Ranskan kielen tutkinto-ohjelma
Siirtymäsäännöt

Siirtymäkausi
Yliopiston on koulutusvastuun lakkauttamisen jälkeen järjestettävä nykyisten opiskelijoiden opetus ja
opintojen ohjaus yliopistolain 40 §:n 2 momentin mukaisesti siten, että tutkinto on mahdollista suorittaa
päätoimisesti opiskellen säädetyssä tavoitteellisessa ajassa.
(Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön muistio 15.6.2017, joka liittyy Opetus- ja kulttuuriministeriön
19.6.2017 antamaan asetukseen yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja
kulttuurinministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta.)
Ranskan kielen tutkinto-ohjelmaan on otettu opiskelijoita viimeisen kerran vuoden 2016
opiskelijavalinnassa. Tutkintojen tavoitteelliset suorittamisajat on säädetty yliopistolaissa. Tutkintojen
tavoitteelliset suorittamisajat:
•
•

alempi (kandidaatin) korkeakoulututkinto: kolme lukuvuotta
ylempi (maisterin) korkeakoulututkinto: kaksi lukuvuotta

Siirtymäkausi päättyy 31.7.2024. Koko tutkinnon (ml. valinnaiset opinnot) tulee olla tällöin suoritettuna.
Opetussuunnitelman voimassaolo
Nykyiset opetussuunnitelmat ovat voimassa 31.7.2019 saakka.
Ranskan kielen perus- ja aineopintojen opetussuunnitelma työstetään normaalin opetussuunnitelmatyön
mukaisesti uusiksi. Tarvittavat vastaavuustaulukot laaditaan.
Ranskan kielen syventävien opintojen opetussuunnitelmaa ei lähdetä uudistamaan, vaan opinnot voi
suorittaa loppuun nykyisen opetussuunnitelman mukaisesti. Jotain pieniä muutoksia voidaan tehdä (esim.
kurssien pakollisuus) normaalin opetussuunnitelmatyön puitteissa. Opetussuunnitelman voimassaoloa
syventävien opintojen osalta jatketaan 31.7.2024 asti.
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävät opinnot: kielikohtaiset käännösseminaarit voi
suorittaa nykyisen opetussuunnitelman mukaisesti. Ei-kielikohtainen opetus toteutetaan 1.8.2019 alkaen
uuden opetussuunnitelman mukaisesti – vastaavuustaulukot uuden ja vanhan opetussuunnitelman välille
laaditaan.
Opintojen suorittaminen
Kontaktiopetusta syventävissä opinnoissa järjestetään vielä lukuvuonna 2020-2021. Tämän jälkeen
opiskelijat voivat suorittaa puuttuvia syventäviä opintoja itsenäisin suoritustavoin.
Tutkielmaseminaarien aikatauluista
Syventävien opintojen seminaari järjestetään vielä:
•
•
•
•

2017-2018 (käynnissä nyt)
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Aineopintojen seminaari järjestään vielä:
•
•
•

2017-2018 (käynnissä nyt)
2018-2019
2019-2020

HUOM! Aineopintojen seminaarin suorittaminen on edellytys syventävien opintojen seminaariin
osallistumiselle. Jos aineopintojen seminaarin suorittaa lv. 2019-2020, tulee syventävien opintojen
seminaari suorittaa heti perään 2020-2021.
Opettajan pedagogiset opinnot
Ranskan kielen tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat edelleen hakeutua opettajan pedagogisiin opintoihin
ns. toisen vaiheen valinnassa. Pedagogisten opintojen toinen osa tulee suorittaa viimeistään lv. 2020-2021.
Ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä ns. option opettajan pedagogisiin opintoihin saaneiden
opiskelijoiden tulee ottaa huomioon option voimassaoloaika. Pedagogiset tulee suorittaa viimeistään lv.
2020-2021.

