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Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunta

Muu alempi- tai ylempi
korkeakoulututkinto

Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunta
Aiemmin suoritettu tutkinto:

Suunnitelma kasvatustieteen maisteriopinnoista (120 op)
Ohje: Merkitse valitsemasi opintosuunnan jakson kohdalle rasti, jos olet suorittanut opintojakson (tai jos se on
korvattu aiemmalla suorituksella), tai merkitse suunnitelmaruutuun ajankohta, jolloin aiot suorittaa jakson.
(Huom! Suunnitelmien täytyy mahtua ruutuun, joten ilmaise suunnitelmasi tiiviisti).
Kasvatustieteiden syventävät opinnot 85 op
Suoritettava KASS1 1 op, opintojaksoista KASS2-KASS4 4 op, opintosuunnan opintoja vähintään 20 op,
tutkimusmenetelmäopintoja 10 op, pro gradu -tutkielmaopintoja 40 op ja harjoittelu 10 op.

Kaikille yhteiset opintojaksot 5 op
KASS1 Asiantuntijuuden kehittymiseen orientoiva opintojakso, 1 op (pakollinen opintojakso)
KASS2 Kasvatusfilosofia: ihminen, luonto ja kulttuuri, 4 op (vaihtoehtoinen opintojakso)
KASS3 Kasvatuksen ja koulutuksen järjestelmät, 4 op (vaihtoehtoinen opintojakso)
KASS4 Struggles on Education, 4 ECTS (vaihtoehtoinen opintojakso)
Suunnitelma:

Koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta
Opintosuunnan pakollinen opintojakso:
KASSY1 Politics and Governance in Education, 5 op
Opintosuunnan valinnaisissa opinnoissa (15 op) on suoritettava
- jaksoista KASSY2-KASSY5 kolme opintojaksoa tai
- jaksoista KASSY2-KASSY5 kaksi opintojaksoa ja lisäksi yksi opintojakso joko muiden opintosuuntien opinnoista
tai muiden yksiköiden vaihtoehtoisesta tarjonnasta
KASSY2 Monikulttuurisuus ja koulutuspolitiikka, 5 op
KASSY3 Education in Developing Countries: Problems and Possible Solutions, 5 op
KASSY4 Koulutussuunnittelu ja kehittäminen, 5 op
KASSY5 Korkeakoulutus ja kansainvälistyminen, 5 op
Muiden yksiköiden vaihtoehtoinen tarjonta syventäviin opintoihin:
HALKOS22 Korkeakoulujärjestelmät ja niiden ohjaus, 5 op
SOSM6.6 Nuorisokysymyksen teoriahistoria, 5 op
SOS6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä, 5 op
Suunnitelma:

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunta
Opintosuunnan pakollinen opintojakso:
KASSO1 Muuttuvat oppimisympäristöt, 5 op
Opintosuunnan valinnaisissa opinnoissa (15 op) on suoritettava
- jaksoista KASSO4-KASSO8 kolme opintojaksoa tai
- jaksoista KASSO4-KASSO8 kaksi opintojaksoa ja lisäksi yksi opintojakso joko muiden opintosuuntien opinnoista
tai muiden yksiköiden vaihtoehtoisesta tarjonnasta

KASSO4 Yhteisöllinen oppiminen ja ohjaus, 5 op
KASSO5 Opetuksen ja oppimisen tutkimus, 5 op
KASSO6 Opetussuunnitelmatutkimus
KASSO7 Opetuksen, oppimisen ja koulutuksen arviointi ja laatu, 5 op
KASSO8 Pedagoginen johtaminen, 5 op
Muiden yksiköiden vaihtoehtoinen tarjonta syventäviin opintoihin:
HALKOS22 Korkeakoulujärjestelmät ja niiden ohjaus, 5 op
SOSM6.6 Nuorisokysymyksen teoriahistoria, 5 op
SOS6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä, 5 op

Suunnitelma:

Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunta
Opintosuunnan pakollinen opintojakso:
KASSA1 Aikuis- ja ammattikasvatuksen asiantuntijuus, 5 op
Opintosuunnan valinnaisissa opinnoissa (15 op) on suoritettava
- jaksoista KASSA3-KASSA5 kolme opintojaksoa tai
- jaksoista KASSA3-KASSA5 kaksi opintojaksoa ja lisäksi yksi opintojakso joko muiden opintosuuntien opinnoista
tai muiden yksiköiden vaihtoehtoisesta tarjonnasta

KASSA3 Education, Work and Culture, 5 op
KASSA4 Kansalaistoiminta ja kasvatus, 5
KASSA5 Työn uusi järjestys ja aikuiskasvatus, 5 op
Muiden yksiköiden vaihtoehtoinen tarjonta syventäviin opintoihin:
HALKOS22 Korkeakoulujärjestelmät ja niiden ohjaus, 5 op
SOSM6.6 Nuorisokysymyksen teoriahistoria, 5 op
SOS6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä, 5 op
Suunnitelma:

Tutkimusmenetelmäopinnot, 10 op
KASSM1 Syventävä metodologia, 4 op
Eriytyvät syventävät tutkimusmenetelmäopinnot, 6 op
Suoritettava yksi opintojakso KASSM2-jaksojen tarjonnasta ja KASSM3-jakso (metodologian essee).
Mikäli KASSM2-ryhmissä on tilaa, voi suorittaa myös 2 x KASSM2.
KASSM2 Eriytyvä syventävä tutkimusmnetelmäkurssi, 3 op
KASSM3 Eriytyvä syventävä tutkimusmenetelmäkurssi, 3 op
Suunnitelma:

Harjoittelu TAI pedagoginen harjoittelu 10 op
KASVARH Harjoittelu / Varhaiskasvatus, 10 op
KASVARPH Pedagoginen harjoittelu, 10 op (opettajan pedagogiset opinnot suorittaville)
Suunnitelma:

Pro gradu -tutkielmaopinnot, 40 op
KASSG Pro gradu -tutkielma ja -seminaari
Suunnitelma:

Valinnaiset opinnot, 35 op
Valinnaiset opinnot voivat laajimmillaan muodostua yhden oppiaineen/teemakokonaisuuden opinnoista. Jos haluat
suorittaa valinnaisia opintoja useammasta aineesta, tulee tähän 35 op:n kokonaisuuteen sisältyä kuitenkin vähintään
kaksi 10 op:n kokonaisuutta. Näiden lisäksi muut opinnot voivat olla esim. yksittäisiä opintojaksoja eri aineista.
KM-tutkinnossani tällaisia valinnaisia opintoja ovat seuraavat:

Suoritettu (op):

Suoritettavaa (op):

Valinnaisten opintojen kokonaismäärään voi sisältyä enintään noin 10 op opintoja Kasvatuksen
ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopintojen muista opintosuunnista.
KM-tutkinnossani tällaisia jaksoja ovat seuraavat:

Muuta opintoihin liittyvää:

HOPS-suunnitelma on käsitelty HOPS-opettajan kanssa (pvm)
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