Siirtymäsäännöt 2018
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
1.8.2018 astuu voimaan uusi opetussuunnitelma. Siinä kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma koostuu
kirjallisuustieteen kandidaattiohjelmasta sekä kirjallisuustieteen maisteriohjelmasta. Kandidaattiohjelma
säilyy ennallaan, mutta uudessa maisteriohjelmassa yhdistyvät aiemmat kaksi maisterisuuntavaihtoehtoa.
Siirtymäaika opinnoille on 1.8.2018 – 31.7.2020. Jos opiskelijan maisterisuunta on jo täsmennetty,
opetussuunnitelman 2015-2018 mukaisista maisteriopinnoista voi valmistua vielä kahden vuoden ajan.
Tällöin FM-tutkintotodistuksessa näkyy vanhan opetussuunnitelman mukainen maisteriopintojen nimi
(kertomus- ja tekstiteoria tai Suomen kirjallisuus). Ennen 1.8.2018 aloittaneet opiskelijat voivat myös
muuttaa opinto-oikeutensa uuteen maisteriohjelmaan. Tällöin FM-tutkintotodistuksessa näkyy uuden
maisteriohjelman nimi (kirjallisuustiede).
Tutkintorakenne ei uudistuksessa muutu. FM-tutkinnon rakenne on
Syventävät opinnot 80 op
Valinnaiset opinnot 40 op
Kaikki opetus järjestetään uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Syventävät opinnot suoritetaan loppuun
vastaavuustaulukoiden avulla huolimatta siitä, minkä niminen maisteriopinto-oikeus opiskelijalla on.
Kesäopinnot 2018 suoritetaan vielä vanhan opetussuunnitelman mukaisesti. Elokuun kesätentissä tarjolla
ovat siis vanhan opetussuunnitelman mukaiset jaksot, ja mahdolliset kesäesseet ovat vanhan
opetussuunnitelman mukaisia. Yleisinä tenttipäivinä on tarjolla uuden opetussuunnitelman mukaiset jaksot
syyskuusta 2018 alkaen.
Aineenopettajan kelpoisuuden voi saada niin vanhan kuin uudenkin opetussuunnitelman opinnoilla.

Ohjeet ennen 1.8.2018 aloittaneille opiskelijoille:
Vaihtoehto 1: Opiskelijan maisterisuuntaa ei ole vielä täsmennetty (eli opinto-oikeus
opiskelijatietojärjestelmässä on kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma)
• Opiskelija valmistuu kandidaatiksi normaalisti
• Opinto-oikeus muuttuu kandidaatiksi valmistumisen jälkeen muotoon ”Kirjallisuustieteen
maisteriohjelma”
• Maisteriopinnot opiskellaan uuden opetussuunnitelman mukaan. Kaikki opetus järjestetään uuden
opetussuunnitelman mukaisesti 1.8.2018 alkaen.
• Jos opiskelija on jo suorittanut syventäviä opintoja, ne opiskellaan loppuun vastaavuustaulukon
avulla. Syventävien kokonaismerkintä rekisteröidään nimellä ”Kirjallisuustieteen syventävät
opinnot”.
• Keväällä 2018 ei järjestetä enää maisterisuuntavalintaa. Jos opiskelija valmistuu kandidaatiksi
kevätlukukaudella 2018, on maisterioikeus kuitenkin täsmennettävä ensin. Haluttu maisterisuunta
ilmoitetaan tutkintotodistushakemuslomakkeella lisätietokentässä.

Vaihtoehto 2: Opiskelijan maisterisuunta on jo täsmennetty tai hänet on valittu suoraan maisteriopintoihin
(eli opinto-oikeus opiskelijatietojärjestelmässä on kertomus- ja tekstiteorian maisteriopinnot tai Suomen
kirjallisuuden maisteriopinnot)
• Opiskelija valmistuu kandidaatiksi normaalisti (jos ei ole vielä valmistunut)
• 1.8.2018-31.7.2020 opiskelija voi valita, valmistuuko hän vanhoista vai uudesta maisteriohjelmasta
o uusiin maisteriopintoihin vaihdetaan ilmoittamalla asiasta e-lomakkeella. Ilmoitus on sitova
eikä sitä voi peruuttaa. Syventävien opintojen kokonaismerkintä rekisteröidään nimellä
”Kirjallisuustieteen syventävät opinnot” ja valmistuessa tutkintotodistuksessa on uuden
maisteriohjelman nimi (kirjallisuustiede)
o jos opiskelija ei siirry uuteen maisteriohjelmaan, syventävien opintojen kokonaismerkintä
rekisteröidään nimellä ”Kertomus ja tekstiteorian syventävät opinnot” tai ”Suomen
kirjallisuuden syventävät opinnot”. Valmistuessa tutkintotodistuksessa on vanhojen
maisteriopintojen nimi (kertomus- ja tekstiteoria tai Suomen kirjallisuus)
• 1.8.2020 kaikille opiskelijoille muutetaan opinto-oikeudeksi ”Kirjallisuustieteen maisteriopinnot”
• Kaikki opetus järjestetään uuden opetussuunnitelman mukaisesti 1.8.2018 alkaen. Syventävät tulee
suorittaa loppuun uuden opetussuunnitelman opintoja opiskellen, vastaavuustaulukon avulla.

Opintojen vastaavuustaulukko seuraavalla sivulla

Opintojen vastaavuustaulukko, kirjallisuustiede
Kirjallisuustieteen syventävät opinnot
(opetussuunnitelma 2018-)

KIRS1A Syventävä perehtyminen teoriaan 1
KIRS1B Syventävä perehtyminen teoriaan 2

Suomen kirjallisuuden syventävät opinnot
Kertomus- ja tekstiteorian syventävät opinnot
(opetussuunnitelma 2012-2018)
SKIS1A Syventävä kirjallisuuden teoria 1
SKIS1B Syventävä kirjallisuuden teoria 2
KIRKTTS2A1 Kirjallisuuden narratologia
KIRKTTS2A2 Elämä ja kertomus
KIRKTTS2A3 Kirjallisuusfilosofia, kieli ja tulkinta
KIRKTTS2A4 Intermediaalisuus
KIRKTTS2A5 Kulttuurinen tekstintutkimus
KIRSKIS2A Kirjallisuushistoriallinen tutkimus
KIRSKIS2B Periodit, lajit, tyylit

KIRS2A Kirjallinen ilmiö ja sen tutkimus 1
KIRS2A Kirjallinen ilmiö ja sen tutkimus 2

KTTS1 Tutkielmaan johdattavat opinnot
KTTS2B1-2 Omavalintaisia tutkielmaa tukevia opintoja 12
SKIS3 Syventävä tekstianalyysi

KIRS3 Syventävä tekstianalyysi

KTTS2B1-2 Omavalintaisia tutkielmaa tukevia opintoja 12
SKIS4 Seminaari

KIRS4 Seminaari

KTTS3 Seminaari
SKIS6 Tutkielmapiiri

KIRS5 Tutkielmapiiri

KTTS4 Tutkielmaseminaari
SKIS7 Tutkielma

KIRS6 Tutkielma

KIRS7A Kohti tutkielman jälkeistä elämää
TAI
KIRS7B Harjoittelu ja raportti

KTTS5 Tutkielma
SKIS5A Harjoittelu
SKIS5B Omavalintaisia tutkielmaa tukevia opintoja
KTTS6A Harjoittelu ja raportti
KTTS6B Omavalintaisia tutkijanuralle johdattavia opintoja
(myös KTTS6 Kohti tutkielman jälkeistä elämää)

