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TARKOITUS
Tavoitteena on kouluttaa opiskelijoita, joilla on perustiedot historiasta erityisesti globaalin
historian, Suomen historian ja länsimaisen aate- ja oppihistorian näkökulmista. Erityinen
painopiste on olennaisissa tutkimustaidoissa.
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YLEISLUONNE

1

TIETEENALA/OPPIAINE

Historia, monitieteinen tutkinto: pääaineena historia (40 %), lisäksi
sivuaineita (50 %) ja pakollisia kielikursseja (10 %). Opiskelija voi valita
sivuaineet vapaasti (esimerkiksi humanistisia, yhteiskuntatieteellisiä,
taloustieteellisiä tai kasvatustieteellisiä opintoja).
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PAINOPISTE:
YLEINEN/ERIKOISTUNUT

Yleinen, jossa painotus tiedon kriittisessä arvioinnissa ja
tutkimustaidoissa. Opiskelu on kokopäiväistä.
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SUUNTAUTUNEISUUS

Tutkimuksellisesti suuntautunut ohjelma, jossa käytännöllinen osa-alue
(viestintätaidot, opetustaidot niiden tapauksessa jotka hyväksytty
opettajankoulutusohjelmaan).
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MUUT OMINAISPIIRTEET

Opinnot koostuvat kahden pääaineen, historian ja aate- ja oppihistorian,
kursseista. Kandidaatintutkielmavaiheessa opiskelijat voivat erikoistua
kansainvälisten suhteiden historiaan (erityisesti kulttuurienväliseen
kohtaamiseen) tai Suomen ja Skandinavian historiaan (erityisesti
pohjoisessa kulttuurikontekstissa) tai länsimaiseen aate- ja
oppihistoriaan.
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TYÖLLISTYMINEN & JATKO-OPINNOT

1

TYÖLLISTYMINEN

Kandidaatin tutkintoa vastaavat tehtävät julkisen ja yksityisen sektorin
hallinnossa, arkistoissa (vaatii lisäpätevöitymisen), tiedotusvälineissä ja
muissa viestintätehtävissä.
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JATKO-OPINNOT

Mahdollisuus jatkaa historian tai muihin soveltuviin maisteriopintoihin.
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KOULUTUKSEN LUONNE

1

OPPIMIS- JA
OPETUSMENETELMÄT

Luennot, seminaarit, verkko-oppiminen, ryhmätyö, yksilöllinen opiskelu,
tutkimuspohjainen oppiminen, ekskursiot, itsenäinen opiskelu,
opiskelijakeskeinen, opettajan ohjaama; opiskelijoita kannustetaan
kriittiseen keskusteluun ja ajatteluun.
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ARVIOINTIMENETELMÄT

E

KESKEISET VALMIUDET

1

YLEISET VALMIUDET

Tutkinnon haltijalla on:
- Perustiedot globaalihistoriasta, Suomen historiasta, länsimaisesta aateja oppihistoriasta ja sivuaineista sekä niiden pohjalta muodostunut käsitys
erilaista tavoista tuottaa tieteellistä tietoa.
- Kyky tieteelliseen ajatteluun ja historiatieteen menetelmien
käyttämiseen.
- Kyky analysoida erilaisia tietolähteitä ja muodostaa niiden pohjalta
kokonaisesityksiä.
- Kyky soveltaa tietoa pienimuotoisten suullisten ja kirjallisten esitysten
laatimisessa niin osana opintoja kuin ammatillisiakin tehtäviä, jotka
edellyttävät tiedon hankkimisen ja analyysin hallitsemista.
- Kirjallinen ja suullinen viestintätaito äidinkielellä, taso B1/B2/C1
(Euroopan neuvosto: Eurooppalainen kieliportfolio) Suomen toisella
virallisella kielellä (ruotsin kieli) sekä B1 tai korkeampi taso yhdellä
vieraalla kielellä.
- Tiedon organisointi- ja hallintataidot.
- Valmius itsenäiseen työskentelyyn.
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ALAKOHTAISET VALMIUDET

- Tietämys historiantutkimuksen ja historiatieteellisen keskustelun
ajankohtaisista kysymyksistä.
- Yleiskuva historian ilmiöiden ajallisesta luonteesta ja suhteista toisiinsa.
- Perehtyneisyys kansalliseen historiaan, globaalihistoriaan ja aate- ja
oppihistoriaan.
- Kyky historiatieteelliseen suulliseen keskusteluun äidinkielellä
tieteenalan yleistä terminologiaa ja metodeja käyttäen.
- Kyky lukea historiatieteellisiä tekstejä ja alkuperäisiä lähteitä
äidinkielellä ja/tai muilla kielillä sekä koostaa tietoa johdonmukaisesti.
- Tiedonhaun apuvälineiden, kuten bibliografioiden, arkistoluetteloiden ja
elektronisten tiedonhakumenetelmien tuntemus ja hallinta.
- Taito kirjoittaa äidinkielellään erityyppisiä historiatieteellisiä esityksiä.

Kirjalliset kokeet, esseet, oppimispäiväkirjat, suulliset esitykset, kirjalliset
tutkielmat.
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KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISTAVOITTEET
1. Opiskelija on hankkinut perustiedot opiskelualaltaan ja osoittanut harjoitus- ja
opinnäytetöissään kyvyn hankkia lisää relevanttia tietoa.
2. Opiskelija kykenee keräämään, luetteloimaan, koostamaan ja muokkaamaan erilaista
tietoa suulliseen ja kirjalliseen muotoon.
3. Opiskelija on osoittanut kykenevänsä itsenäisesti tekemään pienimuotoista tutkimusta ja
toteuttamaan muita itsenäisiä oppimistehtäviä.
4. Opiskelija tuntee historiantutkimuksen teoreettisen ja metodologisen kehityksen
pääpiirteet ja kykenee seuraamaan alan akateemista keskustelua.
5. Opiskelijalla on perustietämys siitä, kuinka menneisyyden ilmiöt ovat keskenään ajallisessa
syy- ja seuraussuhteessa ja kuinka historiatiede analysoi näitä eri aikakausien
viitekehyksissä.
6. Opiskelija on osoittanut hallitsevansa perustiedot oman maansa historiasta,
globaalihistoriasta ja aate- ja oppihistoriasta.
7. Opiskelija on osoittanut harjoitus- ja opinnäytetöissä kykynsä käyttää relevantteja
tiedonhakumenetelmiä hankkiakseen materiaalia historiantutkimukseen.
8. Opiskelija on osoittanut opinnäytetyössä kykyä käyttää tutkimustekstejä ja alkuperäisiä
lähteitä äidinkielellään ja/tai muilla kielillä sekä analysoida ja koostaa tietoa omaan
tutkimusprojektiinsa.
9. Opiskelija kykenee esittämään tutkimustuloksensa noin 20-sivuisessa alkuperäislähteisiin
perustuvassa tutkielmassa.

