja etnologian laitos
Etnologian ja antropologian
kandidaattiohjelma
Historian kandidaattiohjelma

Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Journalistiikan kandidaattiohjelma
Kielten aineenopettajan kandidaattiohjelma

Monialaisen kieliasiantuntijan
kandidaattiohjelma

Tiedekunnassa on filosofian
maisterin tutkintoon johtavaa koulutusta seuraavissa
tutkinto-ohjelmissa:

Kandidaatin ja maisterin tutkinto-ohjelmien opintosuunnat:

Etnologian ja antropologian
maisteriohjelma
Historian maisteriohjelma

-

Arkistonhallinnan maisteriohjelma

maisterin tutkinto-ohjelman
opintosuunnat:
- Suomen historia
- taloushistoria
- yleinen historia
opintosuunnat:
- etnologia ja antropologia
- historia (ks. ed.)
- kirjallisuus
- museologia
- taidehistoria

Journalistiikan maisteriohjelma

-

Kielten aineenopettajan maisteriohjelma

opintosuunnat:
- englannin kieli
- ruotsin kieli
- ranskan kieli
- Saksan kieli ja kulttuuri
- Venäjän kieli ja kulttuuri
opintosuunnat:
- englannin kieli

Monialaisen kieliasiantuntijan
maisteriohjelma
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Viestinnän kandidaattiohjelma
Viittomakielen asiantuntijan
kandidaattiohjelma
Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelma

Viestinnän maisteriohjelma
Viittomakielen asiantuntijan
maisteriohjelma
Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan maisteriohjelma

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -maisteriohjelma

Suomen kielen ja kulttuurin
maisteriohjelma
Master’s Degree Programme in
Applied Language Studies for
the Changing Society
Master’s Degree Programme in
Intercultural Communication
Master’s Degree Programme in
Intercultural Communication
and Management
Musiikin, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Kirjoittamisen kandidaattiohjelma
Musiikkiterapian kandidaattiohjelma
Kirjallisuuden kandidaattiohKirjallisuuden maisteriohjelma
jelma
Museologian kandidaattiohMuseologian maisteriohjelma
jelma
Musiikkikasvatuksen kandidaat- Musiikkikasvatuksen maistetiohjelma
riohjelma
Musiikkitieteen kandidaattiohMusiikkitieteen maisteriohjelma
jelma
Taidehistorian ja taidekasvatuk- Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma
sen maisteriohjelma
Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelma

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan maisteriohjelma

ruotsin kieli
romaaninen filologia
Saksan kieli ja kulttuuri
suomen kieli
Venäjän kieli ja kulttuuri

opintosuunnat:
- kirjallisuus (musiikin,
taiteiden ja kulttuurin
tutkimuksen laitos)
- suomen kieli
opintosuunnat:
- englannin kieli
- ruotsin kieli
- romaaninen filologia
- Saksan kieli ja kulttuuri
- soveltava kielitiede
- suomen kieli
- Venäjän kieli ja kulttuuri
-

-

opintosuunnat
- taidehistoria
- taidekasvatus
opintosuunnat:
- kirjallisuus
- suomen kieli (kielten ja
viestintätieteiden laitos)
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Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelma

opintosuunnat
- museologia
- nykykulttuurin tutkimus
- taidehistoria
- taidekasvatus
-

Master’s Degree Programme in
Music Therapy
Master’s Degree Programme in
Music, Mind and Technology

Yhteiskuntatieteellinen ala
Tiedekunnassa on yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoon johtavaa koulutusta
seuraavissa tutkinto-ohjelmissa:

-

Tiedekunnassa on yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon johtavaa koulutusta
seuraavissa tutkinto-ohjelmissa:

Kandidaatin ja maisterin tutkinto-ohjelmien opintosuunnat:

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiohjelma

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelma

Sosiaalityön kandidaattiohjelma

Sosiaalityön maisteriohjelma
Master’s Degree Programme in
Cultural Policy
Master’s Degree Programme in
Development and International
Cooperation

opintosuunnat:
- filosofia
- sosiologia
- politiikka (valtio-oppi)
- yhteiskuntapolitiikka
-

Jatkotutkintokoulutus
Tohtorikoulutus
Tiedekunnassa on filosofian ja / tai yhteiskuntatieteiden
tohtorin tutkintoon johtavaa koulutusta seuraavissa tutkinto-ohjelmissa:
Historian ja etnologian laitoksen tohtoriohjelma (FT)

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen tohtoriohjelma (FT)

-

Tutkinto-ohjelmien opintosuunnat:
-

-

etnologia ja antropologia
Suomen historia
taloushistoria
yleinen historia
englannin kieli
journalistiikka
kulttuurienvälinen viestintä
(Intercultural Communication)
romaaninen filologia
ruotsin kieli
Saksan kieli ja kulttuuri
soveltava kielitiede
suomalainen viittomakieli
suomen kieli
Venäjän kieli ja kulttuuri
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Musiikin, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen tohtoriohjelma (FT)

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tohtoriohjelma (FT)
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtoriohjelma (FT,
YTT)

-

viestintä
hungarologia
kirjallisuus
kirjoittaminen
museologia
musiikkikasvatus
musiikkiterapia
musiikkitiede
nykykulttuurin tutkimus
taidehistoria
taidekasvatus
soveltava kielitiede
filosofia
kehitysmaatutkimus (development studies)
kulttuuripolitiikka
politiikka (valtio-oppi)
sosiaalityö
sosiologia
yhteiskuntapolitiikka

Tiedekunnassa on tohtoriohjelmia vastaavat lisensiaatin tutkintoon johtavat tutkinto-ohjelmat.

Opinto-oikeudet muuhun kuin tutkintoon
Tutkinto-ohjelmien opinnot voivat olla vapaita tai rajattuja oman tai muiden tutkinto-ohjelmien
opiskelijoille. Mikäli opiskeluoikeutta on rajattu, muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille voidaan myöntää oikeuksia opintokokonaisuuksiin tai opintojaksoihin. Tiedekuntaneuvosto päättää suoritusoikeuden hakumenettelystä ja myöntämisperusteista.
Opiskeluoikeus opintokokonaisuuksiin tai opintojaksoihin voidaan myöntää myös erillisenä
opiskeluoikeutena muille kuin yliopiston opiskelijoille. Tiedekuntaneuvosto päättää suoritusoikeuden hakumenettelystä ja myöntämisperusteista.

Tutkintoihin kuuluvat opinnot ja tutkinnon suorittaminen
Alempi korkeakoulututkinto
Tutkinto-ohjelman opinnot
Kandidaatin tutkintoon kuuluu tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot, joiden yhteenlaskettu
laajuus on vähintään 60 opintopistettä. Tutkinto-ohjelman perusopintojen laajuus on vähintään
25 opintopistettä. Jos tutkinto-ohjelmassa on opintosuuntia, voi tutkinto-ohjelman perus- ja aineopintojen sisältö osittain eriytyä opintosuunnittain.
Tutkinto-ohjelmaan kuuluu perus- ja aineopintojen lisäksi viestintä- ja kieliopinnot sekä opetussuunnitelmassa määritellyt yleisopinnot. Näiden lisäksi tutkinto-ohjelmaan kuuluu opetussuunnitelmassa määriteltyjä opintoja siten, että 180 opintopistettä täyttyy.
Kandidaatin tutkinto-ohjelmaan ei pääsääntöisesti voi sisällyttää vastaavan maisteriohjelman
syventäviä opintoja.
Viestintä- ja kieliopinnot
Kandidaatin tutkinto-ohjelmaan kuuluu vähintään seuraavat kaikille pakolliset viestintä- ja kieliopinnot (vähintään 9 op):
- äidinkielen viestintä
vähintään 3 op (tutkinto-ohjelmakohtaisia eroja)
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-

kypsyysnäyte (maturiteetti)
toinen kotimainen kieli
vieras kieli
(suullinen ja kirjallinen taito)

0 op
3 op
3 op

Viittomakielen asiantuntijan kandidaattiohjelmassa äidinkieleltään viittomakielisten kieliopintoihin kuuluu soveltuvia suomen kielen opintoja vähintään 3 op, soveltuvia vieraan kielen tai
ruotsin opintoja vähintään 3 op sekä kypsyysnäyte. Äidinkieleltään suomenkielisten viestintä- ja
kieliopinnot ovat samat kuin muissa humanistisen alan kandidaattiohjelmissa.
Vieraan kielen taito katsotaan osoitetuksi jos opiskelija suorittaa vieraan kielen opintosuunnan
mukaiset perusopinnot osana kandidaatin tutkintoa. Ruotsin kielen taito katsotaan osoitetuksi
jos opiskelija suorittaa ruotsin opintosuunnan mukaiset perus- ja/tai aineopinnot osana kandidaatin tutkintoa. Äidinkielen viestinnän opintojakso katsotaan osoitetuksi jos opiskelija suorittaa suomen kielen opintosuunnan mukaiset perus- ja aineopinnot osana kandidaatin tutkintoa.
Tutkinto-ohjelman pakolliset viestintä- ja kieliopinnot suoritetaan uusimuotoisina osana tutkinto-ohjelman substanssiopetusta. Vanhamuotoisia viestintä- ja kieliopintoja voidaan suorittaa
erillisinä opintojaksoina. Tutkinto-ohjelmassa tai sen opintosuunnassa voidaan edellyttää vähimmäismäärää enemmän viestintä- ja kieliopintoja (esimerkiksi toisen vieraan kielen opinnot)
jos opetussuunnitelmassa niin päätetään.
Henkilökohtainen opintosuunnitelma
Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tukee opiskelijan tavoitteellista opiskelua. Kandidaatin tutkintoon tulee sisältyä erillisenä tai muihin opintoihin integroituna henkilökohtaisen
opiskelun suunnittelua 1-3 opintopistettä.
Työelämätaitoja tuottavat opinnot ja harjoittelu
Tutkinto-ohjelmiin sisältyviä työelämätaitoja edistäviä opintoja järjestetään erillisenä opetuksena ja substanssiopetukseen integroituna. Työelämätaitojen syntymistä edistetään myös erilaisilla opetusmuodoilla. Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmiin voi sisältyä yliopiston työelämäpalvelujen koulutustarjonnan lisäksi tiedekunnan järjestämää työelämäopetusta (mm. TVTopintoja) tai työelämätaitoja edistäviä tilaisuuksia.
Työelämätaitojen edistämisen tulee olla luettavissa tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmissa.
Kansainvälistymisvalmiuksia ja monikulttuurista osaamista tuottavat opinnot
Jokaisen opiskelijan tulee henkilökohtaista opintosuunnitelmaa tehdessään pohtia miten sisällyttää kandidaatin tutkintoon kansainvälistymisvalmiuksia tukevia osia.
Opetussuunnitelmiin sisällytetään kansainvälistymisvalmiuksien saamisen vaihtoehtoina mm.
mahdollisuus opiskelijavaihtoon, vieraskieliseen opetukseen osallistuminen tai kansainvälisten
opiskelijoiden pienryhmäohjaus.
Kansainväliselle opiskelijavaihdolle varataan opetussuunnitelmassa tila siten, ettei kandidaatin
tutkinnon suorittaminen tavoiteajassa vaarannu.
Ylempi korkeakoulututkinto
Tutkinto-ohjelman opinnot
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Maisteriohjelmaan kuuluu tutkinto-ohjelman syventävät opinnot, joiden laajuus on vähintään
80 opintopistettä. Syventävät opinnot voivat eriytyä opintosuunnittain silloin kun tutkinto-ohjelmassa on opintosuuntia.
Tutkinto-ohjelmaan kuuluu syventävien opintojen lisäksi opetussuunnitelmassa määriteltyjä
muita opintoja siten, että 120 opintopistettä täyttyy.
Viestintä- ja kieliopinnot
Jos opiskelijan aiempaan tutkintoon ei ole sisältynyt kotimaisten kielten opintoja (esim. ulkomailla suoritettu tutkinto), vaaditaan suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneelta
opiskelijalta vähintään toisen kotimaisen kielen opinnot. Kansainvälisiin maisteriohjelmiin kuuluu vähintään Suomi1 –opintojakson kieliopinnot.

Tutkintojen osaamistavoitteet
Laitoksilla tai tutkinto-ohjelmissa voidaan tarkentaa seuraavia yleisiä tutkintojen osaamistavoitteita kullekin tutkinto-ohjelmalle.
HuK- tai YTK-tutkinnon suorittanut
 Hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön
 Hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
 Arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun
 Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan
taidot
 Osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä
 Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
 Tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen
suorittamiseen
FM- tai YTM-tutkinnon suorittanut
 Hallitsee oman tieteenalansa keskeiset sisällöt ja menetelmät ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella
 Osaa tuottaa uutta tietoa ja toimia oman alansa kehittäjänä
 Osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä
 Hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot
 Arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä
 Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen
 Osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan

Aineenopettajakoulutus
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Aineenopettajakoulutukseen opiskelijavalinnassa valituille opiskelijoille myönnetään oikeus
suorittaa alempi ja ylempi korkeakoulututkinto. Maisterin tutkinto ja pedagogiset opinnot yhdessä tiedekunnan päättämien opetettavan aineen opintojen kanssa antavat kelpoisuuden aineenopettajaksi perusopetuksessa ja/tai lukiossa. Osa kelpoisuuden tuottavista opinnoista sisältyy kandidaatintutkintoon ja osa maisterintutkintoon. Aineenopettajaksi opiskelevan tutkintoihin kuuluu vähintään yhden opetettavan aineen opinnot.
Opetettava aine on perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluva aine ja
opetettavan aineen opinnot ovat opetettavan aineen hallintaa edistäviä yliopistollisia opintoja.
Tiedekunnassa tarjolla on opintoja äidinkielen ja kirjallisuuden, vieraiden kielten (englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa, venäjä), suomalaisen viittomakielen, historian, musiikin, filosofian,
yhteiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon opetettavissa aineissa.
Kelpoisuus aineenopettajaksi perusopetuksessa (986/1998 5 §)
Aineenopetusta perusopetuksessa on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut (kohdat
1-3)
1) ylemmän korkeakoulututkinnon;
2) kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka
ovat oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden perusopinnot ja
aineopinnot; sekä
3) vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.
Sen estämättä, mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, kelpoisuuden tuottavat osaltaan kussakin opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka sisältävät yliopistossa suoritetut perus- ja aineopinnot, laajuudeltaan yhteensä vähintään 35 opintoviikkoa. (3.11.2005/865)
Asetuksessa tarkoitettua vähintään 60 op:n kokonaisuutta vastaa
- vieraissa kielissä kielten aineenopettajakoulutuksen kandidaattiohjelman kyseisen kielen opintosuunnan perus- ja aineopinnot,
- äidinkielessä ja kirjallisuudessa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajankoulutuksen kandidaattiohjelman suomen kielen ja kirjallisuuden opintosuuntien perus- ja aineopinnot,
- suomalaisessa viittomakielessä viittomakielen asiantuntijan kandidaattiohjelman perus- ja aineopinnot
- historiassa historian kandidaattiohjelman perus- ja aineopinnot,
- musiikissa musiikkikasvatuksen kandidaattiohjelman perus- ja aineopinnot
- filosofiassa yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiohjelman filosofian opintosuunnan perus- ja aineopinnot,
- yhteiskuntaopissa yhteiskuntaopin opetettavan aineen opintokokonaisuus ja
- elämänkatsomustiedossa elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus opetussuunnitelman mukaisesti.
Kelpoisuus lukion aineenopettajaksi (986/1998 10 §)
Lukion aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut (kohdat 1-4)
1) ylemmän korkeakoulututkinnon;
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2) yhdessä opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perus- ja aineopinnot sekä syventävät opinnot tutkinnon pääaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa, laajuudeltaan vähintään 120 opintopistettä
3) ja kussakin muussa opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat
opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perus- ja aineopinnot yliopiston oppiaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa, laajuudeltaan vähintään 60
opintopistettä;
4) vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. (986/1998 10§).
Asetuksessa tarkoitettua opetettavan aineen vähintään 120 op:n kokonaisuutta vastaa
a. Vieraissa kielissä kielten aineenopettajakoulutuksen tutkinto-ohjelman kyseisen
kielen opintosuunnan (englannin kieli, ruotsin kieli, romaaninen filologia, saksan
kieli ja kulttuuri, venäjän kieli ja kulttuuri) perus-, aine- ja syventävät opinnot.
b. Historiassa historian tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot sekä syventävät
opinnot joko Suomen historian, taloushistorian tai yleisen historian opintosuunnassa.
c. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajankoulutuksen tutkinto-ohjelman suomen kielen ja kirjallisuuden opintosuuntien perus- ja
aineopinnot ja toisen opintosuunnan syventävät opinnot sekä viestinnän opinnot
(10 op).
d. Suomalaisessa viittomakielessä viittomakielen asiantuntijan tutkinto-ohjelman
perus-, aine- ja syventävät opinnot.
e. Musiikissa musiikkikasvatuksen tutkinto-ohjelman perus-, aine- ja syventävät
opinnot.
f. Filosofiassa yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelman filosofian opintosuunnan perus-, aine- ja syventävät opinnot.
Syventävät opinnot sisältävät aina tutkielman (joko 40 op tai sivututkielman 20 op:n laajuisena). Asetuksessa tarkoitettua vähintään 60 opintopisteen kokonaisuutta vastaavat yllä perusopetuksen kohdalla määritellyt opinnot.

Siirtyminen suorittamaan maisterin tutkintoa
Opiskelijavalinnassa sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa suorittamaan valittu opiskelija
voi hakea siirtymistä suoraan maisterin tutkintoon silloin kun hänellä on aiemmin suoritettu soveltuva korkeakoulututkinto. Opinto-oikeuden muutos saattaa edellyttää täydentäviä opintoja.
Dekaani myöntää oikeuden siirtymiseen.

Tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan vaihtaminen
Koulutusalan sisällä tutkinto-ohjelman vaihtamista voi hakea tiedekunnan sisäisessä haussa.
Dekaani päättää opiskelijan oikeudesta vaihtaa tutkinto-ohjelmaa tiedekuntaneuvoston päättämien periaatteiden perusteella.
Tutkinto-ohjelman vaihtaminen tiedekunnan sisällä koulutusalalta (humanistinen ala ja yhteiskuntatieteellinen ala) toiselle on mahdollista vain siirtohaun kautta.
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Tutkinto-ohjelman sisällä opiskelija voi vaihtaa opintosuuntaa niillä perusteilla, jotka valintaperusteissa on määritelty kyseiseen tutkinto-ohjelmaan valittujen opiskelijoiden opintosuunnan
määräytymiselle.

Opinnäytetyöt
Kandidaatintutkielma
Kandidaatintutkielma laaditaan tutkinto-ohjelmassa tai sen opintosuunnassa. Tutkielman laajuus on vähintään 6 opintopistettä ja sen tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin
ja kykyä tieteelliseen kielenkäyttöön. Kandidaatintutkielman tekemistä tuetaan seminaarityöskentelyllä tai muulla ohjauksella. Kandidaatintutkielman ja seminaarin yhteislaajuus on 10 op.
Kandidaatintutkielma voi olla enintään kolmen opiskelijan yhteisesti laatima. Mikäli kandidaatintutkielma on yhteisesti laadittu, opiskelijoiden tulee pystyä osoittamaan oma osuutensa tutkielmasta. Tutkielma arvostellaan kunkin opiskelijan osalta erikseen.
Hyväksyttyä ja arvosteltua kandidaatin tutkielmaa ei voi uusia.
Maisterintutkielma
Maisterintutkielma laaditaan tutkinto-ohjelmassa tai sen opintosuunnassa ja sen laajuus on 40
opintopistettä. Tutkielman tekeminen on tieteellinen tutkimusprosessi, joka edellyttää taitoa
määritellä tutkimusongelmat perustellusti, hankkia tietoa aihetta käsittelevistä julkaisuista, valita oikeat tutkimusmenetelmät ja soveltaa niitä perustellulla tavalla sekä tehdä tulosten pohjalta relevantit johtopäätökset. Tutkielman tekeminen on itsenäistä työtä, jota seminaarit ja
henkilökohtainen ohjaus tukevat.
Opiskelija voi maisterintutkielmassaan käyttää oma aiempaa kandidaatintutkielmaa tai harjoitustyötä ohjaajan kanssa sovitusti ja yliopiston eettisten periaatteiden mukaisella tavalla.
Tutkielman voi suorittaa itsenäisesti, parityönä tai osallistumalla laajempaan tutkimusprojektiin. Kahden opiskelijan yhteisessä työssä tai tutkimusprojektissa on pystyttävä osoittamaan
kunkin opiskelijan työn osuus niin, että se on arvioitavissa. Useamman opiskelijan yhteisen tutkielmaan tarvittavan työmäärän tulee vastata itsenäisesti suoritettavan tutkielman työmäärää.
Parityönä tai tutkimusprojektissa tehtävästä tutkielmasta on sovittava ohjaajien kanssa ennen
tutkielman aloittamista. Tutkielma arvioidaan kunkin opiskelijan osalta erikseen.
Opiskelija voi tehdä ns. kaksoistutkielman kahteen tutkinto-ohjelmaan tai opintosuuntaan. Kaksoistutkielman tekemisestä on sovittava ennen tutkielmatyön aloittamista kummankin tutkintoohjelman tai opintosuunnan ohjaajien kanssa. Kaksoistutkielman edellyttämän työmäärän tulee
vastata kahden itsenäisesti tehtävän tutkielman työmäärää. Kaksoistutkielma arvioidaan erikseen kummassakin tutkinto-ohjelmassa tai tutkinto-ohjelman opintosuunnassa.
Maisterin tutkielmien erilaisia muotoja voivat olla mm. tutkimusraportti, artikkelitutkielma, kirjallisuuskartoitus, monimuototutkielma tai muu kuin kirjallinen työ. Näistä annetaan ohjeet
erikseen.
Maisterin tutkielmien arviointimatriisi annetaan erikseen.

Tentit
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Tiedekunnassa järjestetään yleisiä tenttejä lukukausien aikana kerran kuukaudessa. Yleisissä
tenteissä voi suorittaa opetussuunnitelmassa ja opetusohjelmassa määriteltyjä tenttejä. Yleisiin
tentteihin tulee ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen tenttiä.
Lisäksi laitokset ja oppiaineet tarjoavat mahdollisimman monipuolisesti sähköisiä tenttejä opiskelun sujumisen tukemiseksi.

Opintosuoritusten vanheneminen
Suoritetut ja kootut opintokokonaisuudet eivät vanhene. Yksittäisten, yli 10 vuotta aiemmin
suoritettujen opintokokonaisuuksiin kuulumattomien opintojaksojen vanhenemisesta päättää
oppiaineen pääedustaja jos ei niiden vanhenemisesta ole päätetty opetussuunnitelmassa.

Aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen
Aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukemisessa noudatetaan yliopiston linjauksia.

Tutkinnon myöntäminen
Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani myöntää tutkintotodistuksen hakemuksesta, kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu.

Siirtymäsäännökset
Rehtori on päättänyt yleisistä siirtymäsäännöksistä siirryttäessä uusiin opetussuunnitelmiin.
Opiskelijat voivat siirtymäkauden aikana 31.7.2020 saakka suorittaa tutkinnon pääainepohjaisesta koulutuksesta nykyisten opetussuunnitelmien mukaan.
Aineenopettajakoulutuksen tutkinto-ohjelmissa pedagogiset opinnot on sidottu kandidaatin ja
maisterin tutkintoihin. Siirtymäkauden aikana on tarkoituksenmukaista opiskelijoiden siirtymisen helpottamiseksi, että pedagogisten opintojen sijoittuminen tutkintoihin voidaan tehdä joustavasti ja tarvittaessa opetussuunnitelmassa määritellystä poiketen. Kuitenkin niin, että opiskelijalla tulee aineenopettajakoulutuksen maisterin tutkinnon valmistuessa olla pedagogiset opinnot suoritettuna tutkinto-ohjelmassa edellytettyjen muiden opintojen lisäksi.
Latinan kielen ja kansalaisyhteiskunnan maisteriohjelman opiskelijat voivat suorittaa tutkintonsa loppuun siirtymäkauden aikana aiemman opetussuunnitelman mukaisesti.
Toisen samantasoisen tutkinnon suorittaminen siirtymäaikana
Tiedekunnan aiempien päätösten (11.3.2008 ja 30.8.2011) mukaan tiedekunnassa ei voi suorittaa kahta saman nimikkeistä maisterin tutkintoa oppiainepohjaisessa koulutuksessa tietyissä
pääaineiden ryhmissä.
Seuraavien pääaineryhmien tai maisteriohjelmien ja pääaineryhmien sisällä kahden maisterin
tutkinnon suorittaminen siirtymäaikana ei ole mahdollista:
1. vieraat kielet, soveltava kielitiede, suomalainen viittomakieli,
2. suomen kieli, kirjallisuus, kirjoittaminen,
3. Suomen historia, taloushistoria, yleinen historia,
4. musiikkitiede, musiikkikasvatus, Music, Mind & Technology
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5. journalistiikka, puheviestintä, yhteisöviestintä, Intercultural Communication,
6. hungarologia pääaineenaan valmistunut maisteri ei voi suorittaa toista maisterin
tutkintoa erikoistumisaineessaan (eikä toisinpäin),
7. digitaalinen kulttuuri pääaineenaan valmistunut maisteri ei voi suorittaa toista
maisterin tutkintoa taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen pääaineessa
8. arkistonhallinnan maisteriohjelmassa pääaineena etnologia ja antropologia, historia, kirjallisuus, museologia ja taidehistoria ja vastaavat pääaineet maisteriohjelman ulkopuolella
9. kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelmassa pääaineena museologia, nykykulttuurin tutkimus, taidehistoria ja taidekasvatus ja vastaavat pääaineet maisteriohjelman ulkopuolella
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