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HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA
YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN,
PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN
TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-18
Yliopistossa suoritettavista tutkinnoista säädetään valtioneuvoston asetuksella
yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Tutkintoasetuksessa annetaan valtakunnalliset
yleiset periaatteet koskien tutkintojen sisältöjä, rakenteita ja tutkintojen suorittamista.
Tutkintoasetuksen lisäksi tutkintojen suorittamisesta säädetään yliopiston hallituksen
hyväksymässä Tampereen yliopiston tutkintosäännössä, opintojen arviointisäännössä ja
yksikköjen omissa määräyksissä. Seuraavat tutkintojen järjestämistä ja suorittamista
koskevat määräykset tarkentavat asetuksia ja johtosääntöjä. Määräykset astuvat voimaan
1.8.2015.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä annetaan tutkintoja kolmella koulutusalalla:
yhteiskuntatieteellisellä, humanistisella ja psykologian koulutusalalla.
Tutkintojen rakenne ja vaadittavat opintosuoritukset
Psykologian kandidaatin ja maisterin sekä yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin
tutkintojen suorittamiseksi vaaditaan seuraavat opintosuoritukset:

Psykologian kandidaatin tutkinto 180 op
Yleiset valmiudet:
Opiskeluvalmiudet
Orientaatio psykologiaan
Tilastomenetelmien perusteet ja
SPSS:n perusteet
Yhteiset opinnot

5 op
3 op
7 op
20 op

Kieli- ja viestintäopinnot
15 op
Psykologian perus- ja aineopinnot, joihin
sisältyy tutkielma 10 op
85 op
Valinnaiset opinnot, joihin sisältyy
vähintään yksi toisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen
opintokokonaisuus laajuudeltaan
vähintään 20 op
45 op
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180 op

Psykologian maisterin tutkinto 150 op
Psykologian syventävät opinnot,
joihin sisältyvät

150 op

teoreettiset opinnot 10 op
• ammatilliset opinnot 50 op
• psykologiharjoittelu 30 op
• valinnaiset opinnot 15 op
• tutkimustyö 45 op

_________________________________________________________________
150 op

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op
Yleiset valmiudet:
Opiskeluvalmiudet
5 op
Yhteiset opinnot
20 op
Kieli- ja viestintäopinnot
15 op
Tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot
75 - 80 op
johon sisältyy tutkielma ja sitä tukevat opinnot 10 op
Tutkinnon valinnaiset opinnot,
joihin sisältyy
vähintään yksi toisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen
opintokokonaisuus laajuudeltaan vähintään 20 op 60 - 65 op
180 op

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto 120 op
Tutkinto-ohjelman syventävät opinnot
80 – 100 op
johon sisältyy pro gradu -tutkielma 40 op
Tutkinnon valinnaiset opinnot
20 – 40 op
_______________________________________________________________________
120 op

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op
Yleiset valmiudet:
Opiskeluvalmiudet
Yhteiset opinnot

5 op
15- 20 op
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Kieli- ja viestintäopinnot
15 op
Tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot
75 - 85 op
johon sisältyy tutkielma ja sitä tukevat opinnot 10 op
Tutkinnon valinnaiset opinnot, joihin sisältyy
vähintään yksi toisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen
opintokokonaisuus laajuudeltaan
vähintään 20 op
60 - 65 op
180 op

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto logopedian tutkinto-ohjelmassa 180 op
Opiskeluvalmiudet
Yksikön yhteiset opinnot
Kieli- ja viestintäopinnot
Tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot
Muut pakolliset opinnot

5 op
15 op
15 op
95 op
50 op
180 op

Filosofian maisterin tutkinto 120 op
Tutkinto-ohjelman syventävät opinnot
Tutkinnon valinnaiset opinnot

80 – 100 op
20 – 40 op
120 op

Filosofian maisterin tutkinto logopedian koulutusohjelmassa 120 op
- Logopedian syventävät opinnot 100 op
- Maisterivaiheen valinnaiset opinnot 20 op
Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
Tampereen yliopiston tutkintosäännön mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun
tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jota käytetään opinto-ohjauksen
välineenä. Opintosuunnitelmasta ilmenevät tutkinnon suorittamiseksi aiotut opinnot
vähintäänkin annettavan tutkintotodistuksen mukaisella tarkkuudella ja opintojen
suunniteltu aikataulu.
Yleisperiaatteena on, että opiskelija suunnittelee itse omat opintonsa ja laatii
henkilökohtaisen opintosuunnitelman oman HOPS-opettajan ja muiden opintojen
ohjauksesta vastaavien henkilöiden opastuksella. HOPS-työskentelyn tueksi järjestetään
erilaisia koulutus- ja keskustelutilaisuuksia.

Kandidaatin tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot
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YKYn kandidaatin tutkintoihin kuuluvat vähintään seuraavat kieli- ja viestintäopinnot:
1. a) Suomen kieli - Tieteellinen kirjoittaminen, 3 op
b) suomen kieli – puheviestinnän opintojakso, 2 op
2. Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä taitotaso B1-B2, 4 op
3. Vieraan kielen opintojakso taitotasolla B1-B2 , 4 op
4. Valinnainen opintojakso taitotasolla B1-B2, 2 op

Opiskelijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä,
voivat suorittaa kandidaatin tutkintoon vaihtoehtoisesti seuraavat 15 op:n laajuiset kielija viestintäopinnot:
-KKENLUK Introduction to Academic English 4 ECTS
- Suomen kieli, vähintään 6 op
- Valinnaisia kieliopintoja 5 op

Muut kuin suomen tai ruotsin kielellä koulusivistyksensä saaneet suomalaiset opiskelijat
voidaan vapauttaa ruotsin kielen opinnoista. Asiaa koskeva tieteenalayksikön johtajalle
osoitettu hakemus on toimitettava yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön
opintopäällikölle.
Ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneet opiskelijat osoittavat ruotsin kielen taitonsa
kypsyysnäytteellä. Toisen kotimaisen kielen (eli suomen kielen) taidon he osoittavat
opintojaksolla tieteellinen kirjoittaminen tai kirjoitusviestintä.
Mikäli tutkintoasetuksen 794/2004 mukaisen maisteritutkinnon opiskelija, joka on saanut
koulusivistyksensä suomen tai ruotsin kielellä, ei ole alempaan korkeakoulututkintoon
sisältyvissä tai vastaavissa opinnoissaan suorittanut tutkintoasetuksen vaatimia toisen
kotimaisen kielen opintoja, tulee ne suorittaa maisterin tutkintoa varten.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön johtaja voi erityisistä syistä vapauttaa tai antaa
opiskelijalle luvan poiketa edellä sanotusta vieraan kielen taidosta.

Vahvistetusta opetussuunnitelmasta poikkeaminen
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön johtaja voi perustellusta syystä myöntää
opiskelijalle luvan poiketa vahvistetusta opetussuunnitelmasta. Hakemus toimitetaan
yksikön opintopäällikölle. Hakemuksen jättämiselle ei ole määräaikaa.
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Opintosuoritusten hyväksilukeminen ja AHOT-menettely
Aiempien opintojen hyväksilukeminen ja ahotointi tapahtuu tutkintosäännön 24 § ja 25
§:issä mainittujen yleisperiaatteiden nojalla.
Kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettujen
opintojen hyväksi lukemisesta päättää yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön johtaja,
opintosuorituksesta vastaava opettaja, opintopäällikkö tai muu siihen erikseen valtuutettu
henkilö. Opiskelija voi lukea hyväksi saman opintojakson vain kerran saman tutkinnon
minimilaajuuteen.
Yksittäisten opintojaksojen tai osasuoritusten kohdalla aiemmin hankittua osaamista
arvioidaan suhteessa voimassa olevan opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin.
Tutkinnon laadunvarmistuksen näkökulmasta lähtökohtana on, että hyväksiluettavat
opinnot eivät ole yli 10 vuotta vanhoja. Jos opintosuoritukset ovat yli 10 vuotta vanhoja,
opintojakson vastuuopettaja voi arvioida opintojen vanhentumista ja opiskelijalle voidaan
antaa mahdollisuus täydentää opintosuoritusta tai antaa näyttö osaamisestaan.
Opinnot, joita ei ole jo sisällytetty johonkin toiseen tutkintoon, voidaan joko sisällyttää
tutkintoon sellaisenaan tai niillä voidaan korvata sisällöltään ja tasoltaan vastaavia
opintojaksoja, kursseja tai niiden osia.
Opintojen sisällyttäminen tutkintoon tarkoittaa muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa
korkeakoulussa suoritettujen opintojen liittämistä osaksi tutkintoa sellaisenaan
valinnaisiin opintoihin. Opintojen sisällyttämisestä päättää tieteenalayksikön johtaja tai
muu hänen siihen erikseen valtuuttamansa henkilö. Opintojen korvaaminen
opetussuunnitelmassa oleviin opintojaksoihin edellyttää sisällöllistä ja tasollista
vastaavuutta. Opintojen korvaamisesta päättää pääsääntöisesti opintosuosituksesta
vastaava opettaja tai muu siihen erikseen valtuutettu henkilö.
Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon voidaan lukea hyväksi aikaisemmin
suoritetun korkeakoulututkinnon perusteella opetussuunnitelman mukaisia pakollisia
opintoja. Pakolliset opinnot tarkoittavat tutkinto-ohjelman perus-, aine- ja syventäviä
opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä yleisiin opiskelu- ja tieteentekemisen valmiuksiin
kuuluvia opintoja.
Opinnäytteitä ei hyväksilueta.
Tarkemmat tiedot muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta löytyvät
yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön verkkosivuilta.
Opintosuoritusten vanheneminen
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Tutkintoa varten loppuun suoritetut opintokokonaisuudet, kypsyysnäyte ja kielitaidosta
saadut merkinnät eivät pääsääntöisesti vanhene tutkinnon suorittamisen aikana. Ne
lasketaan alkuperäisen laajuisina tutkintoon. Tutkinto-ohjelma voi kuitenkin määrätä
opintokokonaisuutta täydentäviä opintoja, mikäli se on opintojen jatkamisen kannalta
perusteltua. Opintojaksojen vanhenemista koskevia määräyksiä annetaan
yksityiskohtaisemmin opetussuunnitelmissa sekä tieteenalayksikön johtajan
määräyksellä.
Mikäli keskeneräisen opintokokonaisuuden opetussuunnitelma on olennaisesti muuttunut,
tulee opiskelijan ennen sen loppuun suorittamista neuvotella tästä opintokokonaisuudesta
vastaavan opettajan kanssa.
Yksittäisten opintojaksojen tai osasuoritusten kohdalla aiemmin hankittua osaamista
arvioidaan suhteessa voimassa olevan opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin.
Tutkinnon laadunvarmistuksen näkökulmasta lähtökohtana on, että tutkintoon
hyväksiluettavat opinnot eivät ole yli 10 vuotta vanhoja. Jos opintosuoritukset ovat yli 10
vuotta vanhoja, osaamista voi osoittaa esimerkiksi näytön avulla tai vastuuopettajan
kanssa erikseen sovittavalla tavalla.
Vanhat approbatur-, cum laude approbatur- ja laudatur -arvosanaopinnot sekä niihin
sisältyvät osasuoritukset ja opetusjaostotutkinnon kurssiarvosanat (alin-, keski- ja ylin
kurssi) katsotaan vanhentuneiksi, eikä niitä enää muuteta opintopisteiksi tai hyväksytä
korvaavuuksina tutkintoihin ellei vastuuopettajan kanssa erityisestä syystä toisin sovita.

Opinto-oikeuden muuttaminen ja opiskelu suoraan maisterin tutkintoa varten
Opiskelija, joka on jo suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon ja joka on saanut
opinto-oikeuden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin, voi hakea tietyin edellytyksin
opinto-oikeuden muutosta opiskellakseen suoraan vain maisterin tutkinnon. Samalla
opiskelija luopuu kandidaatin tutkinto-oikeudesta. Opinto-oikeuden muutos saattaa
edellyttää aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja. Opinto-oikeuden muuttamisesta on
annettu yliopistotasoiset ohjeet.

Opintosuoritusten kirjaaminen
Hyväksytyt opintosuoritukset tallennetaan opiskelijatietojärjestelmään opintojen
arviointisäännön mukaisesti. Opiskelijatietojärjestelmään merkitään myös aikaisemmilla
opinnoilla korvatut ja tutkintoon erillisellä päätöksellä sisällytetyt opintosuoritukset.
Tutkintotodistuksen hakemista varten annetut kokonaismerkinnät merkitään
opiskelijatietojärjestelmään.

Oppimisen, opetuksen ja työmuotojen arviointi
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Opetuksesta vastuussa oleva opettaja / tutkinto-ohjelma vastaa opetuksen ja oppimisen
arvioinnista järjestämillään opintojaksoilla. Laajemmasta arvioinnista vastaa yhteiskuntaja kulttuuritieteiden yksikön johtaja.
Opintosuoritusten arviointi
Opintosuoritusten arvostelussa noudatetaan Tampereen yliopiston opintojen
arviointisäännön arviointiperusteita ja arviointiasteikkoa. Opintosuoritusten arvostelussa
käytetään asteikkoa hyväksytty, hylätty tai hyväksyttyjen opintosuoritusten osalta
viisiportaista asteikkoa 1-5 (5 = erinomainen , 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1
= välttävä. Tarkemmin opintojen arvioinnista määrätään opetussuunnitelmissa.
Opintojen arvosana lasketaan opintojaksojen arvosanoista opintopistemäärällä
painotettuna keskiarvona tai siten kuin opetussuunnitelmassa määrätään. Pelkästään
”hyväksyttynä” arvioitu opintosuoritus ei vaikuta arviointiin.
Kandidaatintutkielman ja pro gradu -tutkielman arvosanat lasketaan mukaan
aineopintojen ja syventävien opintojen opintokokonaisuuksista annettaviin arvosanoihin.
Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää
kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty.

Opintosuoritusten täydentäminen
Jos opiskelija on aikaisemmin suorittanut uuden tutkinto-ohjelmansa opintoja
sivuaineopiskelijoille / valinnaisten opintojen opiskelijoille tarkoitettujen suppeampien
vaatimusten mukaisesti, häneltä voidaan edellyttää tutkinto-ohjelman täydentäviä
opintoja. Täydentävät opinnot sovitaan tutkinto-ohjelman vastuuopettajien kanssa.

Etusijajärjestys

Mikäli harjoituksiin, seminaareihin tms. ryhmäopetukseen osallistuvien opiskelijoiden
määrä on tarpeen rajoittaa, hyväksytään tällaisten opetusryhmien koko ja lukumäärä
opetussuunnitelmassa. Jos opintojaksoa ei ole varattu vain oman tutkinto-ohjelman
opiskelijoille, varataan opetusryhmiin säännellysti paikkoja myös muille tutkintosäännön
17 § mainituille opiskelijaryhmille (valinnaisia opintoja suorittavat opiskelijat, avoimen
yliopiston opiskelijat, muita tutkinnon osia erillisinä osina itsenäisesti suorittavat
opiskelijat ja tohtoriopiskelijat).
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Jos opetusryhmään ei voida ottaa kaikkia siihen ilmoittautuneita opiskelijoita, otetaan
opiskelijat ryhmään yhdenmukaisin perustein. Etuoikeus osallistumiseen määräytyy
pääsääntöisesti oman tutkinto-ohjelman ja/tai opintosuunnan, opinto-oikeuden, opintojen
määrän ja opintomenestyksen perusteella. Yksiköt ja tutkinto-ohjelmat antavat tarkempia
määräyksiä opetusryhmiin valitsemisen perusteista.

Englanninkieliseen opetukseen on etusija opiskelijoilla, jotka suorittavat tutkintonsa
englannin kielellä sekä yksikön kansainvälisillä vaihto-opiskelijoilla.

Jatkotutkintoja suorittavat opiskelijat otetaan huomioon vain siinä tapauksessa, että ko.
kurssi sisältyy opiskelijan hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan.
Maisteriopintojen opintosuuntavalinnoissa huomioidaan tarvittaessa aineopintotasoisten,
erikseen määriteltävien alakohtaisten opintojaksojen, sekä määritellyn yhteisen jakson
arvosanojen painotettu keskiarvo. Lisäksi edellytetään opetussuunnitelmassa
määriteltyjen edeltävien opintojen suorittamista.
Opetussuunnitelmissa voidaan antaa etusijajärjestystä täydentäviä määräyksiä. Erityisistä
syistä yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön johtaja voi myöntää poikkeuksia edellä
oleviin määräyksiin. Epäselvissä tapauksissa asian ratkaisee yksikön johtaja.
Kandidaatin tutkielma

Kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava pääaineessaan kandidaatin
tutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte. Tutkielman tavoitteet ja suoritustapa
määritellään opetussuunnitelmassa. Kandidaatin tutkielmaa edeltävistä opinnoista
määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa. Kandidaatin tutkielman ja sitä tukevien
opintojen laajuus on 10 opintopistettä. Tieteenalayksikkö antaa yksityiskohtaisempia
ohjeita tutkielman laadinnasta ja jättämisestä.

Kypsyysnäyte kandidaatin tutkinnossa
Opiskelijan on kirjoitettava tutkielmaansa liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa
perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.
Kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut
koulusivistyksensä tai joka on opiskelijan äidinkieli. . Koulusivistyksensä muulla kuin
suomen tai ruotsin kielellä saaneet suorittavat kypsyysnäytteen kuitenkin pääsääntöisesti
englannin kielellä.
Kypsyysnäyte suoritetaan yleisinä tenttipäivinä, sähköisenä tenttinä tai muuna erikseen
sovittuna ajankohtana. Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua sen jälkeen, kun asiasta on
sovittu ohjaavan opettajan kanssa. Kypsyysnäytteeseen on ilmoittauduttava viimeistään
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seitsemän päivää ennen tenttitilaisuutta, ellei ohjaavan opettajan kanssa ole sovittu
muusta ajankohdasta. Kypsyysnäytteenä laaditaan kirjoitus tutkielmaan liittyvästä
aiheesta, ja se tarkastetaan sekä sisällön että kielen kannalta.
Tampereen yliopisto antaa kypsyysnäytteen laatimista koskevat tarkemmat ohjeet.

Kandidaatin tutkielman jättämistä koskevat ohjeet
Kandidaatin tutkielma jätetään tutkinto-ohjelmaan kahtena kappaleena. Tutkinto-ohjelma
antaa yksityiskohtaisempia ohjeita tutkielman laadinnasta ja jättämisestä.

Kandidaatin tutkielman arvostelu
Kandidaatintutkielman tarkastaa ja hyväksyy opintojaksosta vastaava opettaja.
Kandidaatintutkielman tarkastajan on arvosteltava tutkielma viimeistään kolmen viikon
kuluessa siitä päivästä lukien, kun opiskelija on osallistunut kypsyysnäytteeseen, ellei
määräaikaan ole myönnetty poikkeusta. Hyväksytty kandidaatintutkielma sisältää
hyväksytyn kypsyysnäytteen. Hyväksytty tutkielma arvostellaan viisiportaisella asteikolla
1-5.
Arvioitua ja hyväksyttyä alempaan korkeakoulututkintoon sisältyvää opinnäytettä ei voi
uusia.
Kandidaatin tutkielman suorittamisesta saa lisäohjeita tutkinto-ohjelmasta.
Kandidaatin tutkielman arvostelun oikaisupyyntö ja -menettely
Kandidaatintutkielman arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti
oikaisua tieteenalayksikön johtajalta neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä ajankohdasta,
jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden
soveltaminen omalta kohdaltaan henkilökohtaisesti tietoonsa.
Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi saattaa asian yliopiston
muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun
hän on saanut päätöksestä tiedon.
Muutoksenhakulautakunnan oikaisupyynnön johdosta tekemästä tutkielman arvostelua
koskevasta päätöksestä ei voi valittaa (yliopistolaki 558/2009, 84§).
Pro gradu –tutkielma
Maisterin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava pääaineessaan syventäviin
opintoihin kuuluva pro gradu –tutkielma ja tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte.
Syventäviin opintoihin sisältyvän tutkielman tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman
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aihepiiriin, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa ja valmiutta tieteelliseen
esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun.
Tutkielman laajuus on 40 opintopistettä. Tutkielma on julkinen asiakirja.
Tutkielman muoto on yhtenäinen tutkielma (monografia-tutkielma). Tutkielmaksi
voidaan hyväksyä myös julkaistu tutkimus, raportti tai artikkeli.
Jos tutkielma laaditaan ryhmätyönä, tulee tutkielman laadintaprosessi ja kunkin
opiskelijan työpanos raportoida. Tutkielma arvioidaan kunkin opiskelijan osalta erikseen.
Yhteistutkielma voidaan laatia kahden tai useamman oppiaineen alalta. Tällöin kunkin
oppiaineen ja opiskelijan osalta määrätään tarkastajat erikseen.
Kypsyysnäyte maisterin tutkinnossa
Tampereen yliopisto antaa kypsyysnäytteen laatimista koskevat tarkemmat ohjeet.
Pro gradu –tutkielman jättämistä koskevat ohjeet
Ennen pro gradu-tutkielman jättämistä se tarkastetaan Turnitinplagiaatintunnistusjärjestelmässä. Tämän jälkeen pro gradu –tutkielma luovutetaan
sähköisessä muodossa tarkastusprosessia, kirjaston kokoelmaa ja arkistointia varten
tutkinto-ohjelman ja kirjaston antamien ohjeiden mukaisesti. Jollei opiskelija suorittanut
kypsyysnäytettä kielen osalta kandidaatin tutkielman yhteydessä, pro gradu –tutkielma
tulee palauttaa viimeistään 10 päivää ennen aiottua kypsyysnäytekoetta. Ohjeita löytyy
kirjaston kotisivuilta. Tutkielmaan liitetään 1-2 sivun pituinen tiivistelmä, jonka tulee
sisältää tiedot tutkimusongelmasta, aineistosta, käytetyistä tutkimusmenetelmistä ja
tärkeimmistä tutkimustuloksista.
Pro gradu –tutkielman arvostelu
Tutkielmasta antaa lausuntonsa vähintään kaksi tieteenalayksikön johtajan määräämää
tarkastajaa, joista toisen tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut Tampereen yliopiston
opettaja.
Pro gradu -tutkielman tarkastajien on toimitettava lausuntonsa ilman erityistä syytä
kolmen viikon kuluessa kypsyyskokeeseen osallistumisesta. Vähintään neljä päivää
ennen tutkielman arvostelua tarkastajien lausunto lähetetään opiskelijalle. Samalla
hänelle varataan tilaisuus lausuntoa koskevan vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine
on toimitettava tieteenalayksikköön annettuun määräaikaan mennessä. Mahdollisen
vastineen käsittelee tieteenalayksikön johtaja, joka voi tarvittaessa saattaa asian
tieteenalayksikön johtokunnan ratkaistavaksi. Ellei opiskelija esitä vastinetta,
tieteenalayksikön johtaja päättää tutkielman arvostelusta lausuntojen perusteella. (JS 22
§)
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Arvioitua ja hyväksyttyä ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvää opinnäytettä ei voi
uusia (opintojen arviointisääntö 8 §).
Hyväksytty tutkielma arvostellaan viisiportaisella asteikolla 1-5.

Syventävien opintojen tutkielma

Syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman laajuus määritellään opetussuunnitelmassa.
Tieteenalayksikön johtaja määrää syventäviin opintoihin kuuluvalle valinnaisten
opintojen tutkielmalle yksi tai kaksi tarkastajaa. Tutkielman hyväksyy tieteenalayksikön
johtaja. Hyväksytyn syventävien opintojen tutkielman arvostelussa käytetään asteikkoa
hyväksytty – hylätty. Syventävien opintojen tutkielmaan ei liity kypsyysnäytettä. Muilta
osin noudatetaan pro gradu -tutkielmaa koskevia määräyksiä.

Pro gradu -tutkielman arvostelun oikaisumenettely
Tutkielman arvostelussa noudatetaan Tampereen yliopiston opintojen arviointisääntöä.
Pro gradu -tutkielman arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti
oikaisua tieteenalayksikön johtokunnalta neljäntoista päivän kuluessa siitä ajankohdasta,
jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelupäätös ja tarkastajien lausunnot
tietoonsa.
Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi saattaa asian
muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun hän on
saanut päätöksestä tiedon.
Yliopiston muutoksenhakulautakunnan oikaisupyynnön johdosta tekemästä tutkielman
arvostelua koskevasta päätöksestä ei voi valittaa (yliopistolaki 558/2009, 84§).

Tutkintotodistuksen hakeminen
Kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu, opiskelija hakee tieteenalayksiköltä
todistusta tutkinnon suorittamisesta. Tutkinto-ohjelman omissa opinnoissa todistukseen
merkitään opintojen laajuus ja arvostelu. Tutkinto-ohjelman omien opintojen
kokonaismerkinnän antaa tutkinto-ohjelman nimeämä vastuuopettaja sen jälkeen kun
kaikki opinnot pro tutkielma mukaan lukien on suoritettu.

Opiskelijan on pyydettävä valinnaisista opinnoista yhteismerkintä, josta ilmenee
suoritettujen opintojen laajuus ja mahdollinen arvostelu.
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Valinnaiset opinnot merkitään todistukseen, mikäli oppiaineessa on suoritettu vähintään
15 opintopistettä. Alle 15 opintopisteen valinnaiset opinnot merkitään kohtaan "muita
opintoja".

Opetussuunnitelmien voimaantulo
Opetussuunnitelmat tulevat voimaan elokuun alusta lukien.
Opiskelijat voivat osallistua tentteihin ja kertauskuulusteluihin 31.1.2016 saakka
edellisenä lukuvuonna voimassa olleen opetussuunnitelman mukaisesti.

Tutkintojen kehittäminen
Tutkintojen kehittämistä ja opetussuunnitelman valmistelua varten yhteiskunta- ja
kulttuuritiedeiden yksikkö asettaa työryhmiä, jotka koostuvat opettajista, opiskelijoista ja
tarpeen mukaan muiden yksiköiden tai sidosryhmien edustajista.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännöt
Määräykset astuvat voimaan 1.8.2015.
Aineenopettajakoulutus
Tutkintoasetuksen mukaan yliopistossa järjestettävän opettajankoulutuksen erityisenä
tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana
ja kasvattajana. Aineenopettajakoulutuksessa aineyhdistelmä koostuu yhden tai kahden
opetettavan aineen opinnoista sekä opettajan pedagogisista opinnoista. Osa opinnoista
sijoittuu kandidaatintutkintoon, osa maisterintutkintoon. Opetus toteutetaan
tieteenalayksiköiden yhteistyönä siten, että opetettavan aineen opinnoista vastaavat ao.
tieteenalayksiköt ja opettajan pedagogisista opinnoista kasvatustieteiden
tieteenalayksikkö.
Opetettavalla aineella tarkoitetaan perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen
opetukseen kuuluvaa ainetta, opetettavan aineen opinnoilla tarkoitetaan opetettavan
aineen hallintaa edistäviä yliopistollisia opintoja. Ensimmäisessä opetettavassa aineessa
suoritetaan perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot, joihin sisältyy tutkielma.
Toisessa opetettavassa aineessa suoritetaan perusopinnot ja aineopinnot. Opinnot voivat
muodostua myös opetussuunnitelmassa määrätyistä monitieteisistä kokonaisuuksista
(esim. yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnot).
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden vahvistaman opetussuunnitelman mukaan voi suorittaa
aineenopettajan pätevyyden antavat opetettavan aineen opinnot seuraavissa oppiaineissa:
historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, latina ja elämänkatsomustieto.
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Opettajan pedagogiset opinnot
Pedagogisen pätevyyden hankkimiseksi opiskelijan tulee suorittaa opettajan pedagogiset
opinnot, joihin on haettava erikseen. Opettajan pedagogisiin opintoihin hakemisesta
ilmoitetaan muun muassa tieteenalayksiköiden kotisivuilla sekä ilmoitustauluilla.
Opettajan pedagogiset opinnot järjestää kasvatustieteiden tieteenalayksikkö. Opinnot
koostuvat kasvatustieteellisistä ja didaktisista opinnoista, joihin sisältyy harjoittelu.
Kasvatustieteen perusopinnot (25 op), jotka ovat osa opettajan pedagogisia opintoja, on
syytä suorittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ne voi suorittaa jo ennen
soveltuvuuskoetta. Soveltuvuuskokeeseen voi osallistua aikaisintaan ensimmäisen
opiskeluvuoden keväällä. Pedagogisten opintojen toisen vaiheen (35 op) aloittaminen
edellyttää soveltuvuuskokeen läpäisemistä, kasvatustieteen perusopintoja sekä erikseen
määriteltyjä opetettavan aineen opintoja.
Aineenopettajakoulutukseen kuuluvat opinnot suoritetaan siten, että osa opinnoista
sijoittuu kandidaatintutkintoon, osa maisterintutkintoon. Tutkintorakenteet on esitetty ao.
tieteenalayksiköiden kotisivuilla. Opettajan pedagogisista opinnoista saa tietoja
kasvatustieteiden tieteenalayksikön opinto-oppaasta.

