19.9.2017

Taloustieteen opinnot
Tampereen yliopistossa
Tietopaketti opintojaan aloittelevalle tai
taloustiedettä sivuaineena opiskelevalle

lv. 2017-2018

Millaista taloustieteen
opiskelu on?


Taloustieteen opetus nojautuu matemaattis-tilastollisiin
menetelmiin alan pitkien perinteiden muovaamaan tapaan.


Teoriaopinnot: mikrotalousteoria ja makrotalousteoria



Menetelmäopinnot: ”taloustieteen matematiikka” ja
ekonometria, lisäksi tilastotieteen opintoja



Sovellusopinnot: erilaiset tutkimusteemat,
taloustieteen erikoisalat



Matemaattis-tilastolliset menetelmät ovat taloustieteilijän
työkaluja, ja tästä syystä opintoihin sisältyy mm.
tilastotiedettä.



Sovellusopinnot antavat mahdollisuuden erikoistua oman
mielenkiinnon mukaisiin teemoihin.



Taloustieteen opintojaksot ovat avoimia kaikille, joten
sivuaineopiskelijat ovat tervetulleita kaikille kursseille.
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Suositeltu opintopolku
taloustieteen kandiopinnoissa
1. vuosi
Syksy: KATTAP11 Taloustieteen
perusteet (5 op)*
Kevät: KATTAA01 Taloustieteen
matematiikka I (5 op)**
Lisäksi perusteet-kurssin
jälkeen: Taloustieteen
sovellusopintoja oman
mielenkiinnon mukaan; 1. vuonna
suositellaan erityisesti KATTAA40
Taloustiede, talouspolitiikka ja
ajankohtaiset taloudelliset ja
yhteiskunnalliset ongelmat (5 op)

2. vuosi

Syksy: KATTAA12
Mikrotalousteoria I+II (5op+5op)**
Kevät: KATTAA13
Makrotalousteoria I+II (5op+5op)**
Lisäksi: Taloustieteen
sovellusopintoja oman
mielenkiinnon mukaan
(5 op per opintojakso)

Tilastotieteen opinnot (15 op)***
Kaikki kolme opintojaksoa olisi hyvä suorittaa ennen Ekonometrian kurssia:
(1) MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi (5 op)
(2) MTTTP5 Tilastollisen päättelyn perusteet (5 op)
(3) MTTTA1 Tilastomenetelmien perusteet (5 op)
Huomautus: Ennen vuotta 2017 opintonsa aloittaneet voivat siirtyä suorittamaan
tilastotieteen opintoja lv. 2017-2018 opinto-oppaan mukaisesti, sillä tilastotieteen
opintojen yhteismäärä kandidaatin + maisterin tutkinnoissa ei ole muuttunut:
- Lv. 2017-2018 opinto-opas: kandidaatin tutkinnossa 15 op tilastotiedettä
(opintojaksot listattu yllä) + maisterin tutkinnossa 10 op (Empiirinen projekti ja
valinnainen opintojakso), eli yhteensä 25 op. Ks. uusi opinto-opas: kandi + maisteri.
- Aiemmin: kandidaatin tutkinnossa 25 op tilastotiedettä, jolloin maisterin tutkinnossa
ei enää vaadita tilastotieteen opintoja. Ks. vanha opinto-opas.

3. vuosi

Syksy: KATTAA21 Ekonometria
(5 op)***
Syksy/kevät:
KATTAA90 Kandidaattiseminaari ja
tutkielma (10 op)
Lisäksi: Taloustieteen
sovellusopintoja oman
mielenkiinnon mukaan
(5 op per opintojakso)

Huomautuksia:
*) Peruskurssin suorittamisen jälkeen voi
osallistua taloustieteen kanditasoisille
sovellus-/erikoiskursseille.
**) Taloustieteen matematiikka I
suositellaan suoritettavaksi 1. vuonna eli
ennen osallistumista Mikrotalousteorian
ja Makrotalousteorian kursseille.
***) Tilastotieteen opintoja (15 op)
suositellaan suoritettavaksi ennen
osallistumista Ekonometria-kurssille.

Taloustieteen sovellusopinnot
kandidaattitasolla


Sovelluskurssien valikoima vaihtelee lukuvuosittain. Jotkut
sovelluskurssit luennoidaan englanniksi.



Kandidaattiopintojen sovellusopinnot näkyvät opetusohjelmassa
kurssikoodeilla KATTAA31 – KATTAA40.



Huomautus: Kurssikoodilla KATTAA40 luennoidaan erilaisia
sovellus-/erikoiskursseja eri lukuvuosina. Opiskelija voi
halutessaan suorittaa useita tällaisia erikoiskursseja, vaikka ne
näkyvät opetusohjelmassa samalla kurssikoodilla.



Seuraavalla kalvolla on yhteenveto lv. 2017-2018 tarjottavista
sovellusopintokursseista.
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Taloustieteen sovellusopinnot:
kanditason opetus lukuvuonna 2017-2018


Periodi I






KATTAA31 Julkistalous, 5 op
(alkaen 3.10.2017)

Periodi II


KATTAA31 Julkistalous, 5 op
(jatkuu periodilta I)



KATTAA37 Rahatalous, 5 op



KATTAA32 Työn taloustiede /
Labour Economics, 5 op
(opetus englanniksi)

HUOM! Kurssikoodilla KATTAA40
”Taloustieteen muut sovelluskurssit”
luennoidaan monenlaisia erikoiskursseja eri
lukuvuosina. Opiskelija voi halutessaan
suorittaa useita tällaisia erikoiskursseja!



Muista periodissa III
myös Taloustieteen
matematiikka I –kurssi!

Periodi III


KATTAA35 Kansainvälinen
talous, 5 op



KATTAA40 Taloustiede,
talouspolitiikka ja ajankohtaiset
taloudelliset ja yhteiskunnalliset
ongelmat, 5 op

Periodi IV


KATTAA40 Taloustiede,
talouspolitiikka ja ajankohtaiset
taloudelliset ja yhteiskunnalliset
ongelmat, 5 op
(jatkuu periodilta III)



KATTAA40 Ympäristötalous,
5 op
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Sopii erityisesti
1. vuoden opiskelijoille
ja sivuaineopiskelijoille

JKK:n teemakokonaisuudet, joissa on
mukana taloustieteen kanditason opintoja
Talous ja terveys


Sisältää kanditason
sovellusopintokurssin
Julkistalous



Kokonaisuuteen mahdollista
sisällyttää myös jokin
KATTAA40-opintosuoritus,
jos kurssi on teemaan
sopiva (sovittava
tapauskohtaisesti)



Taloustieteen opintojen
lisäksi kokonaisuus sisältää
terveystieteen opintoja

Rahoitus


Sisältää taloustieteen
kanditason opinnoista
kurssit Ekonometria ja
Rahatalous



Taloustieteen lisäksi
opintokokonaisuus sisältää
vakuutuksen ja
riskienhallinnan,
yritysjuridiikan ja verooikeuden sekä
laskentatoimen/
rahoituksen opintoja

Näihin teemoihin liittyviä opintoja on mahdollista
syventää myöhemmin maisteriopinnoissa.
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Lisätietoa?




Taloustiede Tampereen yliopistossa/JKK:ssa:


opinto-opas (kanditaso) löytyy täältä:
https://www10.uta.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=13
950&lang=fi&uiLang=fi&lvv=2017



opetusohjelma (kanditaso) löytyy täältä:
https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/opetusohjelma
.htm?lvv=2017&ops=160&ots=32&kieli=fi
(ks. KATTA-alkuiset kurssikoodit)

Taloustieteen opintosuunnan omat internetsivut eivät
valitettavasti ole tällä hetkellä käytössä, koska koko JKK:n
internetsivuja uudistetaan.

7

Yhteystiedot
Voit kysyä taloustieteen opinnoista esimerkiksi seuraavilta
taloustieteen henkilökunnan jäseniltä:


Matti Hovi (matti.hovi@uta.fi, Pinni A3054)



Markku Konttinen (markku.konttinen@uta.fi, Pinni A3055)



Jani-Petri Laamanen (jani-petri.laamanen@uta.fi, Pinni A3050)



Hannu Laurila (hannu.laurila@uta.fi, Pinni A3090)



Elina Tuominen (elina.tuominen@uta.fi, Pinni A3092 yhteydenotot ennen joulukuuta 2017 vain sähköpostitse)

Laajempi henkilökuntalistaus löytyy täältä:
http://www.uta.fi/jkk/yhteystiedot/kauppatiede.html

Ota rohkeasti yhteyttä, jos kaipaat lisätietoa opinnoista!
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