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TARKOITUS
Tavoitteena on kouluttaa jatko-opiskelijoita, joilla on tieteenalalla yleisesti hyväksytyt ja syvälliset
tutkimustaidot ja jotka osallistuvat aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen tieteelliseen
keskusteluun.

B

YLEISLUONNE

1

TIETEENALA/OPPIAINE

Historia: tutkinto sisältää pääasiallisena osana väitöskirjan (180 op) sekä
tutkimusta tukevia opintoja (60 op).

2

PAINOPISTE:
YLEINEN/ERIKOISTUNUT

Yleinen, jossa painotus kehittyneissä teoreettisissa, metodologisissa ja
käytännöllisissä tutkimustaidoissa. Kokopäiväistä tai osa-aikaista
opiskelua riippuen jatko-opiskelijan työtilanteesta ja mahdollisuuksista
saada rahoitusta tutkimustyölleen.

3

SUUNTAUTUNEISUUS

Tutkimuksellisesti suuntautunut ohjelma, jossa käytännöllinen osa-alue
(projektinhallintataidot).

4

MUUT OMINAISPIIRTEET

Jatko-opinnot koostuvat suurimmalta osin itsenäisestä tutkimustyöstä.
Sen lisäksi opiskelijat voivat suorittaa väitöskirjantekijöille suunnattuja
kansallisia tai kansainvälisiä teoreettisia ja käytännön kursseja, tai Oulun
yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) järjestämiä kursseja. Jatko-opiskelijat
voivat myös suorittaa vapaaehtoisen Filosofian lisensiaatin tutkinnon.

C

TYÖLLISTYMINEN & JATKO-OPINNOT

1

TYÖLLISTYMINEN

2

JATKO-OPINNOT

Korkean tason asiantuntemusta vaativat tehtävät julkisen ja yksityisen
sektorin hallinnossa, tiedotusvälineissä ja muissa viestintätehtävissä,
kustannustoiminnassa, tutkimuksessa ja opetuksessa yliopistoissa ja
muissa korkeakouluissa.
-

D

KOULUTUKSEN LUONNE

1

OPPIMIS -JA
OPETUSMENTELMÄT

Itsenäinen tieteellinen tutkimus, seminaari- ja konferenssiesitelmät,
tieteellinen julkaiseminen, jatko-opintotason kurssit ja käytännön
harjoittelu.

2

ARVIOINTIMENETELMÄT

Väitöskirja, kirjoitetut ja suulliset esitykset.

E

KESKEISET VALMIUDET

1

YLEISET

2

ALAKOHTAISET

Tohtorintutkinnon suorittaneella on:
- Valmius uusien tutkimusideoiden kehittämiseen ja
tutkimustulosten välittämiseen niin akateemisen kuin
laajemmankin yleisön tietoisuuteen.
- Kyky itsenäiseen päätöksentekoon pyrittäessä tutkimushankkeille
ja muille vastaaville projekteille asetettuihin tavoitteisiin (esim.
opetushankkeet, tutkimusrahoitus, projektihallinto).
- Valmius kansainväliseen yhteistyöhön ja kulttuuristen
erityispiirteiden huomioimiseen sekä akateemisissa että
laajemmissa yhteyksissä.
- Hankkeen suunnittelu- ja hallinnointitaidot.
- Eettinen sitoutuminen tutkimustyöhön ja siihen liittyviin tehtäviin
itsenäisenä tutkijana ja opettajana.
- Sitoutuminen laadukkaaseen työhön tutkimuksessa ja siihen
liittyvissä tehtävissä (esim. opetustyö).
-

-

-

-

-

Valmius vieraskielisten tieteellisten tekstien kuten
kongressiesitelmien, artikkeleiden ja monografioiden laatimiseen
historiantutkimuksen eri tyyleillä.
Perehtyneisyys historiatieteen eri osa-alueiden metodeihin ja
keskeisiin kysymyksiin sekä kyky soveltaa niitä omassa
tutkimustyössä sekä korkeakouluopetuksessa.
Valmius historiatieteen ja historiatieteellisen keskustelun kannalta
relevanttien tutkimusaiheiden määrittelyyn.
Kyky tunnistaa ja asianmukaisella tavalla hyödyntää
tutkimushankkeessa tarvittavia tietolähteitä (bibliografiat,
asiakirjat, muistitieto jne.).
Valmius koota tutkimustulokset esitykseksi, joka täyttää sekä
tieteenalan vaatimukset että voi tavoittaa erityyppiset yleisöt
kuten tiedeyhteisön ja tieteellisen tutkimuksen tuloksista
kiinnostuneen suuren yleisön.
Kyky kommentoida, arvioida tai toimittaa tekstejä ja asiakirjoja
tieteenalan vaatimusten mukaisesti.

F

KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISTAVOITTEET

1. Jatko-opiskelija on osoittanut kykenevänsä innovatiivisesti suunnittelemaan tieteellisen
tiedon ja keskustelun kannalta merkittävän tutkimusprojektin.
2. Jatko-opiskelija osaa itsenäisesti tehdä oman tutkimusprojektinsa tieteelliseen sisältöön,
aikataulutukseen ja rahoitukseen liittyviä päätöksiä.
3. Jatko-opiskelija on osoittanut kykynsä ja motivaationsa osallistua kansainväliseen
tieteelliseen toimintaan joko vierailemalla ulkomailla, esiintymällä kansainvälisissä
konferensseissa, julkaisemalla kansainvälisesti, tai kaikilla edellä mainituilla tavoilla.
4. Jatko-opiskelija on osoittanut tuntevansa tieteellisen toiminnan yleiset eettiset periaatteet
ja käytännöt.
5. Jatko-opiskelija kykenee tarkastelemaan omaa tutkimustaan kriittisesti ja suhteessa niihin
yleisiin kriteereihin, joita käytetään arvioitaessa tieteellisen työn laatua.
6. Jatko-opiskelija on osoittanut kykenevänsä kirjoittamaan akateemisia artikkeleita vierailla
kielillä ja toimittamaan artikkelit julkaisukuntoon.
7. Jatko-opiskelija osaa tehdä omaa tutkimustyötään koskevia relevantteja metodologisia
valintoja.
8. Jatko-opiskelija osaa arvioida primäärilähteiden sopivuutta ja asianmukaisuutta oman
tutkimuksensa kysymyksenasettelun kannalta ja pyrkii johdonmukaisesti saamaan ne
käyttöönsä.
9. Jatko-opiskelija osaa kirjoittaa tutkimusraportin, joka esittelee historiallisen tutkimuksen
avainkohdat selkeästi ja perustellusti.
10. Jatko-opiskelija kykenee omalla tutkimuksellisella erityisalueellaan toimimaan tieteellisten
tekstien refereenä, kommentoimaan ja arvioimaan toisten tutkimuksia, ohjaamaan
perustutkintovaiheen opiskelijoiden tutkielmia ja toimittamaan omia ja muiden tekstejä
julkaisua varten historiantutkimuksen ja referee-käytäntöjen mukaisesti.

