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HUIPPUYLIOPISTOON ON MONTA OVEA
YKSI ON AVOIN KAIKILLE
Avoimessa yliopistossa kohtaat yhden
maailman parhaimman huippuyliopiston
tiedesisällöt, opettajat ja innostavimmat
opinnot. Avoimessa yliopistossa jokainen on
pätevä ja sopiva. Se on yliopisto sinulle, joka
haluat vahvistaa ammatillista osaamistasi,
luoda mahdollisuuksia uudelle uralle tai
nopeuttaa valmistumistasi. Tai selvittää,
mikä tieteenala innostaa sinua eniten.

AVOIN OSAAMISELLE.
Avoin on yliopisto sinulle, joka haluat vahvistaa osaamistasi työelämässä. Avoimessa yliopistossa voit syventää ja laajentaa osaamistasi tutkittuun tietoon perustuvilla näkökulmilla.

AVOIN TULEVAISUUDELLE.
Avoin on yliopisto sinulle, joka etsit omaa juttuasi. Avoimessa
yliopistossa on hyvä viettää välivuotta, tutustua eri tieteenaloihin
ja kartuttaa valintakokeissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Avoimesta yliopistosta voit etsiä myös aikuisena uutta suuntaa urallesi.

AVOIN OPISKELIJALLE.
Avoin on yliopisto sinulle, joka haluat vauhdittaa valmistumistasi joustavin opinnoin verkossa, ilta-aikaan tai kesällä opiskellen.
Opinnot ovat samoja kuin Helsingin yliopiston koulutusohjelmissa, ja suoritetut opintopisteet rekisteröidään yliopiston
opintosuoritusrekisteriin.

Avoimen yliopiston opinnot ovat
Helsingin yliopiston koulutusohjelmien
opetussuunnitelmien mukaisia. Niihin ei ole
ikärajoja eikä pohjakoulutusvaatimuksia.

AVOIN SIVISTYKSELLE.
Avoin on yliopisto sinulle, joka haluat avartaa ajatteluasi ja
ruokkia uteliaisuuttasi. Opiskelu tuottaa iloa ja voimaantumisen
kokemuksia. Ole avoin uudelle ajattelulle!

Avoimen yliopiston opintoihin voi saada Työllisyysrahaston myöntämää aikuiskoulutustukea.
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MITEN OPISKELEMAAN?
OPINTOTARJONTA
Tästä esitteestä löydät tietoa Avoimen yliopiston opinnoista syksyllä 2019 ja keväällä 2020. Tarkat tiedot
opintojen sisällöistä, suoritustavoista, aikatauluista ja
opetuspaikoista löydät verkkopalvelustamme kunkin
opintojakson opinto-ohjelmasta. Opinto-ohjelmia voit
selata aiheittain ja koulutusohjelmittain osoitteessa:
courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot. Pidätämme oikeuden opintotarjontaa koskeviin muutoksiin.

ILMOITTAUTUMINEN
Opintoihin ilmoittaudutaan verkossa kunkin opintojakson opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin
kautta. Ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen opintojakson alkua. Aloita joustavasti -merkinnällä varustettuihin opintoihin voi ilmoittautua joustavammin
omassa aikataulussaan. Ilmoittautuminen on sitova.

OPINTOMAKSU
Opintojen hinta on 15 euroa per opintopiste (op).
Viiden opintopisteen laajuisen opintojakson (kurssin)
hinta on tällöin 75 euroa. Joihinkin opintoihin voi
sisältyä lisäksi maksullista oheismateriaalia. Opinto- ja
materiaalimaksut maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Avoimen yliopiston opintoja
järjestetään myös yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla
Suomea. Yhteistyöoppilaitosten opintomaksut poikkeavat Avoimen yliopiston oman opetuksen maksuista.
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YLIOPISTOTERMIT TUTUIKSI
TIEDEKUNTA Helsingin yliopiston eri tieteenalat jakautuvat 12 eri tiedekuntaan: bio- ja
ympäristötieteellinen, eläinlääketieteellinen,
humanistinen, kasvatustieteellinen, lääketieteellinen, maatalous-metsätieteellinen,
matemaattis-luonnontieteellinen, oikeustieteellinen, teologinen, valtiotieteellinen ja farmasian tiedekunta sekä Svenska social- och
kommunalhögskolan. Tiedekuntien sisällä
opetusta ja tutkimusta toteutetaan edelleen
eri koulutusohjelmissa. Tiedekuntien lisäksi
yliopistolla on useita erillisiä laitoksia, joilla
on omat erityistehtävänsä. Avoin yliopisto on
Helsingin yliopiston erillinen laitos.

OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelmalla
tarkoitetaan niitä opintoja, jotka tarvitaan tietyn koulutusohjelman mukaisen tutkinnon tai
opintokokonaisuuden suorittamiseksi. Avoimen yliopiston opinnot ovat sisällöiltään ja
vaatimustasoltaan Helsingin yliopiston koulutusohjelmien opetussuunnitelmien mukaisia.

KOULUTUSOHJELMA Helsingin yliopiston
opintoja järjestetään 108 eri koulutusohjelmassa. Näistä 42 on alkuvaiheen opintoja
(kandiohjelmia) ja 66 maisterivaiheen opintoja (maisteriohjelmia). Avoimessa yliopistossa voi lukuvuonna 2019–2020 opiskella
34 eri koulutusohjelman mukaisia opintoja.
Tutustu koulutusohjelmiin ja niiden opintoihin osoitteessa: courses.helsinki.fi/fi/
avoin-yliopisto/opinnot.

OPINTO-OHJELMA Opinto-ohjelmassa kerrotaan milloin, missä ja miten opinnot järjestetään. Opinto-ohjelmassa on myös ohjeet koskien opintoihin ilmoittautumista sekä tiedot
maksuista, suoritustavoista ja kirjallisuudesta.
Opinto-ohjelmat löytyvät Avoimen yliopiston
verkkopalvelusta aiheittain ja koulutusohjelmittain: courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/
opinnot.

OPINTOSUUNTA Joidenkin koulutusohjelmien opinnot jakautuvat edelleen eri opintosuuntien mukaisiin opintoihin. Esimerkiksi
estetiikka, musiikkitiede ja teatteritiede ovat
taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman
opintosuuntia.

OPINTOJAKSO Opintojakso on yhtä asiakokonaisuutta käsittelevä kurssi. Se voi koostua
esimerkiksi lähi- tai verkkoluennoista ja
luentotentistä, kirjallisesta oppimistehtävästä,
ryhmätyöskentelystä tai pelkästä kirjallisuustentistä.

OPINTOPISTE Opintojakson nimen yhteydessä
ilmoitettava opintopistemäärä (esim. 5 op)
kuvaa opintojakson suorittamisen vaatimaa
työmäärää. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tunnin työpanosta. Käytännössä työmäärä voi vaihdella riippuen esimerkiksi siitä,
5

kuinka tuttuja sisällöt tai yliopisto-opiskelu
ovat opiskelijalle.
VERKKO-OPINNOT Avoimessa yliopistossa järjestetään runsaasti ajasta ja paikasta
riippumattomia verkko-opintoja. Opiskelu
tapahtuu verkko-oppimisympäristö Moodlessa esimerkiksi verkkoluentoja kuunnellen,
kirjallisuutta lukien, oppimistehtäviä tehden
ja muiden opiskelijoiden kanssa verkossa
keskustellen. Tarjolla on myös muutamia
kaikille avoimia MOOC -kursseja (Massive
Open Online Course).
VÄYLÄ Avoimen yliopiston väylä tarkoittaa
mahdollisuutta päästä tutkinto-opiskelijaksi Avoimessa yliopistossa suoritettujen
opintojen perusteella. Helsingin yliopiston
koulutusohjelmat päättävät väylästä ja sen
hakukriteereistä omiin opintoihinsa. Hakukriteereitä ovat muun muassa opintojen vaadittava määrä, vaaditut arvosanat ja väylän
kautta otettavien opiskelijoiden määrä.
Lisätietoa: yliopiston Hakijapalvelut:
opiskelijaksiavoimeen@helsinki.fi.
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AVOIMEN
YLIOPISTON
OPINTOTARJONTA
LUKUVUONNA
2019–2020

Seuraavilta sivuilta löydät tietoa Avoimen
yliopiston opintotarjonnasta syksyllä 2019
ja keväällä 2020. Opintotarjonta esitellään
Helsingin yliopiston tiedekuntien ja edelleen
koulutusohjelmien mukaan jäsennettynä. Esitteen
lopusta löydät myös ruotsin- ja englanninkieliset
sekä yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävät opinnot.
Opintojen tarkemmat sisällöt, suoritustavat,
aikataulut, opetuspaikat, opintomaksut ja
ilmoittautumisohjeet sekä opintokokonaisuuksen
rakenteet löydät opinto-ohjelmista osoitteesta:
courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot.
Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin
opintotarjonnassa ja opinto-ohjelmissa.
Ennakkotiedot kesäopinnoista 2020 julkaistaan
joulukuussa 2019 ja kesän valmiit opinto-ohjelmat
maaliskuussa 2020.
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BIO- JA
YMPÄRISTÖTIETEELLISET
OPINNOT
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BIOLOGIAN
KOULUTUSOHJELMA

YMPÄRISTÖTIETEIDEN
KOULUTUSOHJELMA

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedon merkitys
yhteiskunnassa on yhä suurempi. Tutkimuksen sovellutukset ovat keskeisiä terveydenhuollossa ja lääketieteessä, luonnonvarojen
kestävässä käytössä, ympäristöongelmien
syiden ymmärtämisessä ja ratkaisujen etsimisessä. Biologian perusopinnoissa perehdyt
elämään sen eri tasoilla: molekyyleistä ja
soluista eliöihin, evoluutioon ja edelleen
ekosysteemeihin.

Ympäristötieteet perehtyvät luontoon ja
ihmisen muokkaamiin ympäristöihin.
Opiskelemalla ympäristötieteitä ymmärrät
paremmin ajankohtaisia, globaaleja ja myös
arkielämään kytkeytyviä ympäristökysymyksiä: Mitkä ovat eliöiden ja ihmisen tehtävät
ympäristössä ja ekosysteemeissä? Miten
luonnonvaroja voidaan käyttää kestävästi?
Miten sopeutua ympäristömuutoksiin?

Ekologian perusteet 5 op
Eliökunnan evoluutio 5 op
Genetiikan perusteet 5 op
Se också: Studier på svenska:
Utbildningsprogrammet i biologi

Ympäristötieteiden perusopintoja:
Maailman ympäristöongelmat ja niiden
ratkaiseminen 5 op
Ekologian perusteet 5 op
Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin 5 op
Monitieteinen ympäristötutkimus –
tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 5 op

Monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus 15–35 op
Monitieteinen ympäristötutkimus –
tieteenalojen näkökulmia
ympäristökysymyksiin 5 op
Ekologian perusteet 5 op
Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin 5 op
Maantiede tieteenalana 5 op
Luonnonjärjestelmät maantieteessä 5 op
Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä
5 op
Globaalit tutkimuskysymykset
maantieteessä 5 op
Ympäristöestetiikan perusteet 5 op
Ympäristötaloustieteen johdantokurssi
3/5 op, mooc
Ilmastonmuutos nyt (Climate Change Now)
2-5 op, mooc
Kiertotalous nyt 3 op, mooc
Leadership for Sustainable Change 5 op,
mooc

Ympäristöasioiden hallinta
Ympäristöriskien arviointi 5 op
Ympäristövaikutusten arviointi 5 op
Elinkaariajattelu 5 op
Ympäristölainsäädäntö ja hallinto 5 op
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HUMANISTISET
OPINNOT
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FILOSOFIAN
KOULUTUSOHJELMA

HISTORIAN
KOULUTUSOHJELMA

KIELTEN
KOULUTUSOHJELMA

Filosofia paneutuu ihmismieltä askarruttaviin peruskysymyksiin: Mitä voimme tietää,
ja miten? Voimmeko tutkia todellisuutta
yksin tieteiden avulla, vai tarvitsemmeko
myös puhdasta järkeä? Millainen on hyvä
yhteiskunta? Filosofian opinnoissa tutustut
filosofiaan ja sen erityisaloihin, perehdyt
inhimilliseen ajatteluun ja sitä koskevaan
tietoon sekä harjaannut filosofiseen analyysiin ja argumentaatioon.

Menneisyyden tapahtumat, ilmiöt ja tulkinnat
vaikuttavat monin tavoin siihen, miten asiat
ovat omana aikanamme - ja mihin suuntaan
ne muuttuvat. Historian opinnoissa perehdytään historiantutkimuksen eri teemoihin ja
aikakausiin sekä siihen, miten historiaa tutkitaan. Temaattisesti opinnot johdattavat Suomen ja Pohjoismaiden historiasta globaaliin
historiaan, ja ajallisesti antiikista nykyaikaan.

Kielten opinnoissa opit ymmärtämään, miten
kieli toimii kulttuurissa, yhteiskunnassa ja
kulttuurien välisessä viestinnässä. Tutustut
kielialueesi kulttuuritaustaan, kirjallisuuteen
ja kielelliseen vaihteluun sekä perehdyt erilaisiin tapoihin tutkia kieltä. Saat perustiedot
kielen rakenteesta tai laajennat ja syvennät jo
aiempia tietojasi.

Filosofian perusopinnot 30 op
Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op
Johdatus etiikkaan 5 op
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op
Johdatus logiikkaan 5 op
Johdatus tieto-oppiin 5 op

Historian perusopinnot 30 op
Historiantutkimuksen johdantokurssi 5 op
Antiikki ja keskiaika 5 op
Uuden ajan alku I 5 op
Uuden ajan alku II 5 op
Uusin aika I 5 op
Uusin aika II 5 op
Historian temaattisia aineopintoja
Näkökulmia Brittein saarten keskiaikaan 5 op
Keskiajan tutkimuksen opintoja
Keskiajan tutkimuksen perusteiden opintoja:
Antiikki ja keskiaika 5 op
Keskiajan arkeologian erityiskysymyksiä 5 op
Keskiajan tutkimuksen erityiskysymysten
opintoja:
Näkökulmia Brittein saarten keskiaikaan 5 op
Keskiajan pitkät jäljet 5 op
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Antiikin kulttuurit
Antiikin kirjallisuushistoria 5 op
Antiikin uskonnot ja mytologia 5 op
Antiikin perintö Euroopan kielissä ja
kulttuureissa 5 op
Latinan alkeiskurssi 5 op
Antiikin kreikan alkeiskurssi 5 op
Antiikin kreikan jatkokurssi 5 op
Rooman topografia katuperspektiivistä 5 op
Ks. myös: Humanistiset opinnot / Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma
Eteläslaavilaiset kielet
Keskiset eteläslaavilaiset kielet 15 op
Keskiset eteläslaavilaiset kielet 1A 7 op
Keskiset eteläslaavilaiset kielet 1B 8 op
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Hindi
Hindi 1 15 op:
Hindi 1A 5 op
Hindi 1B 5 op
Hindi 1C 5 op
Katalaani
Katalaanin alkeiskurssi 5 op
Katalaanin jatkokurssi 5 op
Korea
Korea 2 15 op
Liettua
Liettua 1 15 op:
Liettua 1A 7 op
Liettua 1B 8 op
Somali
Somali 1 15 op
Somali 1A 5 op
Somali 1B 5 op
Somali 1C 5 op
Ks. myös: Kieliopinnot ja Opinnot
yhteistyöoppilaitoksissa

KOTIMAISTEN KIELTEN JA
KIRJALLISUUDEN
KOULUTUSOHJELMA
Oletko kiinnostunut kielistä ja kirjallisuudesta?
Haaveiletko opettajan, toimittajan tai kirjailijan
urasta tai tehtävistä kirjasto- tai kulttuurialalla?
Kotimaisten kielten ja kirjallisuuden koulutusohjelman opinnot voivat palvella näitä suunnitelmiasi.
Pohjoismaiset kielet
Pohjoismaisten kielten perusopinnot 30 op
Ruotsin kielioppi 5 op
Suullinen ja kirjallinen viestintä 1, 10 op
Kieli, yksilö ja yhteiskunta 5 op
Ruotsin- ja suomenruotsalainen yhteiskunta ja
kulttuuri 5 op
Norja ja norjan kieli 5 op
Suomen kieli
Suomen kielen perusopinnot 30 op
Fonologia ja morfologia 5 op
Syntaksi 5 op
Semantiikka 5 op
Suomi kieliyhteisönä 5 op
Kielenhuolto 5 op
Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin 5 op
Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten
kielten ja kulttuurien maisteriohjelma
Kirja-ala Gutenbergistä Googleen 5 op
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KULTTUURIEN TUTKIMUKSEN
KOULUTUSOHJELMA
Kulttuurien tutkimuksen opinnoissa opit
tulkitsemaan kulttuurisia ilmiöitä ja niiden
monimuotoisuutta, ja lähestymään kulttuuria
sekä alueina että ilmiöinä. Opinnot kattavat
kulttuurien globaalin, alueellisen ja paikallisen kirjon sekä historiallisen jatkuvuuden.
Kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuuden (15 op) osia:
Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi 5 op
Region, Place, Environment: Civilizations,
Innovations and Cultural Change 5 cr
Uskonto, maailmankuva ja perinne:
Perinteen ja uskonnon ydinkysymyksiä 5 op
Alue- ja kulttuurintutkimus
Angloamerikkalainen kauhukulttuuri 5 op
Mustan väestön kuva amerikkalaisessa
elokuvassa 5 op
Ks. myös: Humanistiset opinnot / Alue- ja
kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma
(maisteritaso)
Antiikin kulttuuri
Roomalainen gender-arkeologia 5 op
Ks. myös: Humanistiset opinnot / Kielten
koulutusohjelma: Antiikin kulttuurit
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Arkeologia

Kansatiede

Uskontotiede

Arkeologian opintokokonaisuus
15-30 op
Arkeologian perusteet 5 op
Archaeology of Finland and Neighbouring Areas 5 cr
Arkeologian analyysimenetelmät 5 op
Arkeologiset aineistot 5 op
Ks. myös: Humanistiset opinnot / Kulttuuriperinnön koulutusohjelma (maisteritaso)

Kansatieteen opintokokonaisuus 15 op

Uskontotieteen opintokokonaisuus
15 op
Uskontotieteen perusteet 5 op
Maailman uskontoperinteet 5 op
Uskontotieteen lähestymistapoja 5 op

Pohjois-Amerikan tutkimus
Pohjois-Amerikan opintokokonaisuus I,
opintoja:
Angloamerikkalainen kauhukulttuuri 5 op
Mustan väestön kuva amerikkalaisessa
elokuvassa 5 op
Aasian tutkimus
Japanin kielen alkeet 1 5 op
Aasian tutkimuksen opintokokonaisuus
30 op, osia:
Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi 5 op
Region, Place, Environment: Civilizations,
Innovations and Cultural Change 5 cr
Uskonto, maailmankuva ja perinne:
Perinteen ja uskonnon ydinkysymyksiä 5 op
Folkloristiikka
Folkloristiikan opintokokonaisuuden opintoja:
Kalevala, myytti ja historia 5 op

Näkökulmia kansatieteelliseen tutkimukseen
5 op / Perspectives into Ethnological Studies
5 cr
Kansatieteen teoriat 5 op
Arjen etnografia 5 op
Taidehistoria
Johdatus taidehistorian opintoihin 2 op
Taidehistorian opintokokonaisuus
15-30 op
Euroopan ja Suomen taidehistorian
suuntauksia 1500-luvun loppuun 5 op
Euroopan ja Suomen taidehistorian
suuntauksia 1600-luvulta 1800-luvun
loppuun 5 op
Taidehistorian suuntauksia 1900-luvun
alusta 2000-luvulle 5 op
Taidehistorian tutkimushistoria 5 op
Taidehistorian valinnaisia opintojaksoja:
Kansainvälinen näyttelytyö esimerkkinä
vanha eurooppalainen taide 5 op
Keskiajan jäljet 5 op
Taiteesta kirjoittamisesta 5 op
Tuulilaudat ja sipulikupolit - ortodoksinen
kirkkoarkkitehtuuri Suomessa 5 op
Taidehistorian lähestymistapoja:
Tuulilaudat ja sipulikupolit - ortodoksinen
kirkkoarkkitehtuuri Suomessa 5 op
Taiteesta kirjoittamisesta 5 op
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ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA (MAISTERITASO)
Alue- ja kulttuurintutkimuksen opinnoissa
yhdistyvät monitieteinen alue-, kulttuuri- ja
yhteiskuntatutkimus. Opinnoissa perehdytään esimerkiksi jonkin määrätyn alueen
kulttuuriin ja yhteiskuntiin tai johonkin eri
alueita yhdistävään laajaan tematiikkaan.
Alue- ja kulttuurintutkimuksen
opintoja
Yhteiskunta, valta ja viestintä: Poliittiset ja
uskonnolliset ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa 5 op
Pohjois-Amerikan tutkimus
Angloamerikkalainen kauhukulttuuri 5 op
Mustan väestön kuva amerikkalaisessa elokuvassa 5 op
Euroopan kulttuurit
Angloamerikkalainen kauhukulttuuri 5 op
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KULTTUURIPERINNÖN
KOULUTUSOHJELMA
(MAISTERITASO)
Kulttuuriperinnön opinnoissa tarkastellaan
sitä, millä tavoin kulttuuri vaikuttaa elämäämme yksilöinä ja yhteisöinä; arjessa ja
rituaaleissa; nykyhetkessä, menneisyydessä
ja tulevaisuudessa.
Arkeologia
Arkeologiaa temaattisesti: Tautihistoria ja
evoluutio 5 op
Arkeologiaa temaattisesti: Keskiajan arkeologian erityiskysymyksiä 5 op
Arkeologiaa temaattisesti: Keskiajan jäljet 5
op
Teoria ja metodi: Tutkimustaidot ja tutkimusprosessi arkeologiassa 5 op
Ks. myös: Humanistiset opinnot / Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma
Kulttuuriperinnön tutkimus
Kulttuuriperinnön tutkimuksen
(30 op) opintoja:
Monuments, discourses, emotions –
What is cultural heritage 5 cr
Processes and communities of cultural
heritage 5 cr
Kulttuuriperinnön erikoistumisopinnot
á 5 op:

Kansainvälinen näyttelytyö esimerkkinä
vanha eurooppalainen taide 5 op
Tuulilaudat ja sipulikupolit - ortodoksinen
kirkkoarkkitehtuuri Suomessa 5 op
Avoin digitaalinen kulttuuriperintö 5 op

Sukupuolentutkimus I, opintokokonaisuus 15 op
Sukupuolen teoretisoinnin perusteet 5 op
Sukupuoli ja kulttuuri 5 op
Sukupuoli, politiikka ja yhteiskunta 5 op

Museologia

TAITEIDEN TUTKIMUKSEN
KOULUTUSOHJELMA

Museologian valinnainen opintokokonaisuus 15-30 op
Museologian teoria 5 op
Museum Collections 5 cr
Museum Project Management 10 cr
Valinnaisia opintojaksoja á 5 op:
Kansainvälinen näyttelytyö, esimerkkinä
vanha eurooppalainen taide 5 op
Keskiajan jäljet 5 op

SUKUPUOLENTUTKIMUKSEN
KOULUTUSOHJELMA
Sukupuoli ja seksuaalisuus jäsentävät arkielämäämme usein huomaamattomasti.
Sukupuolentutkimuksen opinnoissa teemaa
käsitellään tutkimuksen ja analyysin keinoin.
Opintojen tarkoituksena on antaa yleiskuva
sukupuolentutkimuksen taustasta, lähtökohdista ja teorioista sekä eri alojen sukupuolentutkimuksen tähänastisista lähestymistavoista ja saavutuksista.
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Taiteet ovat erottamaton osa ihmisyyttä ja
kulttuureita. Taiteiden tutkimuksen opinnoissa perehdyt taiteen ja sen eri osa-alueiden
tutkimukseen, historiaan, tulkintoihin ja merkityksiin suhteessa yhteiskunnan ja kulttuurin
erilaisiin ilmiöihin. Voit opiskella sekä koulutusohjelman yhteisiä että eri opintosuuntien
mukaisia opintoja.
Taiteiden tutkimus I 30 op
Pakolliset opintojaksot (15 op):
Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op
Taiteiden historia 5 op
Taiteet ja kriittinen kirjoittaminen 5 op
Valinnaiset opinnot (15 op) (kolme opintojaksoa seuraavista):
Taiteen tutkimuksen menetelmiä ja
kysymyksiä 5 op
Introduction to Film an Television Studies 5 cr
Estetiikan perusteet 5 op
Johdatus musiikintutkimukseen 5 op
Teatteritieteen perusteet 5 op

OPINTO-OHJELMAT JA LISÄTIETOA: WWW.HELSINKI.FI/AVOIN. AVOIN UUDELLE AJATTELULLE.

Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen
5 op
Ks. myös: Humanistiset opinnot /
Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma /
Taidehistoria
Elokuva- ja televisiotutkimuksen
opintosuunta
Elokuva- ja televisiotutkimuksen
perusopinnot 30 op
Introduction to Film and Television Studies
5 cr
World Film History I 5 cr
World Film History II 5 cr
Televisiotutkimus ja televisiohistoria 5 op
Audiovisuaalinen kerronta 5 op
Elokuvan tuotanto, levitys ja esitystoiminta
5 op
(osa opinnoista järjestetään kesällä 2020)
Elokuva- ja televisiotutkimuksen
aineopintoja:
Mustan väestön kuva amerikkalaisessa
elokuvassa 5 op

Estetiikan opintosuunta
Estetiikan perusopinnot 30 op
Estetiikan perusteet 5 op
Estetiikan historia 5 op
Estetiikka 1900-luvulla 5 op
Ympäristöestetiikan perusteet 5 op
Käytännöllinen estetiikka 5 op
Esteettinen kulttuuri ja esteettiset arvot 5 op
(osa opinnoista järjestetään kesällä 2020)
Teatteritieteen opintosuunta
Teatteritieteen perusopintoja:
Teatteritieteen perusteet 5 op
Suomen teatterihistoria 5 op
Musiikkitieteen opintosuunta
Musiikkitieteen perusopinnot 30 op
Johdatus musiikintutkimukseen 5 op
Musiikin ja äänen analyysi 5 op
Musiikki Suomessa 5 op
Taidemusiikin historia 5 op
Populaarimusiikin historia 5 op
Johdanto maailman musiikkikulttuureihin
5 op
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Yleisen kirjallisuustieteen
opintosuunta
Yleisen kirjallisuustieteen
perusopinnot 30 op
Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen 5
op
Perusopintojen tekstianalyysi 5 op
Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä 5 op
Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin
5 op
Kirjallisuushistoria II: valistuksesta
nykyaikaan 5 op
Kirjallisuushistoria III: syventävä jakso 5 op
(osa opinnoista järjestetään kesällä 2020)
Yleisen kirjallisuustieteen
aineopintoja:
Angloamerikkalainen kauhukulttuuri 5 op

KIRJALLISUUDENTUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMA
Angloamerikkalainen kauhukulttuuri 5 op

OPINTO-OHJELMAT JA LISÄTIETOA: WWW.HELSINKI.FI/AVOIN. AVOIN UUDELLE AJATTELULLE.

KASVATUSTIETEELLISET
OPINNOT
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KASVATUSTIETEIDEN
KOULUTUSOHJELMA
Kasvatustieteet tutkivat ihmisen kasvua ja
oppimista läpi elämänkulun. Koulutusohjelman opinnoista saat monipuolisia valmiuksia kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen,
oppimisen, johtamisen sekä kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin.
Kasvatustieteiden opinnot tukevat myös
ammattitaidon ylläpitämistä ja jatkuvaa
kehittämistä.

YLEISEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN
OPINTOSUUNTA
Kasvatustieteiden perusopinnot
(yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä,
organisaatioissa ja verkostoissa 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Jos perusopinnot aloitettu ennen 1.8.2016:
P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa, 5 op
Kasvatustieteiden aineopinnot
(yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op
Pakolliset sisältöopinnot:
Kasvatussosiologia 5 op
Oppimisen tutkimuksen klassikot 5 op
Osaamisen kehittäminen työelämässä 5 op
Valinnaiset sisältöopinnot:
Kasvatus, koulutus, työelämä ja tasa-arvo 5 op
Tutkimusmenetelmäopinnot
(valitaan toinen):
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Seminaarityö 5 op

LUOKANOPETTAJAN OPINTOSUUNTA
Kasvatustieteen perusopinnot
(luokanopettaja) 25 op
Pedagoginen vuorovaikutus 5 op
Oppimisen psykologia 5 op
Kasvatuksen yhteiskunnalliset,
kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I
yhteisosuus 2 op
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I
erillinen osuus (luokanopettaja) 3 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN
OPINTOSUUNTA
Kasvatustieteen perusopinnot
(varhaiskasvatuksen opettaja) 25 op
Pienten lasten pedagogiikka 5 op
Oppimisen psykologia 5 op
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset
ja filosofiset perusteet 5 op
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I
yhteisosuus 2 op
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I
erillinen osuus (varhaiskasvatuksen opettaja)
3 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Grundstudierna i pedagogik (allmän
och vuxenpedagogik) 25 sp
Se: Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa /
Helsingfors Arbis
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ERITYISPEDAGOGIIKAN OPINTOSUUNTA
Erityispedagogiikan perusopinnot
25 op
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op
Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op
Tuen tarve 5 op
Oppimisen haasteet 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op
Käyttäytymisen haasteet 5 op
Luki-taidot ja -vaikeudet 5 op
Matemaattiset oppimisvaikeudet 5 op
Aivot ja oppiminen 5 op
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Seminaarityö 5 op

KOULUTUSOHJELMAN YHTEISET
TIETEENALAOPINNOT
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

KOULUTUSOHJELMAN YHTEISET
VALINNAISET OPINNOT
Aivot ja oppiminen 5 op
Kasvatussosiologia 5 op
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä,
organisaatioissa ja verkostoissa 5 op
Pienten lasten pedagogiikka 5 op

VALINNAISET TIETEENALAA TUKEVAT
OPINTOKOKONAISUUDET
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot
25 op
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op
Erityispedagoginen näkökulma oppimiseen
5 op
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman
didaktiikka I 5 op
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka l 5 op
Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden
didaktiikka I 5 op
Esi- ja alkuopetuksen aineopinnot
25 op
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiset haasteet
ja moninaisuus 5 op
Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman
kehittäminen ja opetuksen arviointi 5 op
Esi- ja alkuopetuksen seminaari 10 op
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman
didaktiikka II 5 op
Matematiikan sekä ympäristö- ja
luonnontiedon didaktiikka lI 5 op
Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden
didaktiikka II 5 op
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Monikulttuurisuuskasvatuksen
perusopintokokonaisuus 25 op
Suomalainen yhteiskunta, kulttuuri ja
monikulttuurisuus 5 op
Monikulttuurisuus tutkimuksen valossa 5 op
Moninainen koulumaailma ja opettajan
interkulttuurinen kompetenssi 5 op
Kieli ja kulttuurienvälinen viestintätaito 5 op
Uskonto ja maailmankatsomus kulttuurien
kohtaamisessa 5 op

YLIOPISTOPEDAGOGIIKKA
Yliopistopedagogiikan perusopintoja:
Oppiminen yliopistossa 5 op /
Learning in Higher Education 5 cr
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I
5 op / Constructive Alignment in Course
Design 5 cr
UUTTA! Kasvatus- ja opetusalan
johtaminen 25 op
Johdanto oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön johtamiseen 5 op
Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön
hallinnollinen johtaminen ja lainsäädäntö 5 op
Laaja pedagoginen johtaminen eri
koulutusaloilla 5 op
Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön
toimintakulttuuri 5 op
Oppilaitoksen ja varhaiskasvatusyksikön
strateginen johtaminen 5 op

OPINTO-OHJELMAT JA LISÄTIETOA: WWW.HELSINKI.FI/AVOIN. AVOIN UUDELLE AJATTELULLE.

LÄÄKETIETEELLISET
OPINNOT
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LÄÄKETIETEEN
KOULUTUSOHJELMA

PSYKOLOGIAN
KOULUTUSOHJELMA

Avoimessa yliopistossa voit opiskella
lääketieteen koulutusohjelman kuuluvia
kansanterveystieteen opintoja. Opinnoissa
saat perustiedot sairauksien esiintyvyyteen
vaikuttavista sosiaalisista ja muista tekijöistä, niiden tutkimuksen edellytyksistä
ja menetelmistä, tautien ehkäisemisestä ja
sairauksien sosiaalisista vaikutuksista sekä
terveystaloustieteestä.

Psykologia tutkii ihmisten käyttäytymistä ja
ihmismielen toimintaa. Sillä on sekä tutkimuksellisia että käytännöllisiä yhtymäkohtia
esimerkiksi lääketieteeseen, luonnontieteisiin, kasvatustieteisiin sekä yhteiskunnallisiin ja humanistisiin aloihin. Psykologian
opinnoissa perehdyt muun muassa yksilön
kehitykseen lapsuudesta aikuisuuteen, persoonallisuuteen, aisteihin ja aivojen tiedonkäsittelyyn.

Kansanterveystiede
Kansanterveystiede 25 op
Ravitsemus ja kansanterveys 5 op
Terveyden edistäminen 5 op
Terveyssosiologia 5 op
Terveystaloustiede 5 op
Työ ja terveys 5 op
Ympäristölääketiede 5op

Psykoterapeuttikoulutuksen
edellyttämät lisäopinnot 30 op
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op
Kliininen psykologia 10 op
Kehityspsykopatologia 5 op
Psykoterapia 5 op
Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmät 5 op

Psykologian perusopinnot 25 op
Johdatus neuropsykologiaan 5 op
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op
Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin
5 op
Psykologian aineopinnot 35 op
Alkukuulustelu 0 op
Kliininen psykologia 10 op
Havaintopsykologian perusteet 5 op
Kehityspsykopatologia 5 op
Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op
Kognitiivisen psykologian nykysuuntauksia
5 op
Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia 5 op
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MAATALOUSMETSÄTIETEELLISET
OPINNOT
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ELINTARVIKETIETEIDEN
KOULUTUSOHJELMA

MAATALOUSTIETEIDEN
KOULUTUSOHJELMA

METSÄTIETEIDEN
KOULUTUSOHJELMA

Hyvä ruoka ja ravitsemus ovat elämän perusedellytyksiä. Ruoan tulee olla turvallista,
ravitsevaa ja maittavaa, ja sen tuotannon ja
kulutuksen tulee olla kestävää. Elintarviketieteissä tutkitaan ruokaa ja ravintoa monitieteisesti – kemiaa, fysiikkaa ja biologiaa
soveltaen. Avoimessa yliopistossa voit opiskella elintarviketieteiden koulutusohjelmaan
kuuluvia ravitsemustieteen opintoja.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella maataloustieteiden koulutusohjelmaan kuuluvia osuustoiminnan opintoja. Opintojen
ytimessä ovat osuustoiminnan idea, sen
yhteiskunnallinen merkitys sekä osuuskunta
yritysmuotona. Osuustoiminnan perusopinnoissa opit, millaisia ovat osuustoiminnan
periaatteet ja käytännöt ja miten niitä sovelletaan yritystoimintaan. Osuustoimintaa
tarkastellaan sekä suuren osuustoiminnan
että pienosuustoiminnan näkökulmasta.

Metsätieteiden koulutusohjelma tarjoaa laajan ja monipuolisen näkemyksen metsistä ja
niiden käytöstä. Avoimessa yliopiston opintotarjonnassa on metsätieteiden koulutusohjelman metsäekonomian ja markkinoinnin
opintosuuntaan kuuluva opintojakso Myynnin verkkokurssi.

Ravitsemustiede
Ravitsemustieteen opinnot 25 op
Elintarvikkeet ruokavalioissa 5 op
Ravitsemusfysiologian perusteet 5 op
Kansanravitsemus 5 op
Liikunta ja ravitsemus 5 op
Erityisruokavaliot 5 op

Osuustoiminta
Osuustoiminnan perusopinnot 25 op
Osuuskunnat ja kestävä kehitys 5 op
Osuuskuntaoikeus I 5 op
Osuuskuntien liiketoiminta 5 op
Osuustoiminnallisuus eri yritysmuodoissa I
5 op
Osuustoiminnan arvot ja periaatteet I 5 op
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Myynnin verkkokurssi 6 op

YMPÄRISTÖ- JA
ELINTARVIKETALOUDEN
KOULUTUSOHJELMA
Ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelma tarkastelee muun muassa ympäristökysymyksiä taloustieteen näkökulmasta.
Ympäristötaloustieteen johdantokurssi 3 op
Mikrotaloustieteen perusteet 3-5 op
Maatalousekonomian perusteet I 2 op
Maatalousekonomian perusteet II 3 op

OPINTO-OHJELMAT JA LISÄTIETOA: WWW.HELSINKI.FI/AVOIN. AVOIN UUDELLE AJATTELULLE.

MATEMAATTISLUONNONTIETEELLISET
OPINNOT
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FYSIKAALISTEN TIETEIDEN
KOULUTUSOHJELMA
Fysikaaliset tieteet ovat keskeisiä luonnontieteitä. Ne tutkivat meitä ympäröivän todellisuuden
olemusta, voimia ja mekanismeja kaikissa
mittakaavoissa – pienimmistä alkeishiukkasista koko maailmankaikkeuden skaalaan.
Fysiikan perusopinnot 25 op
Vuorovaikutukset ja kappaleet 5 op
Vuorovaikutukset ja aine 5 op
Sähkömagnetismi 5 op
Säteilykentät ja fotonit 5 op
Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt 5 op
Koulutusohjelman muita opintoja
Matemaattiset apuneuvot I
Matemaattiset apuneuvot II
Matemaattiset apuneuvot III
Fysiikkaa luonnontieteilijöille 5 op
Havaintojen tilastollinen käsittely 5 op

GEOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA
Maapallon resurssit, niiden kestävä käyttö ja
vaihtoehtoiset käyttöratkaisut, ympäristön tila
sekä ihmisen toiminnan vaikutus siihen ovat
tulevaisuuden yhteiskunnan suuria haasteita.
Geotieteet tutkivat maankamaran rakennetta,
koostumusta ja kehitystä. Opintojen tavoitteena on ymmärtää prosesseja, jotka tekevät maapallosta ainutlaatuisen ja monimuotoisen.

Geotieteiden perusopinnot 25 op
Geologiset prosessit 5 op
Maan ja elämän evoluutio 5 op
Geologiset materiaalit 5 op
Luonnonvarat ja ympäristö 5 op
Suomen geologinen kehitys 5 op

ILMAKEHÄTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA (MAISTERITASO)
Ilmakehätieteiden maisteriohjelma tutkii
muun muassa ilmastonmuutosta ja säiden
ääri-ilmiöitä. Opintojen avulla ymmärrät
paremmin näitä aikamme merkittäviä ilmiöitä, ja saat myös valmiuksia osallistua niistä
käytäviin yhteiskunnallisiin keskusteluihin.
Ilmastonmuutos nyt 2-5 op, mooc
Climate Change Now 2-5 cr, mooc
Leadership for Sustainable Change, mooc

KEMIAN KOULUTUSOHJELMA
Kemia on fysikaalisten tieteiden lailla keskeinen luonnontiede, jota tarvitaan maailman
suurten kysymysten ratkaisemiseen. Biotalous, kiertotalous, uudet energialähteet,
ravinnon tuotanto, puhdas vesi ja ilma sekä
terveydenhuolto vaativat kaikki vankkoja
kemian taitoja. Kemian opinnoissa pääset
tutkimaan muun muassa aineiden valmistusta, ominaisuuksia, rakennetta, tunnistamista
ja reaktioita.
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Kemian perusopinnot 25 op
Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset 5 op
Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino
5 op
Orgaaninen kemia 1 5 op
Epäorgaaninen kemia 5 op
Kemian perustyöt 5 op
Koulutusohjelman muita opintoja
Kemian perusteet 5 op
Se också: Studier på svenska:
Utbildnigsprogram i kemi.

MAANTIETEEN KOULUTUSOHJELMA
Maantieteen koulutusohjelma tutkii luonnonjärjestelmiä sekä yhteiskunnan jäsentymistä
ja muutosta alueellisesta näkökulmasta. Opinnoissa tarkastellaan myös ihmisen ja ympäristön keskinäistä vuorovaikutusta.
Maantieteen perusopinnot 25 op
Maantiede tieteenalana 5 op
Luonnonjärjestelmät maantieteessä 5 op
Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä 5 op
Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä
5 op
Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä
5 op

OPINTO-OHJELMAT JA LISÄTIETOA: WWW.HELSINKI.FI/AVOIN. AVOIN UUDELLE AJATTELULLE.

MATEMAATTISTEN TIETEIDEN
KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN
KOULUTUSOHJELMA

Matematiikka on sekä itsenäinen tieteenala että universaali kieli, jolla on kirjoitettu
muun muassa tilastotiede, ekonometria
ja tietojenkäsittelyteoria. Matematiikan
opinnot johdattavat moderniin matematiikkaan ja sen sovelluksiin. Tilastotieteen
opinnoissa perehdyt tilastollisen päättelyn
ja mallinnuksen teoriaan sekä menetelmiin,
joilla datasta voidaan paljastaa yleisiä
systemaattisia piirteitä.

Tietojenkäsittelytiede tutkii informaatiota
kuvaavia ja muuntavia algoritmisia prosesseja
sekä niiden automatisointia tietotekniikan tarjoamin välinein. Tietojenkäsittelytieteen tutkimuskenttä on laaja: se ulottuu ohjelmoinnista,
tietokannoista ja tietoverkoista tekoälyyn ja
tieteelliseen laskentaan. Uudet sovellusalueet
avaavat jatkuvasti uusia mahdollisuuksia niin
tutkimukselle kuin työelämällekin.

Matematiikan perusopinnot 25 op
Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op
Raja-arvot 5 op
Differentiaalilaskenta 5 op
Integraalilaskenta 5 op
Matematiikan muita opintoja:
Johdatus logiikkaan 5 op
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op
Tilastotieteen perusopinnot 25 op
Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op
Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op
Todennäköisyyslaskenta I 5 op
Tilastollinen päättely I 5 op
Data-analyysin harjoitustyö 5 op
Ks. myös: Menetelmäopinnot

Tietojenkäsittelytieteen perusopintoja
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op
Ohjelmoinnin perusteet 5op
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5op
Ohjelmoinnin mooc 10 op, mooc (sis. Ohjelmoinnin perusteet ja Ohjelmoinnin jatkokurssi)
Tietokantojen perusteet 5 op, mooc
Tietokoneen toiminnan perusteet 2 op (3 op:n
jatkokurssi järjestetään myöhemmin)
Tietojenkäsittelytieteen aineopintoja
Ohjelmistotekniikka 5 op
Ohjelmistotuotanto 6 op
Ohjelmistotuotantoprojekti 10 op
Tietorakenteet ja algoritmit 10 op
Full Stack -websovelluskehitys 3 - 8 op. mooc
Tietoliikenteen perusteet 1, 2 op
Tietoliikenteen perusteet 2, 3 op
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Web-palvelinohjelmointi Java 5 op
Full Stack -websovelluskehitys harjoitustyö
1-10 op
DevOps with Docker 1-3 cr
Data Analysis with Python, 5 cr
Elements of AI 2 op, mooc
Elements of AI: Tekoälyn perusteet 2 op, mooc
Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp, mooc
Elements of AI: n jatkokurssi 2- 3 op, mooc
Computing and society 5 cr
Cyber Security Base: Introduction to Cyber
Security 1 op, mooc
Cyber Security Base: Securing Software 3 op,
mooc
Cyber Security Base: Course Project I 1 op,
mooc
Cyber Security Base: Advanced Topics 3 op,
mooc
Cyber Security Base: Course Project II, 1 op,
mooc
Cyber Security Base: Capture The Flag 1 op,
mooc
Tietojenkäsittelytieteen muita opintoja
Tietokone työvälineenä 1 op
Osa tietojenkäsittelytieteen opinnoista sisältyy
myös Helsingin yliopiston Digital Education
for All (DEFA)-hankkeen kurssitarjontaan.
Hankkeessa tarjotaan tietojenkäsittelytieteen
ensimmäisen vuoden yliopisto-opinnot kaikille avoimina opintoina.
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OIKEUSTIETEELLISET
OPINNOT
Oikeustieteen opinnot antavat kokonaiskuvan oikeusjärjestyksen
sisällöstä, kehityksestä sekä yhteiskunnallisista tehtävistä ja vaikutuksista. Opinnoissa tutustutaan eri oikeudenalojen keskeisiin
periaatteisiin ja opitaan hankkimaan luotettavaa oikeudellista
tietoa ja ratkaisemaan oikeudellisia ongelmia sen avulla.
Oikeustieteen opinnot aloittaville ja kaikille
oikeustieteestä kiinnostuneille:
Johdatus oikeustieteeseen 5 op
Oikeusnotaarin koulutusohjelman opintoja
Immateriaalioikeus ja kuluttajaoikeus 4 op
Oikeuden yleistieteet 10 op
Sopimusoikeus 5 op
Valtiosääntöoikeus 4 op
Lääkintä- ja bio-oikeus 5 op
Yleinen hallinto-oikeus 2 op

Muutokset opintotarjontaan mahdollisia.
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TEOLOGISET
OPINNOT
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TEOLOGIAN JA
USKONNONTUTKIMUKSEN
KOULUTUSOHJELMA
Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelma tarkastelee yksilöiden, yhteisöjen
ja yhteiskunnan uskonnolliseen toimintaa
sekä teologian soveltamista käytäntöön.
Teologian ja uskonnontutkimuksen opinnoissa perehdyt Raamatun muotoutumiseen
kulttuurisessa kontekstissaan. Tutustut
myös kirkkoihin ja uskonnollisiin yhteisöihin
sekä eri oppien ja käsitysten sisältöihin ja
rakenteisiin.

Teologian ja uskonnontutkimuksen
perusopinnot 25 op
Eksegetiikan perusteet 5 op
Kristinuskon historian perusteet 5 op
Käytännöllisen teologian perusteet 5 op
Systemaattisen teologian perusteet 5 op
Uskontotieteen perusteet 5 op
Teologian ja uskonnontutkimuksen
aineopinnot 35 op
Maailman uskontoperinteet 5 op
Reformaatio ja moderni eurooppalainen
kulttuuri 5 op
Kristinusko Suomessa 5 op
Kristinusko Suomessa, syventävä suoritus
5 op
Raamattu länsimaisessa kulttuurissa 5 op
Raamattu länsimaisessa kulttuurissa,
syventävä suoritus 5 op
Ruoka, uskonto ja elämänkatsomus 5 op
Uskonto, teologia ja ympäristökysymys 5 op
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Muita teologian ja uskonnontutkimuksen opintoja
Uskonto, historia ja yhteiskunta: Poliittiset ja
uskonnolliset ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa 5 op
Teologian ja uskonnontutkimuksen
maisteriohjelman opintoja
Kontekstuaalinen teologia 5 op
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VALTIOTIETEELLISET
OPINNOT
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POLITIIKAN JA VIESTINNÄN
KOULUTUSOHJELMA
Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma
tarkastelee politiikan, vallan, viestinnän ja
median teemoja, jotka kietoutuvat toisiinsa
demokratian, päätöksenteon ja julkisuuden
eri tasoilla. Opinnoissa tutustut politiikan
ja organisaatioiden sekä viestinnän tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, teorioihin
ja ongelmiin – kytkettyinä ajankohtaisiin
ilmiöihin ja niistä käytävään kansalaiskeskusteluun.
Viestintä
Viestinnän opintokokonaisuus
(15, 25 tai 35 op)
Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien
pakollisia ja osa valinnaisia osia.
Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op
Viestinnän rakenteet ja etiikka 5 op
Julkisuus ja demokratia 5 op
Poliittinen viestintä 5 op
Media, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Organisaatioiden viestintä 5 op
Promootiokulttuuri ja julkisuuden tutkimus
5 op
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op
Poliittiset ja uskonnolliset ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa 5 op

Politiikka ja organisaatiot
Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)
Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia.
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen
perusteet 5 op
Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan
unionissa 5 op
Julkisuus ja demokratia 5 op
Poliittisen ajattelun perusteet 5 op
Vertaileva politiikan tutkimus 5 op
Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit 5 op
Poliittinen viestintä 5 op
Organisaatioiden viestintä 5 op
Työelämä ja asiantuntijuus -opinnot
Journalismi ammattina 5 op
Organisaatioviestinnän ammattilaiset 5 op
Digitaalisen viestinnän käytännöt 5 op
Menetelmäopinnot
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen,
osa 1 5 op, mooc
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen,
osa 2 5 op, mooc

SOSIAALITIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA
Miten ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa? Miten he vaikuttavat yhteiskuntaan, ja
miten yhteiskunta vaikuttaa heihin? Miten,
ja mihin, sukupuoli, ikä, etninen tausta tai
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sosioekonominen asema vaikuttavat? Sosiaalitieteiden opinnoissa tutustut yhteiskunnan
toimivuuden, monimuotoisuuden, hyvinvoinnin ja ihmisten keskinäisten suhteiden
kysymyksiin ja mekanismeihin sekä näitä
koskevaan tutkimukseen.
Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I
(15 tai 25 op)
Sosiaalipsykologiset silmälasit,
ensisovitus 5 op
Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä 5 op
Sosiaaliset maailmat 5 op
Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 5 op
Yksi seuraavista opintojaksoista:
Kriminologia 5 op
Väestötieteen johdanto 5 op
Näkökulmia kulutustutkimukseen 5 op
Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus II
(15, 25 tai 35 op)
Akateeminen kirjoittaminen 5 op
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys 5 op
Yhteiskunnan rakenteet ja eriarvoisuus 5 op
Hyvinvointivaltioteoria 5 op
Julkisoikeus 5 op
Yksi seuraavista opintojaksoista:
Kriminologia 5 op
Väestötieteen johdanto 5 op
Näkökulmia kulutustutkimukseen 5 op
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Opintosuuntakohtaiset opinnot:

TALOUSTIETEEN KOULUTUSOHJELMA

Sosiaalipsykologian opintosuunta
Ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet 5 op
Asenteet, sosiaalinen kognitio ja käyttäytymisen muutos 5 op
Tiedon sosiaalinen muodostuminen 5 op

Miten kansantalous toimii? Millainen on julkisen sektorin rooli yhteiskunnassa? Taloustieteen opinnoissa perehdyt talouden instituutioihin sekä talouden toimintaan mikro- ja
makrotasolla. Saat opinnoista perusvalmiudet
taloudellisten ilmiöiden tarkasteluun: osaat
soveltaa taloustieteen perusteorioita käytäntöön sekä seurata talouden kehitystä ja sitä
koskevaa keskustelua.

Sosiaalityön opintosuunta
Sosiaalioikeus 5 op
Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op
Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat 5 op
Sosiologian opintosuunta
Sosiologian tutkimusalueet 5 op
Sosiologinen teoria 5 op
Sosiologinen mielikuvitus 5 op
Yhteiskuntapolitiikan opintosuunta
Erot ja eriarvoisuus 5 op
Sosiologinen teoria 5 op
Lapsuuden- ja nuorisotutkimus
Lapset ja nuoret yhteiskunnassa 5 op
Nuoruus ja syrjäytyminen 5 op
Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op
Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia
kysymyksiä I: Nuorisotutkimuksen avainkäsitteet 5 op
Menetelmäopinnot
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen,
osa 1 5 op, mooc
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen,
osa 2 5 op, mooc

Taloustieteen opintokokonaisuus
15 op tai 25 op
Taloustieteen perusteet 5 op
Suomen talouselämän ja maailmantalouden
esittely 5 op
Makrotaloustieteen erikoiskurssi 25 op
Kansantalouden tilinpito 5 op

YHTEISKUNNALLISEN MUUTOKSEN
KOULUTUSOHJELMA
Yhteiskunnallisen muutoksen opinnoissa
perehdyt paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin sekä
siihen miten valta, vauraus ja hyvinvointi
ovat jakautuneet. Opit ymmärtämään ihmisten kokemuksia sosiaalisista, kulttuurisista,
taloudellisista ja poliittista muutoksista ja
heidän pyrkimyksistään vaikuttaa niihin.
Lisäksi opit analysoimaan yhteiskunnallisia
muutoksia sekä kyseenalaistamaan aikamme
itsestään selvinä pidettyjä käsityksiä.
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Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus (15, 25 tai 35 op)
Osa opintojaksoista on kokonaisuuksien pakollisia ja osa valinnaisia osia.
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen
tutkimukseen I 5 op
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen
tutkimukseen II 5 op
Globaali taloudellinen muutos 5 op
Kehityspolitiikka ja kehitysinterventiot 5 op
Maailmanpolitiikka: historiallinen
perspektiivi 5 op
Uskomukset, asenteet, kosmologiat 5 op
Tieteenalakurssit 10 op / Kehitysmaatutkimus
Kehitysmaatutkimuksen keskeiset
kysymykset, 5 op
Globaalin etelän yhteiskuntarealiteetit 5 op
Tieteenalakurssit 10 op / Sosiaali- ja kulttuuriantropologia:
Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op
Etnografiaseminaari I 5 op

KANDIDATPROGRAM I
SAMHÄLLSVETENSKAPER
Se: Studier på svenska
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MONITIETEISET
OPINNOT
Monitieteiset opinnot ovat koulutusohjelmien välisiä ja eri tieteenalojen tutkimusperinteiden, näkökulmien ja sisältöjen kiinnostavia kohtaamispisteitä.

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
Elämänkatsomustieto on monitieteinen
oppiaine, jota opetetaan kouluissa uskontokuntiin kuulumattomille oppilaille. Opintojen tavoitteena on antaa tietoa kulttuurien
ja uskontojen merkityksestä ihmisille sekä
lisätä eettisiä valmiuksia ja suvaitsevaisuutta.
Ne sopivat aineenopettajaksi opiskeleville,
mutta myös kaikille muille teemoista kiinnostuneille.

JOHTAMINEN
Hyvä johtaminen on edellytys toiminnan sujuvuudelle ja menestykselle liiketoiminnassa,
julkisella sektorilla, kansalaisjärjestöissä ja
-liikkeissä sekä poliittisissa organisaatioissa. Johtamisen opintojen tarkoituksena on
tarjota laaja-alainen näköala johtamisen
ilmiöihin sekä tutkimustietoa johtamisen
teorioista monitieteisessä viitekehyksessä.
Johtamisen opintokokonaisuus 15 op
Johdatus johtamisen tutkimukseen 5 op /
Introduktion till Ledarskap 5 sp, mooc
Johtamisen soveltaminen 5 op
Valinnainen kurssi, joista suoritetaan yksi:
Palvelujen johtaminen 5 op
Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa
5 op
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op
Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia 5 op

Elämänkatsomustiedon perusopinnot
25 op
Johdatus tieteenfilosofiaan 5 op
Johdatus etiikkaan 5 op
Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 5 op
Uskontotieteen perusteet 5 op
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op
Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op
(kesä 2020)

KIELIOPINNOT
TUTKINTOON SISÄLTYVÄT KIELI- JA
VIESTINTÄOPINNOT
Akateemiset tekstitaidot 2 op
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen
1 op
Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja
suullinen taito 3 op (hum.)
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja
suullinen taito 3 op (kasv.)
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja
suullinen taito 3 op (valt.)
Academic and Professional Communication
in English 1 & 2 (4 op)

KIELTEN ALKEIS- JA JATKOKURSSIT
Arabian alkeiskurssi 1 - Arabian aakkoset:
puhu, lue ja kirjoita 2 op
Repetera svenska – Ruotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta 2 sp
Kieliopintoja myös:
Humanistiset opinnot / Kielten koulutusohjelma
Humanistiset opinnot / Kulttuurin tutkimuksen koulutusohjelma
Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa
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MENETELMÄOPINNOT
Kasvatustieteiden koulutusohjelman
yhteiset tieteenalaopinnot
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Yhteiskuntatilastotiede
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 1)
5 op, mooc
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 2)
5 op, mooc
Ks. myös: Matemaattis-luonnontieteelliset
opinnot / Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma

MOOC-KURSSIT
Ilmakehätieteiden koulutusohjelma
(maisteritaso)
Ilmastonmuutos nyt 2-5 op
Climate Change Now 2-5 cr
Leadership for sustainable change 5 cr

Elements of AI: Tekoälyn perusteet 2 op
Elements of AI: Grunderna i artificiell
intelligens 2 sp
Elements of AI: n jatkokurssi 2-3 op
Full Stack -websovelluskehitys 3-8 op
Tietoliikenteen perusteet 2 op
Cyber Security Base:
Introduction to Cyber Security 1 cr
Cyber Security Base: Securing Software 3 cr
Cyber Security Base: Course Project I 1 cr
Cyber Security Base: Advanced Topics 3 cr
Cyber Security Base: Course Project II 1 cr
Cyber Security Base: Capture The Flag 1 cr
Tietokantojen perusteet 5 op
Tietorakenteet ja algoritmit 10 op
Tietokoneen toiminta, osa I 2 op
DevOps with Docker 1-3 cr
Web-palvelinohjelmointi Java 5 op
Data Analysis with Python 5 cr
Ympäristötieteiden koulutusohjelma
Ympäristötaloustieteen johdantokurssi
3/5 op
Kiertotalous nyt 3 op
Ilmastonmuutos nyt 2-5 op
Climate Change Now 2-5 cr
Leadership for sustainable change 5 cr

Menetelmäopinnot / yhteiskuntatilastotiede
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen
(osa 1) 5 op
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen
(osa 2) 5 op
Johtaminen
Johdatus johtamisen tutkimukseen 5 op
Introduktion till Ledarskap 5 sp

LUKIOLAISILLE
SOVELTUVAT
OPINNOT
Lukiolaisille soveltuvat, tieteenalojen perusteisiin johdattelevat opinnot löytyvät helposti
Avoimen yliopiston verkkosivujen opintotarjonnasta, johon ne on merkitty erikseen
Soveltuu lukiolaisille -merkinnällä. Opintoja
voi myös hakea opetushausta: https://courses.helsinki.fi/fi/open-university/.

Tietojenkäsittelytieteen
koulutusohjelma
Ohjelmoinnin mooc 10 op (sis. Ohjelmoinnin
perusteet 5 ja Ohjelmoinnin jatkokurssi)
Tietokantojen perusteet 5 op
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OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Kansalais- ja työväenopistot, kesäyliopistot
ja kansanopistot tuovat Helsingin yliopiston
Avoimen yliopiston opinnot kotikulmille
myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella!
Ilmoittautumisajat ja -käytännöt sekä opintomaksut ja perumisehdot vaihtelevat oppilaitoksittain. Opinto-ohjelmat ja lisätietoa
kunkin oppilaitoksen käytännöistä löydät
oppilaitosten omilta verkkosivuilta.

ALKIO-OPISTO, KORPILAHTI

Saksan jatkokurssi 2 3 op
Käytännön italian kurssi (CEFR A2) 2 op

ETELÄ-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO,
ILMAJOKI
www.epky.fi
Kemian perusteet 5 op
Maataloustieteiden opintoja:
Kasvintuotannon perusteet 6 op
Kotieläntuotannon perusteet 5 op
Maatalousekonomian perusteet I 2 op
Maatalousekonomian perusteet II a 3 op
Bioenergiaketjut 5 op

HELSINGFORS ARBIS

www.alkio.fi
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

ww.hel.fi/arbis
Grundstudierna i pedagogik (allmän och
vuxenpedagogik) 25 sp

ESPOON TYÖVÄENOPISTO (OMNIA
KOULUTUS)

HELSINGIN AIKUISOPISTO

www.espoo.fi/tyovaenopisto
Kasvatustieteen perusopinnot (yleinen ja
aikuiskasvatustiede) 25 op
Psykologian perusopinnot 25 op
Johdatus oikeustieteeseen 5 op
Taidehistorian valinnaisia opintoja: Helene
Schjerfbeck: aikalaisnäkökulmia ja tulkintoja
5 op
Käsityötiede: Pinta ja rakenne 10 op
Saksan alkeiskurssi 1 3 op
Saksan alkeiskurssi 2 4 op
Saksan jatkokurssi 1 4 op

www.helao.fi
Maailmankaikkeus nyt 5 op

HELSINGIN EVANKELINEN OPISTO
www.heo.fi
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus 25 op
Viestinnän opintokokonaisuus 25 op
Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I 25 op
Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 25 op
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Psykologian perusopinnot 25 op
Kemian perusteet 5 op
Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen
tasapaino 5 op
Academic and Professional Communication
in English 1 & 2 4 op
Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja
suullinen taito (valt.) 3 op

HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO
www.kesayliopistohki.fi
Englannin perusopinnot 30 op
Egyptin puhekielen jatkokurssi 5 op
Arabian jatkokurssi 2 2 op
Espanjan alkeiskurssi 1 3 op
Espanjan alkeiskurssi 2 3 op
Espanjan jatkokurssi 1 3 op
Espanjan jatkokurssi 2 3 op
Curso de comprensión de textos – Espanjan
tekstinymmärtämisen kurssi (CEFR B1) 2 op
Espanjan kielioppikurssi (CEFR A2) 3 op
Espanjan täydennyskurssi (CEFR A2) 3 op
Italian alkeiskurssi 1 3 op
Italian alkeiskurssi 2 3 op
Italian jatkokurssi 1 3 op
Italian jatkokurssi 2 3 op
Cicerone – Italian kielioppikurssi verkossa 3 op
Portugalin alkeiskurssi 1 3 op
Portugalin alkeiskurssi 2 2 op
Portugalin jatkokurssi 1 3 op
Portugalin jatkokurssi 2 2 op
Ranskan alkeiskurssi 1 3 op
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Ranskan alkeiskurssi 2 3 op
Ranskan jatkokurssi 1 3 op
Ranskan jatkokurssi 2 3 op
Ranskan jatkokurssi 3 3 op
Saksan alkeiskurssi 1 3 op
Saksan alkeiskurssi 2 4 op
Venäjän alkeiskurssi 1 4 op
Venäjän alkeiskurssi 2 4 op
Venäjän jatkokurssi 1 4 op
Venäjän jatkokurssi 2 4 op

HÄMEEN KESÄYLIOPISTO
www.hameenkesayliopisto.fi
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja
aikuiskasvatustiede) 25 op
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op
Käsityötiede: Käsityötiede, muotoilu ja
teknologia 5 op
Ravitsemustieteen opintoja 15-25 op
Uskontotieteen opintoja 15 op:
Uskontotieteen perusteet 5 op
Uskonnollinen monimuotoisuus 5 op
Uskonto, alue ja yhteiskunta 5 op

JÄMSÄN TYÖVÄENOPISTO
www.jamsa.fi/palvelut/kasvatus-ja-koulutus/tyovaenopisto
Maailmankaikkeus nyt 5 op

JÄRVENPÄÄN OPISTO

MIKKELIN KESÄYLIOPISTO

www.jarvenpaa.fi/jarvenpaanopisto
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja
aikuiskasvatustiede) 25 op

www.mikkelinkesayliopisto.fi
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op

KYMENLAAKSON KESÄYLIOPISTO
www.kymenlaaksonkesayliopisto.fi
Elinkaariajattelu 5 op
Espanjan alkeiskurssi 1 3 op
Espanjan alkeiskurssi 2 3 op
Espanjan jatkokurssi 1 3 op
Espanjan jatkokurssi 2 3 op
Saksan alkeiskurssi 2 4 op
Textkurs: Lesen, Diskutieren und Schreiben
- Saksan tekstikurssi 4 op

PORVOON KANSALAISOPISTO
www.porvoo.fi/kansalaisopisto
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja
kirjallinen taito (hum.) 3 op

PÄIJÄT-HÄMEEN KESÄYLIOPISTO, LAHTI
www.paijathameenkesayliopisto.fi
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja
aikuiskasvatustiede) 25 op
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja
kirjallinen taito (kasv.) 3 op

LAAJASALON OPISTO

TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO

www.laajasalonopisto.fi
Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus 25 op
Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I 25 op
Viestinnän opintokokonaisuus 25 op
Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 25 op
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja
kirjallinen taito (valt.) 3 op
Academic and Professional Communication
in English 1 & 2 4 op

www.tampereenkesayliopisto.fi
Johdatus oikeustieteeseen 5 op
Kriisiviestintä ja -johtaminen 5 op
Italian alkeiskurssi 1 3 op
Italian alkeiskurssi 2 3 op
Italian jatkokurssi 1 3 op
Italian jatkokurssi 2 3 op
Romolo - Käytännön italiaa verkossa 1 3 op
Remo - käytännön italiaa verkossa 2 3 op
Portugalin jatkokurssi 1 3 op
Portugalin jatkokurssi 2 2 op
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TYÖVÄEN AKATEMIA, KAUNIAINEN
www.akatemia.org
Erityispedagogiikan perusopintojen osia,
15 op
Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus 25 op
Viestinnän opintokokonaisuus 15 op
Yhteiskunnallisen muutoksen opintokokonaisuus 25 op
Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot
30 op
Japanin historia 5 op
Johdatus Kiinan politiikkaan ja
yhteiskuntaan 5 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja
suullinen taito 3 op (hum.)
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja
suullinen taito 3 op (oik.)
Academic and Professional Communication
in English 1 & 2 (4 op)
Espanjan alkeiskurssi 2 3 op
Espanjan jatkokurssi 1 3 op
Espanjan jatkokurssi 2 3 op
Ranskan alkeiskurssi 1 3 op
Ranskan alkeiskurssi 2 3 op
Ranskan jatkokurssi 1 3 op
Ranskan jatkokurssi 2 3 op
Comprendre et commenter - ranskan
tekstilähtöinen kurssi 3 op
Saksan alkeiskurssi 1 3 op
Saksan alkeiskurssi 2 4 op
Saksan jatkokurssi 1 4 op

Saksan jatkokurssi 2 3 op
Textkurs: Lesen, Diskutieren und Schreiben
- Saksan tekstikurssi 4 op
Venäjän alkeiskurssi 2 4 op
Venäjän jatkokurssi 1 4 op
Venäjän jatkokurssi 2 4 op
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen
1 op
Äidinkielen opinnot, tieteellinen kirjoittaminen (humanistinen tiedekunta) 2 op

VANTAAN AIKUISOPISTO
www.vantaa.fi/aikuisopisto
Academic and Professional Communication
in English 1 & 2 4 op
Espanjan alkeiskurssi 1 3 op
Espanjan alkeiskurssi 2 3 op
Italian alkeiskurssi 1 3 op
Italian alkeiskurssi 2 3 op
Romolo - Käytännön italiaa verkossa 1 3 op
Saksan alkeiskurssi 1 3 op
Saksan alkeiskurssi 2 4 op
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ÖPPNA UNIVERSITET
Öppna universitet erbjuder alla intresserade
möjlighet att genomföra studier som följer
Helsingfors universitets undervisningsplaner. Det finns ingen åldersgräns och inga
krav på grundutbildning.
Öppna universitetet är känt för sitt mångsidiga kursutbud och flexibla studier i ämnen
som baserar sig på forskning. Studierna är
ordnade så att det är möjligt att studera vid
sidan av jobbet. Man kan genomföra studier
vid universitetet, på nätet och i andra läroanstalter som universitetet samarbetar med –
självständigt eller tillsammans med andra.
Studier vid Öppna universitet är ett utmärkt
sätt att komplettera sina kunskaper, söka
en ny inriktning, höja sin kompetens och
bli inspirerad. Vid Öppna universitetet kan
man också ta ett sabbatsår, hitta sitt specialområde och förbereda sig för urvalsproven.
Lärande är närande. Välkommen till Öppna
universitetet!

utbildningsprogram på adressen: courses.
helsinki.fi/sv/oppna-universitet/studier.
Rätt till ändringar förbehålls.

ANMÄLAN
Man anmäler sig till studierna på nätet via
kursens anmälningslänk i undervisningsprogrammet. Anmälan är bindande och börjar
45 dagar före kursens början. Läs redan på
förhand Öppna universitetets anvisningar
om anmälan, annullering och avgifter: www.
helsinki.fi/sv/oppna-universitetet

STUDIEAVGIFT
Studieavgiften är 15 euro per studiepoäng
(sp). Vissa kurser kan dessutom ha avgiftsbelagt material. Studie- och materialavgifter
betalas på nätet i samband med anmälan.
Studieavgifterna för kurser som ordnas i
läroanstalter som universitetet samarbetar
med avviker från Öppna universitetets avgifter.

STUDIER PÅ SVENSKA
2019-2020

UNDERVISNINGSPROGRAM

UTBILDNINGSPROGRAMMET I BIOLOGI

Information om vad studierna innehåller
och hur de genomförs finns i undervisningsprogrammet för varje kurs. Du kan bläddra i
undervisningsprogrammen enligt ämne och

Livets evolution 5 sp
Växt- och djurfysiologins grunder 5 sp
Ekologins grunder 5 sp
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UTBILDINGSPROGRAMMET I
DATAVETENSKAP
Elements of AI: Grunderna i artificiell
intelligens 2 sp

UTBILDNIGSPROGRAMMET I KEMI
Kemins grunder 5 sp
Organisk kemi 5 sp

UTBILDNINGSPROGRAMMET
I SAMHÄLLSVETENSKAPER
(SVENSKA SOCIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN)
Samhällsvetenskaper, grundstudier:
Välfärdens politiska och rättsliga strukturer i
Finland 5 sp
Människan i det finländska välfärdssamhället 5 sp
Introduktion till statskunskap med
förvaltning, 5 sp
Introduktion till socialpsykologin 5 sp
Introduktion till den offentliga rätten 5 sp
Introduktion till socialt arbete 5 sp
Introduktion till socialpolitiken 5 sp
Introduktion till sociologin 5 sp
Introduktion till journalistik, kommunikation och mediespråk 5 sp
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Ämnesstudier inom olika vetenskapsområden, enskilda kurser:
Statskunskap med olika förvaltning
Förvaltningspolitik - strukturer och processer 5 sp
Jämförande politik och förvaltning Globala perspektiv 5 sp
Organisation och omvärld 5 sp Aktuella
frågor i politikens organisering 5 sp
Socialpsykologi
Gruppdynamik I: Interaktion i smågrupper
5 sp
Social identitet och interaktion mellan
grupper 5 sp
Arbets- och organisationspsykologi I:
En introduktion 5 sp
Barnpsykologi i familjekontext, 5 sp
Rättsvetenskap
Kommunalrätt 5 sp
Medie- och offentlighetsjuridik 5 sp
Offentlig rätt fortsättningskurs, del 1, 5 sp
Mänskliga rättigheter 5 sp
Migrationsrätt 5 sp
Socialt arbete och socialpolitik
Perspektiv på sociala problem 5 sp
Välfärdsservice i förändring 5 sp

Sociologi
Studiecirklar i sociologi 5 sp
Genus i samhället I 5 sp
Samhällsvetenskapens klassiker 5 sp
Ledarskap
Introduktion till Ledarskap 5 sp, mooc

ORDLISTA
Utbildningsprogram
Från och med hösten 2017 kan man studera inom 108 olika utbildningsprogram vid
Helsingfors universitet på finska eller på
svenska. Av dessa är 42 kandidatprogram
och 66 magisterprogram. Läsåret 2019-2020
erbjuder Öppna universitetet studier från 34
olika utbildningsprogram och programmens
studieinriktningar. Du kan bläddra i våra
kurser som ingår i de olika utbildningsprogrammen på adressen: courses.helsinki.fi/
sv/oppna-universitet/studier. Se också: Studieinriktning, Fakultet, Undervisningsplan.
Studieavsnitt
Studieavsnitt är studiernas grundenhet, dvs.
en kurs som behandlar ett ämne. Ett studieavsnitt kan t.ex. bestå av föreläsningar och
tentamen, en skriftlig uppgift, grupparbete
eller bara en litteraturtentamen. Studieavsnittets namn berättar om studiernas inne37

håll och antalet studiepoäng anger studiernas omfattning och den arbetsmängd som de
kräver. Se också: Studiepoäng.
Undervisningsprogram
Undervisningsprogrammet innehåller information om hur, när och var studierna
ordnas. I undervisningsprogrammet finns
anvisningar om hur man anmäler sig och om
avgifter, prestationssätt och kurslitteratur.
Undervisningsprogrammen finns på adressen: courses.helsinki.fi/sv/oppna-universitet/studier
Studiepoäng
Vid studieavsnittets namn anges också antalet studiepoäng (t.ex. 5 sp) som beskriver den
arbetsmängd som krävs för att genomföra
studieavsnittet. En studiepoäng motsvarar i
genomsnitt 27 timmars arbete.
Studieinriktning
I vissa utbildningsprogram är studierna fortfarande indelade enligt studieinriktningar.
Fakultet
Vetenskapsområdena vid Helsingfors universitet är fördelade mellan 12 fakulteter:
Agrikultur- forstvetenskapliga fakulteten,
Bio- och miljövetenskapliga fakulteten,
Farmaceutiska fakulteten, Humanistiska
fakulteten, Juridiska fakulteten, Matema-
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tisk-naturvetenskapliga fakulteten, Medicinska fakulteten, Pedagogiska fakulteten,
Statsvetenskapliga fakulteten, Svenska
social- och kommunalhögskolan, Teologiska
fakulteten och Veterinärmedicinska fakulteten. Inom fakulteterna är undervisningen
och forskningen ordnad i utbildningsprogram. Universitetet har utöver fakulteter
flera fristående institutioner (till exempel
Öppna universitetet) som har sina egna specialuppgifter.
Undervisningsplan
Undervisningsplanerna består av de studier
som krävs för en viss examen eller för en studiehelhet. Studierna vid Öppna universitetet
följer Helsingfors universitets undervisningsplaner, och motsvarar universitetets studier
till innehåll och kravnivå.
Nätstudier
Vid Öppna universitetet ordnas många nätkurser som är oberoende av tid och plats. En
nätkurs består t.ex. av webbföreläsningar,
litteratur, uppgifter och diskussioner med
andra studerande på webben. Studiemiljön
är lärplattformen Moodle. Det finns också
några MOOC-kurser som är öppna för alla
(Massive Open Online Course).

OPEN UNIVERSITY
The University of Helsinki Open University
provides everyone with the opportunity to
complete flexible university-level studies. The
studies conform to the degree requirements of
the University.
Read more: helsinki.fi/en/open-university
See the details of the studies:
courses.helsinki.fi/en/open-university/studies

STUDIES IN ENGLISH 2019-2020
Environment studies
Climate Change Now 2-5 cr
Leadership for sustainable change 5 op
Ethnology
Perspectives into Ethnological Studies 5 cr
Film- and Television studies
Introduction to Film and Television
Studies 5 cr
World Film History I 5 cr
World Film History II 5 cr
Cultural studies
Archaeology of Finland and Neighbouring
Areas 5 cr
Monuments, discourses, emotions –
What is cultural heritage 5 cr
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Processes and communities of cultural
heritage 5 cr
Region, Place, Environment: Civilizations,
Innovations and Cultural Change 5 cr
Museology
Museum Collections 5 op
Museum Project Management 10 op
Computer Science
Computing and society 5 cr
The Elements of AI 2 cr, mooc
Cyber Security Base:
Introduction to Cyber Security 1 cr, mooc
Cyber Security Base:
Securing Software 3 cr, mooc
Cyber Security Base:
Course Project I 1 cr, mooc
Cyber Security Base:
Advanced Topics 3 cr, mooc
Cyber Security Base:
Course Project II 1 cr, mooc
Cyber Security Base:
Capture The Flag 1 cr, mooc
DevOps with Docker 1-3 cr, mooc
Data Analysis with Python 5 cr, mooc
Data Science Project I 5 cr
University Pedagogy
Learning in Higher Education 5 cr
Constructive Alignment in Course Design 5 cr
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TUKEA JA TAITOA
OPISKELUUN!
Avoimissa yliopisto-opinnoissa tarvitaan
taitoa etsiä, omaksua, jäsentää ja soveltaa
tietoa kuhunkin tilanteeseen tarkoituksenmukaisella tavalla. Nämä taidot kehittyvät
opiskelun myötä, ja niitä voi myös tietoisesti
opiskella. Huomaa seuraavat mahdollisuudet
omien opiskelutaitojesi kehittämiseen:

OPISKELUA TUKEVAT OPINNOT
Akateemiset tekstitaidot 2 op
Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op
Aloittava kirjoittaja 0 op
Taitava kirjoittaja 0 op
Äidinkielen opinnot, tieteellinen
kirjoittaminen (hum.) 2 op
Helsingin yliopiston kirjaston järjestämät
tiedonhankinnan kurssit

OPISKELUTAITOILLAT VERKOSSA
Avointen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisissä opiskelutaitoilloissa
pohditaan opiskelijoille tuttuja aiheita kuten opintojen suunnittelua ja ajankäyttöä,
tenttiin valmistautumista ja tenttivastaustekniikkaa sekä englanninkielisten tekstien
lukemista. Opiskelutaitoillat järjestetään
kaikille avoimina webinaareina.

Opiskelutaitoillat järjestetään Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän
yliopiston, Lapin yliopiston, Turun yliopiston
ja Åbo Akademin avointen yliopistojen sekä
Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Karelia
ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Katso
ohjelma ja lisätiedot: www.opiskelutaidot.fi

MATERIAALIA VERKOSSA
Kehity oppijana -sivustolta saat arvokkaita
vinkkejä mm. kirjallisiin tehtäviin, tenttiin
lukemiseen ja yhdessä oppimiseen:
www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/
kehity-oppijana.

HYAYOY ON
OPISKELIJOIDEN
OMA YHEISÖ
Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston
Opiskelijain Yhdistys on Avoimen yliopiston
opiskelijoiden oma verkosto. Sen tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä, vertaistukea ja
kokemusten jakamista opiskelijoiden kesken.
Tule mukaan! facebook.com/hyayoy
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OVET AUKI AVOIMEEN
Avoimen yliopiston lukuvuoden avajaiset
ja infotilaisuus tiistaina 27.8.2019 klo 15-18,
Tiedekulma (Yliopistonkatu 4)
Ohjelmassa tietoiskuja, luentoja ja infopisteitä.
Tervetuloa juhlistamaan lukuvuoden aloitusta
ja tutustumaan Avoimen yliopiston opiskelumahdollisuuksiin! Vapaa pääsy.
#avoinyliopisto #ovetaukiavoimeen
#avoinuudelleajattelulle

STUDIA GENERALIA
Avoin yliopisto järjestää kahdesti vuodessa
Helsingin yliopiston kaikille avoimen Studia
Generalia -luentosarjan. Syksyn 2019 luentosarjassa puhutaan rajoista ja niiden ylittämisestä: Onko kaikella rajansa? Miten rajat
rakentuvat ja miten muuttumattomia ne ovat?
Luentoja voi seurata paikan päällä Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4) tai verkossa. Lisätietoa: helsinki.fi/avoin/studia-generalia
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TUTUSTU OPINTOTARJONTAAN
JA LUE LISÄÄ: HELSINKI.FI/AVOIN
Neuvonta Avoimen yliopiston opinnoista kiinnostuneille:
opiskelijaksiavoimeen@helsinki.fi
Neuvonta Avoimessa yliopistossa jo opiskeleville:
avoin-student@helsinki.fi

