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Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen maisteriohjelma: ohjaussuunnitelma
Johtamiskorkeakoulu, hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotieteen opintosuunta
Tämä ohjaussuunnitelma tarjoaa tietoa korkeakouluhallinnon ja -johtamisen maisteriohjelman ohjauksen
kokonaisuudesta, ohjauksen tavoitteista toteutuksesta sekä sen kehittämisestä.

Ohjauksen tavoite
Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen maisteriohjelman ohjaustyön tavoitteena on tukea ohjelmassa
asetettujen osaamistavoitteiden toteutumista ja opintojen sujuvaa suorittamista. Ohjaustyöllä tuetaan
aktiivisesti opintojen suunnitteluun liittyviä opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita siten, että maisteriohjelman
suorittaminen toteutuu tavoitteellisen opintojen suoritusajan ja tutkintovaatimusten asettamissa
puitteissa.

Ohjauksen toimijat
Maisteriohjelman vastuuopettaja vastaa kokonaisuudessaan ohjelman toiminnasta ja opetuksesta. Hän
toimii tiiviissä yhteistyössä ohjelman opintokoordinaattorin kanssa, joka huolehtii ohjelmaa koskevan
opetuksen suunnittelun, ohjauksen ja toteutuksen koordinoinnista ja kehittämisestä. Opintokoordinaattori
vastaa opinto-ohjauksen toteutuksesta (opintoneuvonta, HOPS-keskustelut). Myös vastuuopettaja voi
tarvittaessa osallistua opintoneuvonnan toteuttamiseen.
Yksittäisten opintojaksojen vastuuopettajat vastaavat omien opintojaksojensa suorittamiseen liittyvästä
ohjauksesta. Jokaisen opetushenkilökuntaan kuuluvan vastuulla on tarvittaessa ohjata opiskelija sellaisen
henkilön luo, joka voi antaa opiskelijalle hänen tarvitsemansa ohjauksen tai osoittaa hänelle, mistä tieto on
saatavissa.
Maisteriohjelman opiskelijat ovat itse vastuussa opintojensa suunnittelusta, jota tuetaan
opintoneuvonnalla. Opiskelu yliopistossa vaatii omaa aktiivisuutta ja omien opintojen ja opiskelutaitojen
hallintaa, joten keskeisin toimija ohjauksessa on opiskelija itse. Onnistunut opintojen suunnittelu vaatii
opiskelijan omaa aktiivisuutta ja tiedonhankintataitojen kehittämistä.

Ohjauksen muodot
Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen maisteriohjelman opintojen ohjaus koostuu kolmesta keskeisestä osaalueesta: tiedottamisesta, opintoneuvonnasta sekä henkilökohtaisesta opintojen ohjauksesta.

Tiedottaminen. Maisteriohjelman opiskelijoille tarjotaan kaikissa opintojen vaiheissa riittävää ja
ajantasaista tietoa opintojen sisällöstä ja suorittamisesta. Suurin osa tiedottamisesta tapahtuu ohjelman
Moodle-tiedotusalustan sekä julkisten verkkosivujen kautta, joista ensiksi mainittu palvelee ohjelmassa jo
opiskelevia ja jälkimmäinen ohjelmaan hakeutuvia.
Tämän lisäksi opiskelijoille järjestetään orientaatio- ja tiedotustilaisuuksia ohjauksen kannalta tärkeimmissä
vaiheissa, kuten opintojen alussa.

Opintoneuvonta. Opintoneuvonnalla tarkoitetaan kaikkea yksittäisissä opintoihin liittyvissä kysymyksissä
annettavaa ohjausta. Opiskelijalla on oikeus saada opintoneuvontaa, mikäli jokin opintoihin liittyvä asia on
hänelle epäselvä. Opintoneuvontaa antavat tarpeen mukaan kaikki edellä mainitut ohjaustahot kukin
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omalla vastuualueellaan. Mikäli neuvonnan vastuutaho ei ole opiskelijan tiedossa, oikean tahon osoittaa
ohjausvastaava.

Opintojen ohjaus. Henkilökohtaista opintojen ohjausta antaa ohjelman opintokoordinaattori. Tällöin on
kyse etukäteen sovituista ohjauskeskusteluista, joissa opiskelija pohtii yhdessä ohjaajan kanssa opiskelua
koskevia valintojaan ja henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman
laadintaan ja päivittämiseen liittyvät HOPS-keskustelut ovat keskeinen osa henkilökohtaista opintojen
ohjausta.
Tampereen yliopiston tutkintosäännön mukaisesti jokainen opiskelija laatii osana opintojaan
toteuttamiskelpoisen kirjallisen suunnitelman siitä, kuinka hän aikoo suorittaa tutkinnon. Kirjallisessa
opintosuunnitelmassa opiskelija kuvaa tutkinnon suorittamiseksi tarvittavat opinnot, opintojen
etenemisjärjestyksen ja aikataulun. Opiskelija päivittää opintosuunnitelmaansa opintojen edetessä
säännöllisesti sekä tarpeen mukaan tilanteen ja suunnitelmien tarkentuessa tai muuttuessa. HOPSkeskustelut käydään jokaisen opiskelijan kanssa lukuvuoden alussa. Muut opintojen ohjaukseen liittyvät
keskustelut käydään opiskelijan tarpeiden mukaisesti erikseen sovittavana ajankohtana.

Ohjaussuunnitelman kehittäminen ja päivittäminen
Tämä ohjaussuunnitelma on laadittu maisteriohjelman vastuuopettajan, opintokoordinaattorin, kurssien
vastuuopettajien sekä hallintotieteen opintosuunnan edustajien yhteistyönä. Ohjaussuunnitelmaa
päivitetään saadun palautteen perusteella säännöllisesti kerran vuodessa tai aikaisemmin, mikäli erityistä
tarvetta tähän ilmenee.

