TAMPEREEN YLIOPISTO
Luonnontieteiden tiedekunta

Siirtymäsäännöt ennen vuotta 2015 opintonsa aloittaneille
Luonnontieteiden tiedekunnan koulutuksiin sovelletaan entisen informaatiotieteiden yksikön vahvistamia
siirtymäsääntöjä. Nämä siirtymäsäännöt on kuvatta alla.
-1.8.2015
Siirtymäsäännöt ennen vuotta 2015 aloittaneille
Kaikki opiskelevat 1.8.2015 lähtien tutkinto-ohjelmapohjaisessa tutkinnossa – erillistä hakua tai ilmoitusta
ei tarvitse tehdä.
Yleiset informaatiotieteiden yksikön tutkintoja koskevat siirtymäsäännöt lukuvuosille 2015-2018
Informaatiotieteiden yksikön tutkinto-ohjelmille on vahvistettu uudet opetussuunnitelmat lukuvuosille
2015-2018. Nämä yleiset siirtymäperiaatteet on tarkoitettu opintonsa ennen syksyä 2015 aloittaneille
opiskelijoille opintojen suunnittelun tueksi uudella opetussuunnitelmakaudella.


Opetus järjestetään 1.8.2015 alkaen uuden opetussuunnitelman 2015-2018 mukaisesti.



Vanhan (2012-2015) ja uuden (2015-2018) opetussuunnitelman mukaisten opintojaksojen
vastaavuudet vahvistetaan tutkinto-ohjelmittain erikseen.



Vanhan opetussuunnitelman (opetussuunnitelma 2012-2015) mukaisia sähköisiä tenttejä, kirjallisia
tenttejä ja esseesuorituksia voi tehdä vielä tammikuun 2016 loppuun asti. Tutkinto-ohjelmat voivat
antaa opintojen suorittamista koskevia tarkempia ohjeita.



UTA Summer School -opetusta elokuussa 2015 voidaan poikkeuksellisesti järjestää vanhan
opetussuunnitelman (2012-2015) mukaisesti. Erityisestä syystä myös muuta vanhan
opetussuunnitelman mukaista täydentävää opetusta voidaan järjestää lukuvuoden 2015-2016
aikana. Opetus vahvistetaan opetusohjelmassa.



Kaikki tutkinto-ohjelmapohjaiseen koulutukseen siirtyneet opiskelijat suorittavat kandidaatin
tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot lukuvuosien 2015–2018 opetussuunnitelman mukaan. Vanhan
opetussuunnitelman mukaan kokonaan suoritetut ja niistä annetut kieliopintojen
kokonaismerkinnät eivät kuitenkaan pääsääntöisesti vanhene ja ne lasketaan alkuperäisen
laajuisina tutkintoon. Katso tarkemmin kieliopintoja koskevat ohjeet alla.



Opiskelija, joka on aloittanut opintonsa ennen 1.8.2015 voi suorittaa tutkinnon halutessaan
vanhaan opetussuunnitelmaan (opetussuunnitelma 2012-2015) vahvistetun tutkinnon rakenteen
mukaisesti 31.7.2018 asti ellei koulutuksen siirtymäsäännöistä ole muuta päätetty. Ennen syksyä
2012 voimassa olleen tutkintorakenteen mukaan ei voi enää valmistua.



Tutkinto-ohjelmat antavat opintojen vastaavuuksista tarkentavia ohjeita.

Tutkinto-ohjelmien omilta sivuilta opintonsa ennen 2015 aloittaneille löydät muun muassa opintojaksojen
vastaavuustaulukot ja ohjeita opintojen suorittamiseen:
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Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media



Matematiikka ja tilastotiede



Tietojenkäsittelytieteet

Kandidaatin tutkintojen kieli- ja viestintäopintojen siirtymäsäännökset ja opintojaksojen vastaavuudet
Kandidaatin tutkintojen kieli- ja viestintäopintojen opintojaksojen vastaavuustaulukko 2010-2018 (pdf).
Vanhan opetussuunnitelman mukaan kokonaan suoritetut ja niistä annetut kieli- ja viestintäopintojen
kokonaismerkinnät eivät pääsääntöisesti vanhene ja ne lasketaan alkuperäisen laajuisina tutkintoon.
Jos olet jo suorittanut kaikki kandidaatin tutkintoon vaaditut kieliopinnot, pyydä kokonaismerkintää yksikön
toimistosta (sis.info@uta.fi). Jos kieliopintosi ovat kesken, perehdy huolella siirtymäsääntöihin. Kielikeskus
on vahvistanut pääainepohjaisesta koulutuksesta tutkinto-ohjelmapohjaiseen koulutukseen siirtyneiden
opiskelijoiden kieli- ja viestintäopinnot lukuvuosina 2015 - 2018. Kielikeskuksen kieliopintojen
siirtymäohjeet (pdf).
Pääainepohjaisesta koulutuksesta tutkinto-ohjelmapohjaiseen koulutukseen siirtyneen opiskelijan
aikaisemmat kieli- ja viestintäopinnot vastaavat pääsääntöisesti ja pienehköistä opintopiste-eroista
huolimatta lukuvuosien 2015–2018 opetussuunnitelman mukaisia saman tasoisia kieli- ja viestintäopintoja.
Esimerkki: Opiskelijan, joka on suorittanut ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän kurssin (3 op), ei
tarvitse täydentää kurssia vastaamaan nykyistä 4 opintopisteen laajuista ruotsin kurssia.
Myöskään opiskelijan, jonka pääainepohjaiseen tutkintoon on aikanaan kuulunut yhteensä 6 opintopistettä
vierasta kieltä ja joka on suorittanut vieraan kielen kirjallisen tai suullisen taidon kurssin (3 op), ei tarvitse
suorittaa 4 opintopisteen laajuista vieraan kielen opintojaksoa. Sen sijaan hän suorittaa 2 opintopisteen
laajuisen valinnaisen vieraan kielen kurssin, jolloin vieraan kielen opintopistemäärä on 5.
Opiskelijan tulee tarvittaessa itse huolehtia siitä, että tutkinnon kokonaisopintopistemäärä täyttyy muilla
opinnoilla.
Puheviestinnän perusteet -opintojaksoa (2 op) vastaavat kielikeskuksen uudessa opetussuunnitelmassa
seuraavat opintojaksot, joista valitaan yksi:
- KKSUPRO Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus, 2 op
- KKSUOPE Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus opetus- ja kasvatustyössä, 2 op
- KKSUSOTE Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus sosiaali- ja terveysalalla, 2 op.
Opintokokonaisuuksien vastaavuudet
Vanhan opetussuunnitelman (opetussuunnitelma 2012-2015) mukaisesti valmiiksi suoritetut kokonaisuudet
(perus-, aine- ja syventävät opinnot, kieli- ja viestintäopinnot sekä muut opintokokonaisuudet) käyvät
korvaamaan sellaisenaan uuden opetussuunnitelman vastaavat kokonaisuudet alkuperäisen
opintopistelaajuuden mukaisesti. Opintokokonaisuus jää opiskelijan opintorekisteriin sillä nimellä ja sen
laajuisena kuin se on alun perin merkitty.
Tutkinto-ohjelma voi määrätä opintokokonaisuutta täydentäviä opintoja, mikäli se on opintojen jatkamisen
kannalta perusteltua. Mikäli opetussuunnitelma on olennaisesti muuttunut, opiskelijan tulee ennen
keskeneräisen opintokokonaisuuden loppuun suorittamista neuvotella tästä opintokokonaisuudesta
vastuuopettajan kanssa.
Vanhan opetussuunnitelman (opetussuunnitelma 2012-2015) mukaisen valinnaisten opintojen
kokonaismerkinnän voi saada koko siirtymäajan eli 31.7.2018 asti, jos opinnot on jo aloitettu ennen
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1.8.2015. Valinnaisten opintojen kokonaisuuden voi täydentää siirtymäaikana loppuun jos vastaavia
opintoja on tarjolla koko siirtymäajan.
Tutkinto-ohjelmat voivat antaa opintokokonaisuuksien vastaavuuksista ja täydentämisestä tarkentavia
ohjeita.
Päättyvät valinnaisten opintojen opintokokonaisuudet
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen median valinnaisina opintoina:
-Asiakirjahallinnan opintokokonaisuus
-Tietohallinnon opintokokonaisuus
-Tietopalvelun opintokokonaisuus
-Interaktiivisen median opintokokonaisuus
-Kirjastotoimen opintokokonaisuus
Tilastotiede valinnaisina opintoina:
-Tilastotieteen syventävät opinnot valinnaisina opintoina
Tietojenkäsittelytieteet valinnaisina opintoina:
-Tietojenkäsittelyopin perusosaamiskokonaisuus valinnaisina opintoina
-Vuorovaikutteisen teknologian perusosaamiskokonaisuus valinnaisina opintoina
-Tietojenkäsittelyopin aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina
-Vuorovaikutteisen teknologian aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina
-Käytettävyyden ja käyttöliittymien laaja osaamiskokonaisuus valinnaisina opintoina
-Opetusteknologian osaamiskokonaisuus valinnaisina opintoina
Vastaavan sisältöisiä opintoja on tarjolla uuden opetussuunnitelman mukaisissa valinnaisissa
opintokokonaisuuksissa. Päättyvien opintokokonaisuuksien suorittamista koskevia ohjeita saa ko. tutkintoohjelmista.
Päättyvät Tilastotieteen maisteriopinnot
Vanhan opetussuunnitelman (opetussuunnitelma 2012-2015) mukainen Matematiikan ja tilastotieteen
tutkinto-ohjelman Tilastotieteen maisteriopinnot -maisterikoulutus päättyy 31.7.2015. Tilastotieteen
maisteritason opetus järjestetään jatkossa osana uutta englanninkielistä Computational Big Data Analytics
(CBDA) -maisteriohjelmaa.
Opintonsa ennen syksyä 2015 aloittaneet matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman tutkintoopiskelijat voivat suorittaa filosofian maisterin tutkinnon vanhan opetussuunnitelman (opetussuunnitelma
2012-2015) rakenteen mukaisesti suomenkielisissä tilastotieteen maisteriopinnoissa kahden lukuvuoden
siirtymäkauden ajan eli 31.7.2017 asti. Sen jälkeen opiskelijalla on oikeus siirtyä opiskelemaan
englanninkieliseen Computational Big Data Analytics- maisteriohjelmaan.
Yksikkö voi antaa siirtymämääräyksiä tarkentavia ohjeita.
Päättyvät maisteriopintosuunnat
Seuraavat vanhojen opetussuunnitelmien (opetussuunnitelma 2012-2015) mukaiset maisteriopintosuunnat
päättyvät 31.7.2015:
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma, informaatiotutkimuksen ja
interaktiivisen median maisteriopinnot:
-Asiakirjahallinnan opintosuunta
-Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta
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-Tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunta
-Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta (opetussuunnitelmassa 31.7.2013 asti)
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot:
-Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin opintosuunta
-Organisaatioiden tietojärjestelmien opintosuunta
-Tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunta
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, MDP in Human-Technology Interaction:
-Vuorovaikutuksen suunnittelun ja tutkimuksen opintosuunta (opetussuunnitelmassa 31.7.2014 asti)
-Vuorovaikutteisten ohjelmistojen kehittämisen opintosuunta (opetussuunnitelmassa 31.7.2014 asti)
-Käyttäjäkokemuksen suunnittelun ja arvioinnin opintosuunta (opetussuunnitelmassa 31.7.2014 asti)
Päättynyt Arkistonhallinnan maisteriohjelma (AHMO)
Arkistonhallinnan maisteriohjelma on päättynyt 31.12.2013, tutkintotodistuksen on voinut saada 31.7.2015
asti. Ohjelmaa koskevista tarkemmista siirtymäsäännöistä on päätetty erikseen.
Opintojen hyväksilukuperiaate (ov-kandi, op-maisteri)
Informaatiotieteiden yksikössä lukuvuosina 2015-2018 suoritettavia maisterin tutkintoja koskee opintojen
hyväksilukuperiaate, jonka mukaan kandidaatin tutkintoon sisältyneitä ja tutkinnon minimilaajuuden
ylittäviä opintoja voidaan hyväksilukea osaksi maisterin tutkintoa, mikäli opinnot soveltuvat maisterin
tutkinnon tavoitteisiin ja mikäli maisterin tutkinnon minimilaajuus ei opiskelijan kohdalla muuten täyttyisi.
Tämä periaate koskee opiskelijaa, joka on suorittanut vanhan tutkintojärjestelmän mukaisen
opintoviikkomitoitetun kandidaatin tutkinnon (120 ov, asetus 245/1994 tai 221/1994) ja on siirtynyt
suorittamaan uuden tutkintoasetuksen mukaista opintopistemitoitettua maisterin tutkintoa (120 op, asetus
794/2004) saman opiskeluoikeuden sisällä.
Vastaava opintojen hyväksilukuperiaate on ollut voimassa lukuvuosina 2008-2015 (informaatiotieteiden
tiedekunnan dekaanin päätökset B25/2008 ja B4/2010 ja informaatiotieteiden yksikön johtajan päätös
36/2012). Hyväksilukuperiaatetta tarkentavia ohjeita voidaan antaa erikseen.

**
NB: From 1 August 2015 all students take studies in the new degree programmes introduced in 2012.
UTA renewed all its degree programmes from 1 August 2012.
The main impact of the UTA educational reform concerns UTA Bachelor's degrees. As SIS does not offer any
Bachelor's degree programmes in English, the UTA educational reform has a limited impact on our
international students.
The following changes, however, affecting also Master's degree students have taken place:


All old SIS Master programmes (Interactive Technology, Software Development and User Interface
Software Development) will end on 31 July 2015.



There is a transition period during 1 August 2012 - 31 July 2015. During this time old students may
continue their studies in the old programme and graduate from the old programme, or they may
transfer to study in the corresponding new degree programme. For transferring see the instructions
below.
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Old students use the old Study Guide regarding the structure of their degree, but the taught
courses offered are given according to the new Study Guide 2012-15.

Old students should contact their Master programme tutor teacher to update their HOPS study plan.
Transferring to a new degree programme
Transferring is possible from September 2012 and the process is started in NettiOpsu. Information on this is
availabe on the UTA site.
General and Language studies for students who started their degree studies during 2012-13 or before
Transition regulations (pdf) on General and Language studies for degree students who started their studies
during 2012-13 or before in the following master's degree programmes


Human-Technology Interaction



Software Development



Internet- ja pelitutkimuksen maisteriopintosuunta

See also the SIS page on Language studies.
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