Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Opintojen suoritusjärjestys
Kandidaatintutkinto
Kandidaatintutkinnon ohjeellinen suoritusaika on 3 vuotta (n. 60 op/lukuvuosi), mutta jokainen opiskelija
voi opiskella yksilölliseen tahtiinsa, huomioon ottaen kuitenkin opintoaikojen rajaukset ja opintotuen
edellyttämät vaatimukset. Ohessa muutamia vinkkejä opintojen suoritusjärjestykseen:

1. opiskeluvuosi
Ensimmäisenä opiskeluvuotena kannattaa keskittyä tutkinto-ohjelman perusopintoihin ja
kandidaatintutkinnon yhteisiin opintoihin. Voit aloittaa jo yhden tai kahden valinnaisen
opintokokonaisuuden opiskelun ja halutessasi suorittaa kevään puolella jo tutkinto-ohjelman
aineopintojakin. Ensimmäisenä lukuvuotena kannattaa tutustua yliopiston opetustarjontaan – voit opiskella
valinnaisina opintoina lähes minkä tahansa yliopiston tutkinto-ohjelman opintoja.






Pääaineen perusopinnot 25 op
Tutkinto-ohjelman valinnaisia aineopintoja n. 5 op
Kandidaatintutkinnon yhteisiä opintoja (Orientoivat opinnot 2 op, ITIY2 Johdatus
informaatioyhteiskuntaan 3 op, TIEY4 Tietotekniikkataidot 3 op, ITIY3 Verkkojulkaisemisen
perusteet 5 op, KKENLUK Introduction to Academic English 4 op) n. 17 op
Valinnaisia opintoja n. 15 op

Yhteensä n. 60 op

2. opiskeluvuosi
Toisena opiskeluvuotena kannattaa keskittyä tutkinto-ohjelman aineopintoihin ja suorittaa pakolliset
aineopintojen kurssit lukuunottamatta kandidaattiseminaaria. Toisena opiskeluvuotena kannattaa suorittaa
lisää yhteisiä opintoja ja jatkaa valinnaisten opintojen suorittamista.






ITIA01 Verkkomedian suunnittelu 5 op
ITIA03 Tutkimusmenetelmäopinnot - Luennot 2 op
Tutkinto-ohjelman valinnaisia aineopintoja n. 20 op
Kandidaatintutkinnon yhteisiä opintoja (KKSULUK Puheviestintätaidon perusteet 2 op, KKSULUK
Tieteellinen kirjoittaminen 3 op, MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op) n. 10 op
Valinnaisia opintoja n. 25 op

Yhteensä n. 60 op

3. opiskeluvuosi
Kandidaattiseminaari kannattaa aloittaa viimeistään kolmannen opiskeluvuoden syksyllä. Huomioithan,
että kandidaattiseminaari kestää koko lukuvuoden. ITIA02 Harjoittelu 10 op kannattaa suorittaa joko 2. tai
3. opiskeluvuoden aikana. Useimmat suorittavat harjoittelun kesän aikana.





ITIA03 Tutkimusmenetelmäopinnot (Kandidaattiseminaari 3 op) + ITIA04 Kandidaattitutkielma 10
op
ITIA02 Harjoittelu 10 op
Kandidaatintutkinnon yhteisiä opintoja (ITIY1 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op, KKRULUK Ruotsin
kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op ja Valinnainen kieliopintojakso 2 op) n. 8 op
Valinnaisia opintoja n. 25 op

Yhteensä n. 60 op

Huomioitavaa
Voit suorittaa tutkinto-ohjelman valinnaisia aineopintoja myös enemmän kuin mitä tutkintovaatimuksissa
sanotaan. Tällöin kandidaatintutkinnon valinnaisia opintoja voi vastaavasti olla kandidaatintutkinnossasi
vähemmän. Tutkinnon valinnaisiin opintoihin tulee suorittaa kuitenkin vähintään yksi 25 opintopisteen
kokonaisuus.

Maisterintutkinto
Maisterintutkinnon ohjeellinen suoritusaika on 2 vuotta (n. 60 op/lukuvuosi), mutta jokainen opiskelija voi
opiskella yksilölliseen tahtiinsa opintoaikojen rajaukset ja opintotuen vaatimukset huomioon ottaen.
Ohessa muutamia vinkkejä opintojen suoritusjärjestykseen:

1. opiskeluvuosi
Maisterintutkinnon opinnot kannattaa aloittaa opintosuunnan syventävistä opinnoista ja täydentävistä
opinnoista. Syventävien opintojen ohella voit aloittaa myös tutkinnon valinnaisten opintojen suorittamisen.
Huomioithan, että graduseminaari kestää yhden lukuvuoden.




Graduseminaari 10 op
Syventävien opintojen kursseja 20 op
Muita opintoja (valinnaisia opintoja) 30 op

Yhteensä n. 60 op

2. opiskeluvuosi
Toisena opiskeluvuotena voit keskittyä gradun tekemiseen ja viimeistelyyn sekä suorittaa loput tutkintoon
tarvittavat opinnot.





Gradu 40 op
Syventävien opintojen kursseja 10 op
Muita opintoja (valinnaisia opintoja) 10 op

Yhteensä n. 60 op

