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AVOIN.
YLIOPISTO
KAIKILLE.
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto on osa
maamme monialaisinta yliopistoa. Se tarjoaa
Helsingin yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja ja tutkittuun tietoon nojaavia
näköaloja kaikille kiinnostuneille. Opintoihin
ei ole ikärajoja eikä pohjakoulutusvaatimuksia.
Avoin yliopisto tunnetaan monipuolisesta
opintotarjonnasta sekä joustavista opinnoista. Järjestämme opinnot niin, että opiskelu
on mahdollista myös työn ohessa. Opiskella
voi yliopistolla, verkossa ja yhteistyöoppilaitoksissa - itsenäisesti tai yhdessä muiden
kanssa.

OPINTOTARJONTA
Tästä esitteestä löydät tietoa Avoimen yliopiston opinnoista syksyllä 2018 ja keväällä
2019. 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.
Osaan opinnoista on jatkuva ilmoittautuminen. Niihin voi ilmoittautua ja opinnot voi
aloittaa joustavammin omassa aikataulussaan. Ilmoittautuminen on sitova.

VIETÄ VÄLIVUOSI OPISKELLEN. Avoimessa
yliopistossa on hyvä viettää välivuotta, tutustua eri tieteenaloihin ja kartuttaa valintakokeissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Suoritetut
opinnot kirjataan Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin. Opiskelu Avoimessa yliopistossa ei kuitenkaan vaikuta hakijan asemaan ensikertalaiskiintiössä.
VAHVISTA OSAAMISTASI TYÖELÄMÄSSÄ.
Aikamme työelämä edellyttää kykyä ja halua
uuden oppimiseen. Avoimessa yliopistossa
voit syventää ja laajentaa osaamistasi tutkittuun tietoon perustuvilla näkökulmilla.
ETSI UUTTA URAA. Monelle aikuisopiskelijalle
opiskelu merkitsee alkua jollekin uudelle. Jos
kaipaat uutta suuntaa, seuraa rohkeasti kiinnostustasi! Opintoihin voi saada Koulutusrahaston myöntämää aikuiskoulutustukea, mikäli muut ehdot täyttyvät.
VOIMAANNU JA VIRKISTY. Opiskelu tuottaa iloa ja voimaantumisen kokemuksia. Se
voi olla joskus haastavaa – mutta sitä kautta myös hyvin palkitsevaa. Oppiminen tekee
hyvää!

OPINTOMAKSU
Opintojen hinta on 15 euroa per opintopiste
(op). 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.

OPINTO-OHJELMAT JA LISÄTIETOA: WWW.HELSINKI.FI/AVOIN. OPPIMINEN TEKEE HYVÄÄ.
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YLIOPISTOTERMIT
TUTUIKSI
TIEDEKUNTA Helsingin yliopiston eri tieteenalat jakautuvat 11 eri tiedekuntaan:
bio- ja ympäristötieteellinen, eläinlääketieteellinen, humanistinen, kasvatustieteellinen,
lääketieteellinen, maatalous-metsätieteellinen,
matemaattis-luonnontieteellinen, oikeustieteellinen, teologinen, valtiotieteellinen ja farmasian
tiedekunta. 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.

KOULUTUSOHJELMA Syksystä 2017 alkaen
Helsingin yliopistossa on opiskeltu kotimaisilla kielillä 64 eri koulutusohjelmassa. Näistä 32
on alkuvaiheen (kandiohjelma) ja 32 maisterivaiheen (maisteriohjelma) opintoja.
Avoimessa yliopistossa voi lukuvuonna 2018–
2019 opiskella 28 eri koulutusohjelman
mukaisia opintoja. Tutustu koulutusohjelmiin
ja niiden sisältämiin opintoihin osoitteessa:
courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot.
OPINTOSUUNTA Joidenkin koulutusohjelmien opinnot jakautuvat edelleen eri opintosuuntien mukaisiin opintoihin. Esimerkiksi
politiikan ja viestinnän koulutusohjelma sisältää koulutusohjelman yhteisten opintojen lisäksi
politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen sekä
viestinnän tutkimuksen erilliset opintosuunnat.
OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelmalla tarkoitetaan niitä opintoja, jotka tarvitaan
tietyn koulutusohjelman mukaisen tutkinnon
tai opintokokonaisuuden suorittamiseksi. Avoimen yliopiston opinnot ovat Helsingin yliopiston
koulutusohjelmien opetussuunnitelmien mukaisia, ja ne vastaavat sisällöiltään ja vaatimuksiltaan yliopiston opintoja.
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OPINTOJAKSO Opintojakso on yhtä asiakokonaisuutta käsittelevä kurssi. Se voi koostua
esimerkiksi luennoista ja luentotentistä, kirjallisesta oppimistehtävästä, ryhmätyöskentelystä
tai pelkästä kirjallisuustentistä.
OPINTO-OHJELMA Opinto-ohjelmassa kerrotaan miten, milloin ja missä opinnot järjestetään. Opinto-ohjelmassa on ohjeet opintoihin
ilmoittautumisesta sekä tiedot maksuista, suoritustavoista ja kirjallisuudesta. Opinto-ohjelmat
löytyvät Avoimen yliopiston verkkopalvelusta
aiheittain ja koulutusohjelmittain:
courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot.
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, 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. Verkkoopintoihin voi sisältyä esimerkiksi verkkoluentojen seuraamista, kirjallisuuteen perehtymistä,
oppimistehtäviä, verkkokeskustelua ja verkkotenttejä . Tarjolla on myös kaikille avoimia
MOOC -kursseja (Massive Open Online Course).
VÄYLÄ Avoimen yliopiston väylä tarkoittaa
mahdollisuutta päästä yliopiston 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.

OPINTO-OHJELMAT JA LISÄTIETOA: WWW.HELSINKI.FI/AVOIN. OPPIMINEN TEKEE HYVÄÄ.

KUVA: WILMA HURSKAINEN

AVOIMEN YLIOPISTON
OPINTOTARJONTA
LUKUVUONNA 2018–2019
Seuraavilta sivuilta löydät tietoa Avoimen
yliopiston opintotarjonnasta syksyllä 2018
ja keväällä 2019. Opintotarjonta esitellään
Helsingin yliopiston tiedekuntien ja edelleen
koulutusohjelmien mukaan jäsennettynä.
Esitteen lopusta löydät myös ruotsinkieliset
sekä yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävät
opinnot.

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin
opintotarjonnassa. Pysy ajan tasalla
seuraamalla verkkopalveluamme, tilaamalla
uutiskirjeemme ja tykkäämällä meistä
sosiaalisessa mediassa!

Opintojen tarkemmat sisällöt,
suoritustavat, aikataulut, opetuspaikat,
opintomaksut ja ilmoittautumisohjeet sekä
opintokokonaisuuksen rakenteet löydät
opinto-ohjelmista osoitteesta:
courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot.
OPINTO-OHJELMAT JA LISÄTIETOA: WWW.HELSINKI.FI/AVOIN. OPPIMINEN TEKEE HYVÄÄ.
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Ympäristötieteiden perusopintoja

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISET OPINNOT
▪BIOLOGIAN
▪
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.
Biologian aineopintoja

Kasvi- ja eläinfysiologian perusteet 5 op
Ihmisen fysiologia 5 op
Kemian perusteet 5 op
▪YMPÄRISTÖTIETEIDEN
▪
KOULUTUSOHJELMA
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?
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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
Ympäristötieteiden aineopintoja

Ekotoksikologia 5 op
Ympäristöekologia 5 op
Ympäristöasioiden hallinta 20 op
Ympäristöriskien arviointi 5 op
Ympäristövaikutusten arviointi 5 op
Elinkaariajattelu 5 op
Ympäristölainsäädäntö ja hallinto 5 op
Monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus 15–35 op

Monitieteinen ympäristöoikeus 5 op
Monitieteinen ympäristötutkimus – tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin 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
Ekologian perusteet 5 op
Ympäristöestetiikan perusteet 5 op
Ympäristötaloustieteen johdantokurssi 3 op
Ilmastonmuutos nyt (Climate Change
Now) 2-5 op (MOOC)

OPINTO-OHJELMAT JA LISÄTIETOA: WWW.HELSINKI.FI/AVOIN. OPPIMINEN TEKEE HYVÄÄ.

HUMANISTISET
OPINNOT
▪FILOSOFIAN
▪
KOULUTUSOHJELMA
Filosofia paneutuu ihmismieltä askarruttaviin
peruskysymyksiin: Mitä voimme tietää, ja miten? Voimmeko tutkia todellisuutta yksin tieteiden avulla, vai tarvitsemmeko myös puhdasta
järkeä? Perustuvatko moraaliset käsityksemme
maailmaan, vai heijastammeko ne sinne itse?
Millainen on hyvä yhteiskunta? Filosofian
opinnoissa tutustut filosofiaan ja sen erityisaloihin, perehdyt inhimilliseen ajatteluun ja sitä
koskevaan tietoon sekä harjaannut filosofiseen
analyysiin ja argumentaatioon.
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
▪
KOULUTUSOHJELMA
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.
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
Keskiajan tutkimuksen opintoja

Antiikki ja keskiaika 5 op
▪KIELTEN
▪
KOULUTUSOHJELMA
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. Opit myös soveltamaan oppimaasi tietoa käytännössä ja parannat näin
suullista ja kirjallista kielitaitoasi.
ANTIIKIN KULTTUURIT
Antiikin historia 5 op
Antiikin kirjallisuushistoria 5 op
Antiikin taidehistoria 5 op
Antiikin topografia 5 op
Antiikin uskonnot ja mytologia 5 op
Antiikin perintö Euroopan kielissä ja
kulttuureissa 5 op

OPINTO-OHJELMAT JA LISÄTIETOA: WWW.HELSINKI.FI/AVOIN. OPPIMINEN TEKEE HYVÄÄ.
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Latinan alkeiskurssi 5 op
Antiikin kreikan alkeiskurssi 5 op
Antiikin kreikan jatkokurssi 5 op

KOMMUNIKAATIO JA KOGNITIOTIEDE
Mielen ja tekoälyn filosofiaa 5 op
Eksperttiyden ja arkielämän kognitiivinen
perusta 5 op

ENGLANNIN KIELI
Englannin perusopinnot 30 op:

Tutoriaali 5 op
Kulttuuri ja yhteiskunta 5 op
Kontrastiivinen tekstianalyysi 5 op
Puhuttu englanti 5 op
Teemoja englantilaisessa kielitieteessä 5 op
Englannin kielen rakenteet 5 op
Englannin perusopinnot 30 op järjestetään Helsingin aikuisopistossa. Opintoihin on karsiva alkukuulustelu. Ks. Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa.

KATALAANIN KIELI
Katalaanin alkeiskurssi 5 op
Katalaanin jatkokurssi 5 op
KOREAN KIELI
Korea 1, 15 op
PUOLAN KIELI
Puola 1, 15 op

Kommunikaation ja kognitiotieteen opinnot järjestetään Espoon työväenopistossa (Omnia Koulutus).
Ks. Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa.

▪KOTIMAISTEN
▪
KIELTEN JA KIRJALLISUUDEN
KOULUTUSOHJELMA
Oletko kiinnostunut kielistä ja kirjallisuudesta?
Haaveiletko opettajan, toimittajan, kirjailijan
tai tiedottajan urasta tai tehtävistä kirjastotai kulttuurialalla? Kotimaisten kielten ja
kirjallisuuden koulutusohjelman opinnot
voivat palvella näitä suunnitelmiasi.
KOULUTUSOHJELMAN YHTEISIÄ OPINTOJA
Puheviestintä äidinkielen ja kirjallisuuden
aineenopettajaksi opiskeleville:
Puheviestintä I 5 op
Puheviestintä II 5 op
POHJOISMAISET KIELET
Pohjoismaisten kielten perusopinnot 30 op:

SOMALIN KIELI
Somali 1, 15 op
SWAHILIN KIELI
Swahili 1, 15 op
JAPANIN, KIINAN JA KOREAN KIELTEN
YHTEISIÄ OPINTOJA:
Aasian kielitietous 5 op
HUOMAA MYÖS:
Japanin kieli: ks. Humanistiset opinnot /
Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma
Kreikan kieli: ks. Teologiset opinnot / Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelma
Muut kieliopinnot: ks. Kielikeskuksen kieliopinnot ja Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa
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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
Pohjoismaisten kielten perusopinnot järjestetään
Etelä-Pohjanmaan kesäyliopistossa.
Ks. Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa.

ROMANIKIELI JA -KULTTUURI
Romanikielen ja -kulttuurin perusopintoja:

Romanikieli I 5 op
Romanien historiaa 5 op
Johdatus romanikulttuureihin 5 op
Romanikielen ja -kulttuurin aineopintoja:

Romanikieli II 5 op
Romanimusiikki 5 op

OPINTO-OHJELMAT JA LISÄTIETOA: WWW.HELSINKI.FI/AVOIN. OPPIMINEN TEKEE HYVÄÄ.

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
▪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
OPINTOKOKONAISUUS 15 OP
Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi 5 op
Visuaalisuus ja materiaalisuus 5 op
Uskonto, maailmankuva ja perinne 5 op

Aasian tutkimuksen opintoja myös Alue- ja
kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmassa.
ARKEOLOGIA
Arkeologian opintokokonaisuus 15 op:

Arkeologian perusteet 5 op
Archeology of Finland and Neighboring Areas 5 op
Arkeologian analyysimenetelmät 5 op
Arkeologian teemaopintoja:

Arkeologiset aineistot 5 op
Arkeologinen teoria 5 op
Ks. myös: Humanistiset opinnot/Kulttuuriperinnön koulutusohjelma
ITÄISEN KESKI-EUROOPAN, BALKANIN JA
BALTIAN TUTKIMUS
Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian
tutkimuksen opintokokonaisuus I, opintoja:

Latvian ja Liettuan kulttuurihistoriaa 5 op
Itärintama. Itä-Euroopan maat ja kansat II
maailmansodassa 5 op
Ks. myös: Humanistiset opinnot/Alue- ja
kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma

AASIAN TUTKIMUS
Aasian tutkimuksen
opintokokonaisuus 30 op:

TAIDEHISTORIA
Johdatus taidehistorian opintoihin 2 op

Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi 5 op
Visuaalisuus ja materiaalisuus 5 op
Uskonto, maailmankuva ja perinne 5 op
Lisäksi kolme seuraavista:
Aasian tutkimuksen perusteet 5 op
Aasian kulttuurit ja uskonnot: Aasian moderni kirjallisuus 5 op
Visuaalisuus ja materiaalisuus Aasiassa:
Mangan historia ja nykypäivä 5 op
Visuaalisuus ja materiaalisuus Aasiassa: Aasialainen elokuva 5 op (järjestetään kesällä 2019)
Aasian yhteiskunnat: Kiinan moderni historia
5 op (järjestetään kesällä 2019)

Taidehistorian opintokokonaisuus 15-30 op:

JAPANIN KIELI
Japanin alkeet 1 5 op
Ks. myös: Humanistiset opinnot/Kielten koulutusohjelma: Aasian kielitietous 5 op

Taidehistorian lähestymistapoja 5 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:

Arkkitehtuurin teoria 5 op
Kansainvälinen näyttelytyö esimerkkinä
vanha eurooppalainen taide 5 op
Taidehistorian ja antropologian näkökulmia
kuviin ja olentoihin 5 op
Arkkitehtuurin teoria 5 op
Kansainvälinen näyttelytyö, esimerkkinä
vanha eurooppalainen taide 5 op

OPINTO-OHJELMAT JA LISÄTIETOA: WWW.HELSINKI.FI/AVOIN. OPPIMINEN TEKEE HYVÄÄ.
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Taidehistorian ja antropologian näkökulmia
kuviin ja olentoihin 5 op
Taiteesta kirjoittamisesta 5 op
USKONTOTIEDE
Uskontotieteen opintokokonaisuus 15 op:

Uskontotieteen perusteet 5 op
Maailman uskontoperinteet 5 op
Uskontotieteen lähestymistapoja 5 op
Ks. myös: Teologiset opinnot/Teologian ja
uskonnontutkimuksen koulutusohjelma

Nationalismi, massakulttuuri ja yhteiskunnan
murros sotaa edeltävässä Japanissa 5 op
▪KULTTUURIPERINNÖN
▪
KOULUTUSOHJELMA
Kulttuuriperinnön opinnoissa tarkastellaan
sitä, millä tavoin kulttuuri vaikuttaa elämäämme yksilöinä ja yhteisöinä; arjessa ja
rituaaleissa; nykyhetkessä, menneisyydessä ja
tulevaisuudessa.
ARKEOLOGIA
Arkeologiaa temaattisesti á 5 op:

▪ALUE▪
JA KULTTUURINTUTKIMUKSEN
KOULUTUSOJELMA
Alue- ja kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma on monitieteinen kokonaisuus
alue-, kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimuksen
näkökulmia ja sisältöjä. Opinnot perehdyttävät
maailman kulttuureihin, uskontoihin ja niiden
historiaan.
ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUKSEN
SYVENTÄVIÄ OPINTOJA
Yhteiskunta, valta ja viestintä:
Poliittiset ja uskonnolliset ääri-ilmiöt
mediayhteiskunnassa 5 op
ITÄISEN KESKI-EUROOPAN, BALKANIN JA
BALTIAN TUTKIMUS
Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja
Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus II,
opintoja:

Anti-gender equality mobilizations in Central
and Eastern Europe (CEE) 5 op
Queer/Women in East and Central European
Cinema (Culture and Politics of LGBT) 5 op
Opintokokonaisuus I: ks. Kulttuurien
tutkimuksen koulutusohjelma

Toisen maailmansodan kulttuuriperintö:
Sodan arkeologia ja sen tutkimus 5 op
Ruokaan ja ruokailuun liittyvien löytöjen
tulkintaa keskiajalla ja uudella ajalla 5 op
Venäjän arkeologian ajankohtaisia
tutkimuskysymyksiä 5 op
Aineellinen kulttuuri historiallisen ajan
lähteenä 5 op
Arkeologian opintoja myös: Humanistiset
opinnot/Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma
KANSATIEDE
Merkitysanalyysi tulkintamenetelmänä 5 op
KULTTUURIPERINNÖN TUTKIMUS
Politics of Memory and Oblivion 5 op
Globalising Institutions of Cultural Heritage 5 op
Kulttuuriperinnön
erikoistumisopinnot á 5 op:

Kansainvälinen näyttelytyö esimerkkinä
vanha eurooppalainen taide 5 op
Toisen maailmansodan kulttuuriperintö:
Sodan arkeologia ja sen tutkimus 5 op
Taidehistorian ja antropologian näkökulmia
kuviin ja olentoihin 5 op
Tietotekniikka ja yhteiskunta 5 op

AASIAN TUTKIMUS
Nyky-Aasian opintokokonaisuuden (30 op)
opintoja

Introduction to Hinduism 5 op
Bollywood and Indian Film(s): Understanding
Indian Society through Filmic Lenses 5 op
Transpacific Asian Popular Culture 5 op

MUSEOLOGIA
Museologian valinnainen
opintokokonaisuus 15-30 op:

Museologian teoria 5 op
Museum Collections 5 op
Museum Project Management 10 op
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Valinnaisia opintojaksoja:

ESTETIIKAN OPINTOSUUNTA

Kansainvälinen näyttelytyö, esimerkkinä
vanha eurooppalainen taide 5 op
Merkitysanalyysi tulkintamenetelmänä 5 op
Current Trends in Museological Research 5 op

Estetiikan perusopinnot 30 op:

▪TAITEIDEN
▪
TUTKIMUKSEN
KOULUTUSOHJELMA
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 (elokuva- ja tvtutkimus, estetiikka, teatteritiede, yleinen
kirjallisuustiede) mukaisia opintoja.

Estetiikan perusteet 5 op
Taiteiden ja kauneuden filosofinen tutkimus
antiikista 1800-luvulle 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 2019)
MUSIIKKITIETEEN OPINTOSUUNTA
Musiikkitieteen perusopintoja:

Johdatus musiikintutkimukseen 5 op
Musiikin ja äänen analyysi 5 op
TEATTERITIETEEN OPINTOSUUNTA
Teatteritieteen perusopintoja:

Suomen teatterihistoria 5 op

TIETEENALAN OPINNOT
Taiteiden tutkimus I 30 op:

Johdatus taiteiden tutkimukseen 5 op
Taiteiden historia 5 op
Taiteet ja kriittinen kirjoittaminen 5 op
Valinnainen opintojakso: Taiteen
tutkimuksen menetelmiä ja kysymyksiä 5 op
(osa opinnoista järjestetään kesällä 2019)
Lisäksi suoritetaan kahden eri opintosuunnan
johdantokurssi:
ELOKUVA- JA TELEVISIOTUTKIMUKSEN
OPINTOSUUNTA
Elokuva- ja televisiotutkimuksen
perusopinnot 30 op:

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteet 5 op
Elokuvan historia I 5 op
Elokuvan historia II 5 op
Televisiotutkimus ja televisiohistoria 5 op
Audiovisuaalinen kerronta 5 op

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 2019)
Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot 30 op järjestetään Avoimen yliopiston lisäksi myös Työväen
Akatemiassa. Ks. Opinnot yhteistyöpppilaitoksissa

TAIDEHISTORIAN OPINNOT:
ks. Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma
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KASVATUSTIETEELLISET
OPINNOT
▪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.
KOULUTUSOHJELMAN YHTEISET
VALINNAISET OPINNOT
Aivot ja oppiminen 5 op
Kasvatussosiologia 5 op
Mediakasvatuksen perusteet 5 op
Neuroscience of Learning 5 cr – Oppimisen
aivotutkimusta 5 op
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä,
organisaatioissa ja verkostoissa 5 op
Pienten lasten pedagogiikka 5 op
YLEISEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN
OPINTOSUUNTA
Kasvatustieteiden perusopinnot (yleinen ja
aikuiskasvatustiede) 25 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 perusopinnot (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op järjestetään Avoimen yliopiston lisäksi myös Espoon työväenopistossa (Omnia
Koulutus), Hämeen kesäyliopistossa ja Järvenpään
opistossa. Ks. Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa.
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
Oppiminen ja muutostoimijuus 5 op
Tutkimusmenetelmäopinnot (valitaan toinen):
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op
Seminaarityö 5 op
KÄSITYÖNOPETTAJAN OPINTOSUUNTA
Käsityötieteen perusopinnot 25 op:

Käsityötiede, muotoilu ja teknologia 5 op
Materiaalit ja taito 10 op
Pinta ja rakenne 10 op
Käsityötieteen opinnot järjestetään Espoon
työväenopistossa (Omnia Koulutus).
Ks. Opetus yhteistyöoppilaitoksissa.

Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op
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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 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
LASTENTARHANOPETTAJAN OPINTOSUUNTA
Kasvatustieteen perusopinnot
(lastentarhanopettaja) 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 5 op
Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
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 perusopinnot 25 op järjestetään
Avoimen yliopiston lisäksi myös Alkio-opistossa,
Järvenpään opistossa, Päijät-Hämeen kesäyliopistossa ja Työväen Akatemiassa. Ks. Opinnot
yhteistyöoppilaitoksissa.
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

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 perusopinnot 25 op järjestetään Avoimen yliopiston lisäksi myös Kymenlaakson
kesäyliopistossa ja Päijät-Hämeen kesäyliopistossa.
Ks. Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa.
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
Yliopistopedagogiikan perusopintoja

YP1 Oppiminen yliopistossa 5 op/UP1 Learning
in Higher Education 5 cr
YP2.1 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja
arviointi I 5 op/UP2.1 Constructive
Alignment in Course Design 5 cr
Koulutusohjelman yhteiset kieli- ja
viestintäopinnot

Akateemiset tekstitaidot 2 op
Draama opettaja-oppilas -vuorovaikutuksen
tukena 2 op
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 1 op
Tieto- ja viestintätekniikka opiskelussa ja
pedagogiikassa 2 op
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LÄÄKETIETEELLISET
OPINNOT
▪LÄÄKETIETEEN
▪
KOULUTUSOHJELMA
Avoimessa yliopistossa voit opiskella lääketieteen koulutusohjelman kuuluvia kansan
terveystieteen opintoja. Opinnoissa saat perustiedot sairauksien esiintyvyyteen vaikuttavista
sosiaalisista ja muista tekijöistä, niiden tutkimuksen edellytyksistä ja menetelmistä, tautien
ehkäisemisestä ja sairauksien sosiaalisista vaikutuksista sekä terveystaloustieteestä.
KANSANTERVEYSTIEDE

teen, persoonallisuuteen, aisteihin ja aivojen
tiedonkäsittelyyn.
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 perusopinnot 25 op voi opiskella
Avoimen yliopiston lisäksi Espoon työväenopistossa
(Omnia Koulutusyhtymä) ja Helsingin Evankelisessa
Opistossa. Ks. Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa.

Kansanterveystiede 25 op

Opiskelija valitsee viisi opintojaksoa
seuraavista:
Ravitsemus ja kansanterveys 5 op
Terveyden edistäminen 5 op
Terveyssosiologia 5 op
Terveystaloustiede 5 op
Työ ja terveys 5 op
Ympäristölääketiede 5op
▪PSYKOLOGIAN
▪
KOULUTUSOHJELMA
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 aikuisuu-

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
Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät
lisäopinnot 30 op

Johdatus kehityspsykologiaan 5 op
Kliininen psykologia 10 op
Kehityspsykopatologia 5 op
Psykoterapia 5 op
Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmät 5 op
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MAATALOUSMETSÄTIETEELLISET
OPINNOT
▪ELINTARVIKETIETEIDEN
▪
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.
Ravitsemustieteen opinnot 25 op

Elintarvikkeet ruokavalioissa 5 op
Ravitsemusfysiologian perusteet 5 op
Kansanravitsemus 5 op
Ravitsemus ja liikunta 5 op
Erityisruokavaliot 5 op
Ravitsemustieteen opintoja järjestetään Avoimen
yliopiston lisäksi myös Helsingin aikuisopistossa. Ks.
Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa.

▪MAATALOUSTIETEIDEN
▪
KOULUTUSOHJELMA
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.
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
▪YMPÄRISTÖ▪
JA ELINTARVIKETALOUDEN
KOULUTUSOHJELMA
Ympäristö- ja elintarviketalouden
koulutusohjelma tarkastelee mm.
ympäristökysymyksiä taloustieteen
näkökulmasta.
Ympäristötaloustieteen
johdantokurssi 3 op (MOOC)
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Koulutusohjelman muita opintoja

Matemaattiset apuneuvot I
Matemaattiset apuneuvot II
Matemaattiset apuneuvot III

MATEMAATTISLUONNONTIETEELLISET
OPINNOT
▪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 35 op

Vuorovaikutukset ja kappaleet 5 op
Vuorovaikutukset ja aine 5 op
Sähkömagnetismi 5 op
Säteilykentät ja fotonit 5 op
Perusopintojen laboratoriotyöt 5 op
Fysiikkaa luonnontieteilijöille 5 op
Havaintojen tilastollinen käsittely 5 op

▪KEMIAN
▪
KOULUTUSOHJELMA
Kemia on fysikaalisten tieteiden lailla
keskeinen luonnontiede, jota ilman
maailman suuret kysymykset eivät ratkea!
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.
Kemian perusopinnot 25 op

Opiskelija valitsee viisi opintojaksoa
seuraavista:
Kemian perusteet 5 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
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▪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
▪MATEMAATTISTEN
▪
TIETEIDEN
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.
Matematiikan perusopinnot 25 op

Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op
Raja-arvot 5 op
Differentiaalilaskenta 5 op
Integraalilaskenta 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 kohdassa Viestintä- ja
menetelmäopinnot:
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen,
osa 1 5 op (MOOC)
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen,
osa 2 5 op (MOOC)
▪TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN
▪
KOULUTUSOHJELMA
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.
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op

Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op
Ohjelmoinnin perusteet 5 op (MOOC)
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op
Tietokantojen perusteet 5 op
Tietokoneen toiminta 5 op
Tietojenkäsittelytieteen aineopintoja:

Ohjelmistotekniikan menetelmät 5 op
Full Stack -websovelluskehitys 3–7 op
Tietojenkäsittelytieteen muita opintoja:

Tietotekniikka ja yhteiskunta 5 op

Matematiikan muita opintoja:

Lukiomatematiikan kertauskurssi 1–2 op
Tilastotieteen perusopinnot 25 op
Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op
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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

Oikeustieteellisten opintojen opintotarjontaa
koskevat tiedot ovat alustavia, ja niihin voi
tulla muutoksia. Ajantasainen opintotarjonta: courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/oikeustieteet
Opintojakso Johdatus oikeustieteeseen 5 op järjestetään Avoimen yliopiston lisäksi myös Espoon
työväenopistossa (Omnia Koulutus), Helsingin
työväenopistossa ja Tampereen kesäyliopistossa.
Ks. Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa.

▪OIKEUSNOTAARIN
▪
KOULUTUSOHJELMAN
OPINTOJA
Immateriaalioikeus ja kuluttajaoikeus 4 op
Lääkintä- ja bio-oikeus 5 op
Monitieteinen ympäristöoikeus 5 op
Oikeuden yleistieteet (oikeushistoria ja
oikeusteoria) 10 op
Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op
Sopimusoikeus 5 op
Yleinen velvoiteoikeus ja vakuutus- ja
vahingonkorvausoikeus 5 op
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TEOLOGISET
OPINNOT
▪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. Opinnoissa tutustutaan myös
kirkkoihin ja uskonnollisiin yhteisöihin sekä
kristillisten ja muiden oppien sekä käsitysten
sisältöihin ja rakenteisiin.

Teologian ja uskonnontutkimuksen
aineopinnot 35 op

Teologian ja uskonnontutkimuksen
perusopinnot 25 op

Teologiset kielet

Eksegetiikan perusteet 5 op
Kristinuskon historian perusteet 5 op
Käytännöllisen teologian perusteet 5 op
Systemaattisen teologian perusteet 5 op
Uskontotieteen perusteet 5 op

Uskonto, teologia ja ympäristökysymys 5 op
Pyhä, paha ruoka uskonnoissa ja
elämänkatsomuksissa 5 op
Maailman uskontoperinteet 5 op
Reformaatio ja moderni eurooppalainen
kulttuuri 5 op
Kristinusko Suomessa, syventävä
suoritus 5 op
Raamattu länsimaisessa kulttuurissa,
syventävä suoritus 5 op

Kreikka II 5 op
Muita teologian ja uskonnontutkimuksen
opintoja

Poliittiset ja uskonnolliset ääri-ilmiöt
mediayhteiskunnassa 5 op
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VALTIOTIETEELLISET
OPINNOT
▪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.
TYÖELÄMÄ JA ASIANTUNTIJUUS -OPINNOT
Journalismi ammattina 5 op
Organisaatioviestinnän ammattilaiset 5 op
Digitaalisen viestinnän käytännöt 5 op
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
KUVA: HY/KUVA-ARKISTO

Viestinnän opintoja järjestetään Avoimen yliopiston
lisäksi myös Helsingin Evankelisessa Opistossa,
Laajasalon opistossa, Tampereen kesäyliopistossa ja
Työväen Akatemiassa. Ks. Opinnot
yhteistyöoppilaitoksissa.

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
Organisaatiotutkimus 5 op
Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit 5 op
Poliittinen viestintä 5 op
Organisaatioiden viestintä 5 op
Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus 25 op
järjestetään Avoimen yliopiston lisäksi myös Helsingin Evankelisessa Opistossa, Laajasalon opistossa ja
Työväen Akatemiassa. Ks. Opinnot
yhteistyöoppilaitoksissa.
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▪SOSIAALITIETEIDEN
▪
KOULUTUSOHJELMA
Miten ihmiset ovat keskenään
vuorovaikutuksessa? Miten he vaikuttavat
yhteiskuntaan, ja miten yhteiskunta vaikuttaa
heihin? Miten, ja mihin, sukupuoli, ikä,
etninen tausta tai 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
Toinen seuraavista opintojaksoista:
Kriminologia 5 op
Väestötieteen johdanto 5 op
Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I järjestetään
Avoimen yliopiston lisäksi myös Helsingin
Evankelisessa Opistossa, Helsingin
työväenopistossa ja Laajasalon opistossa.
Ks. Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa.

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
Toinen seuraavista opintojaksoista:
Kriminologia 5 op
Väestötieteen johdanto 5 op

Opintosuuntakohtaiset opinnot:

SOSIAALIPSYKOLOGIAN OPINTOSUUNTA
Ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet 5 op
Asenteet, sosiaalinen kognitio ja
käyttäytymisen muutos 5 op
Tiedon sosiaalinen muodostuminen 5 op
Sosiaalipsykologian erityisala: Finnish
Political Culture and System 5 cr (MOOC)
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
Johdatus vammaistutkimukseen 5 op
Lapsuuden- ja nuorisotutkimus
Lapset ja nuoret yhteiskunnassa 5 op
Nuoruus ja syrjäytyminen 5 op
Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op
▪TALOUSTIETEEN
▪
KOULUTUSOHJELMA
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.
Taloustieteen opintokokonaisuus 15 op tai 25 op

Taloustieteen perusteet 5 op
Suomen talouselämän ja
maailmantalouden esittely 5 op
Makrotaloustieteen
asiantuntijaluentosarja 5 op
Valinnaisia opintojaksoja
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▪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.

Muita valinnaisia opintojaksoja
Tieteenalakurssit 10 op:

YHTEISKUNNALLISEN MUUTOKSEN
OPINTOKOKONAISUUS (15, 25 TAI 35 OP)

Yhteiskunnallisen muutoksen opintoja
järjestetään Avoimen yliopiston lisäksi myös
Helsingin Evankelisessa Opistossa, Laajasalon
opistossa ja Työväen Akatemiassa. Ks. Opinnot
yhteistyöoppilaitoksissa.

Pakolliset opintojaksot (10 op):

Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen
tutkimukseen I 5 op
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen
tutkimukseen II 5 op

Tieteenalakurssit sisältyvät 35 op:n laajuiseen
opintokokonaisuuteen. Opiskelija valitsee
joko kehitysmaatutkimuksen tai sosiaalija kulttuuriantropologian opintosuunnan
mukaiset opintojaksot
Kehitysmaatutkimus:

Johdatus kehitysmaatutkimukseen 5 op
Kehitysmaiden yhteiskuntarealiteetit 5 op
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia:

Antropologian keskeisiä kysymyksiä 5 op
Etnografiaseminaari I 5 op

▪KANDIDATPROGRAM
▪
I
SAMHÄLLSVETENSKAPER

Valinnaiset opintojaksot (5-15 op):

Globaali taloudellinen muutos 5 op
Kehityspolitiikka ja kehitysinterventiot 5 op
Maailmanpolitiikka: historiallinen
perspektiivi 5 op
Uskomukset, asenteet, kosmologiat 5 op
Valtio ja kansalaisyhteiskunta Latinalaisessa
Amerikassa 5 op

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

Elämänkatsomustiedon aineopintoja

▪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.

▪JOHTAMISEN
▪
OPINTOKOKONAISUUS 15 OP
Hyvä johtaminen on edellytys
toiminnan sujuvuudelle ja menestykselle
liiketoiminnassa, julkisella sektorilla,
kansalaisjärjestöissä ja -liikkeissä sekä
poliittisissa organisaatioissa. Johtamisen
opintojen tarkoituksena on tarjota laajaalainen näköala johtamisen ilmiöihin
sekä tutkimustietoa johtamisen teorioista
monitieteisessä viitekehyksessä.

Elämänkatsomustiedon perusopinnot 30 op:

Johtamisen opintokokonaisuus 15 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
järjestetään osana kesäopintoja.

Johdatus johtamiseen 5 op (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

Yksittäisiä opintojaksoja. Ks. ajantasainen
opintotarjonta: courses.helsinki.fi/fi/avoinyliopisto/opinnot/elämänkatsomustieto
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KUVA: WILMA HURSKAINEN

KIELIKESKUKSEN
KIELIOPINNOT

VIESTINTÄ- JA
MENETELMÄOPINNOT

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.)
Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op
Arabian alkeiskurssi 1 – Arabian aakkoset:
puhu, lue ja kirjoita 2 op
Academic and Professional Communication
in English 1 & 2 (4 op)
Repetera svenska – Ruotsin perusrakenteiden
ja sanaston kertausta 2 sp

Viestintä- ja menetelmäopintojen
tarkoituksena on tukea erityisesti opiskeluun,
tutkimustyöhön ja työelämään liittyviä
valmiuksia.
VIESTINTÄOPINNOT:
Akateemiset tekstitaidot 2 op
Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 1 op
Äidinkielen opinnot, tieteellinen
kirjoittaminen (hum.) 2 op
OPISKELIJAN DIGITAIDOT:
Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op
Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op

Huomaa myös:
Antiikin kulttuurien kielitaito-opinnot,
katalaani, korea, puola ja somali ja swahili:
ks. Humanistiset opinnot / Kielten
koulutusohjelma
Japani, ks. Humanistiset opinnot /
Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma
Teologiset kieliopinnot, ks. Teologian ja
uskonnontutkimuksen koulutusohjelma
Kieliopintoja järjestetään myös yhteistyöoppilaitoksissa, ks. Opinnot yhteistyöoppilaitoksissa

YHTEISKUNTATILASTOTIEDE:
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 1)
5 op (MOOC)
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 2)
5 op (MOOC)
Ks. myös: Matemaattisten tieteiden
koulutusohjelma
OPISKELUTAITOJA TUKEVAT OPINNOT:
Aloittava kirjoittaja 0 op
Taitava kirjoittaja 0 op
Ks. myös: Tukea ja taitoa opiskeluun!
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OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Kansalais- ja työväenopistot, kesäyliopistot
ja kansanopistot tuovat 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.

▪HELSINGIN
▪
SEUDUN KESÄYLIOPISTO
www.kesayliopistohki.fi
Ks. opintotarjonta kesäyliopiston
verkkosivuilta.

▪ALKIO-OPISTO,
▪
KORPILAHTI
www.alkio.fi
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

▪HÄMEEN
▪
KESÄYLIOPISTO, RIIHIMÄKI
www.hameenkesayliopisto.fi
Kasvatustieteiden perusopinnot
(yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op

▪ETELÄ-POHJANMAAN
▪
KESÄYLIOPISTO
www.epky.fi
Pohjoismaisten kielten perusopinnot 30 op
▪HELSINGIN
▪
AIKUISOPISTO
www.helao.fi
Ravitsemustieteen opintoja 15 op
Englannin perusopinnot 30 op
▪HELSINGIN
▪
EVANKELINEN OPISTO
www.heo.fi
Kemian perusteet 5 op
Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen
tasapaino 5 op
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Politiikka ja organisaatiot 25 op
Viestinnän opintokokonaisuus 25 op
Psykologian perusopinnot 25 op
Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I 25 op
Yhteiskunnallisen muutoksen
opintokokonaisuus 25 op
Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op
Academic and Professional Communication
in English 1 & 2 4 op

▪HELSINGIN
▪
TYÖVÄENOPISTO
www.hel.fi/sto/fi
Johdatus oikeustieteeseen 5 op
Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I 15 op

▪JÄRVENPÄÄN
▪
OPISTO
www.jarvenpaa.fi/jarvenpaanopisto
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Kasvatustieteiden perusopinnot
(yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op
Espanjan alkeiskurssi 1 3 op
▪KYMENLAAKSON
▪
KESÄYLIOPISTO
www.kymenlaaksonkesayliopisto.fi
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op
Espanjan alkeiskurssi 1 3 op
▪LAAJASALON
▪
OPISTO, HELSINKI
www.laajasalonopisto.fi
Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I 25 op
Viestinnän opintokokonaisuus 25 op
Politiikka ja organisaatiot 25 op
Yhteiskunnallisen muutoksen
opintokokonaisuus 25 op
Academic and Professional Communication
in English 1 & 2 (4 op)
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja
kirjallinen taito (valt.) 3 op
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▪ESPOON
▪
TYÖVÄENOPISTO
(OMNIA KOULUTUS)
www.espoo.fi/tyovaenopisto
Kasvatustieteen perusopinnot
(yleinen ja aikuiskasvatustiede) 25 op
Käsityötieteen perusopinnot 25 op
Psykologian perusopinnot 25 op
Johdatus oikeustieteeseen 5 op
Eksperttiyden ja arkielämän kognitiivinen
perusta 5 op
Mielen ja tekoälyn filosofiaa 5 op
Taidehistorian valinnaisia opintoja:
Muotoilun historiaa ja tutkimusta
Suomessa, tapauksina tekstiilitaide ja
sisustusarkkitehtuuri 5 op
Arabian alkeiskurssi 1 2 op
Saksan alkeiskurssi 1 3 op
Saksan alkeiskurssi 2 3 op
▪PÄIJÄT-HÄMEEN
▪
KESÄYLIOPISTO, LAHTI
www.paijathameenkesayliopisto.fi
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op
▪TAMPEREEN
▪
KESÄYLIOPISTO
www.tampereenkesayliopisto.fi
Ekologian perusteet 5 op
Johdatus oikeustieteeseen 5 op
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op
Arkeologiaa temaattisesti:
Yhteisöarkeologinen kenttäkurssi 5 op

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja
suullinen taito 3 op (hum.)
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja
suullinen taito 3 op (oik.)
Comprendre et commenter – ranskan
tekstilähtöinen kurssi (3 op)
EAPS-tukikurssi: Remedial Reading, Writing
and Spoken Communication (4 op)
Espanjan alkeiskurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op)
Espanjan jatkokurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op)
Ranskan alkeiskurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op)
Saksan alkeiskurssit 1 (4 op) ja 2 (4 op)
Textkurs: Lesen, Diskutieren und Schreiben –
Saksan tekstinymmärtäminen 4 op
Venäjän alkeiskurssit 1 (4 op) ja 2 (4 op)
Venäjän jatkokurssit 1 (4 op) ja 2 (4 op)
Academic and Professional Communication
in English 1 & 2 (4 op)
Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 1 op
Äidinkielen opinnot, tieteellinen
kirjoittaminen (hum.) 2 op
▪VANTAAN
▪
AIKUISOPISTO
www.vantaa.fi/aikuisopisto
Espanjan alkeiskurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op)
Venäjän alkeiskurssit 1 (4 op) ja 2 (4 op)
Italian alkeiskurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op)
Italian jatkokurssit 1 (3 op) ja 2 (3 op)
Romolo – Käytännön italiaa verkossa 1 (3 op)
Academic and Professional Communication
in English 1 & 2 (4 op)
Saksan alkeiskurssi 1 (3op) ja 2 (3 op)

▪TYÖVÄEN
▪
AKATEMIA, KAUNIAINEN
www.akatemia.org
Erityispedagogiikan perusopintojen osia, 15 op
Politiikka ja organisaatiot 25 op
Viestintä opintokokonaisuus 15 op
Yhteiskunnallisen muutoksen
opintokokonaisuus 25 op
Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot 30 op
Aasian yhteiskunnat: Johdatus Kiinan
politiikkaan ja yhteiskuntaan 5 op
Aasian yhteiskunnat: Japanin yhteiskunta ja
politiikka 5 op
Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I
2 op + 3 op
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KUVA: WILMA HURSKAINEN

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
utbud och flexibla studier i ämnen som baserar
sig på forskning. Studierna ordnas 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 mellanår, hitta sitt specialområde

och förbereda sig för urvalsproven. Lärande är
närande. Välkommen till Öppna universitetet!

STUDIEPROGRAM
Information som studiernas innehåll och hor
de genomförs, tidtabeller och undervisning
finns i studieprogrammet för varje kurs. Du
kan bläddra i studieprogrammen ämnesvis
och i utbildningsprogrammens studieprogram
på adressen: courses.helsinki.fi/sv/oppnauniversitet/studier. Rätt till ändringar
förbehålls.

ANMÄLAN
Man anmäler sig till studierna på nätet via
kursens länk i studiehandboken. 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
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STUDIEAVGIFT
Studieavgiften är 15 euro per studiepoäng (sp).
Vissa kurser kan det 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 KANDIDATPROGRAM I
SAMHÄLLSVETENSKAPER
I en globaliserad värld är det viktigt med
kunskap om människan och samhället
för att förstå och kunna påverka
utvecklingen. Utbildningsprogrammet i
samhällsvetenskaper kännetecknas av ett
mångvetenskapligt förhållningssätt till
människan och samhället. Studenterna får
goda kunskaper om samhällets dynamiska
uppbyggnad och om hur exempelvis
maktförhållanden, politiska och sociala
processer, grupprelationer och ledarskap
formar och förändrar det sociala samspelet
och individens livsvillkor, och om hur
etnicitet och mångfald på olika sätt påverkar
dagens samhällen.
Samhällsvetenskaper, grundstudier:

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
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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

Ämnesstudier inom olika
vetenskapsområden, enskilda kurser:
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ORDLISTA
FAKULTET Vetenskapsområdena vid
Helsingfors universitet är fördelade mellan
11 fakulteter: Agrikultur- forstvetenskapliga
fakulteten, Bio- och miljövetenskapliga
fakulteten, Farmaceutiska fakulteten,
Humanistiska fakulteten, Juridiska fakulteten,
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten,
Medicinska fakulteten, Pedagogiska fakulteten,
Statsvetenskapliga fakulteten och Teologiska
fakulteten och Veterinärmedicinska fakulteten.
Inom fakulteterna är undervisningen och
forskningen ordnad i utbildningsprogram.
Universitetet har utöver fakulteter flera
fristående institutioner som har sina egna
specialuppgifter. Öppna universitet är en av
universitetets fristående institutioner.
UTBILDNINGSPROGRAM Fr.o.m.
hösten 2017 har man studerat vid
Helsingfors universitet i 64 olika
utbildningsprogram på finska eller på
svenska. Av dem är 32 kandidatprogram
och 32 magisterprogram. Läsåret 20182019 erbjuder Öppna universitetet studier
från 28 olika utbildningsprogram och
programmens studieinriktningar. Du kan
bläddra i våra studier som ingår i de olika
utbildningsprogrammen på adressen:
courses.helsinki.fi/sv/oppna-universitet/
studier. Se också: Studieinriktning, Fakultet,
Examensfordringar.

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 för ämnen
och utbildningsprogram finns i Öppna
universitetets utbildningsutbud 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.

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).

STUDIEAVSNITT Studieavsnittet 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 innehåll och antalet
studiepoäng anger studiernas omfattning och
den arbetsmängd som de kräver.
Se också: Studiepoäng.
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TUKEA JA TAITOA
OPISKELUUN!

▪OPISKELUTAITOILLAT
▪
VERKOSSA
Avointen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisissä opiskelutaitoilloissa asiantuntijat alustavat ja keskustelevat opiskelijoiden kanssa teemoista, jotka ovat tuttuja
kaikille opiskelijoille.

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:

12.9. klo 17.30
OPINTOJEN SUUNNITTELU JA AJANKÄYTTÖ
20.9. klo 17.30
TIETEELLISTEN TEKSTIEN LUKEMINEN
2.10. klo 17.30
VERKKO-OPISKELUN ABC – MITEN VERKOSSA
OPISKELLAAN?

▪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

17.10. klo 17.30
TENTTIIN VALMISTAUTUMINEN JA
TENTTIVASTAUSTEKNIIKKA
Opiskelutaitoillat järjestetään webinaareina
osoitteessa: connect.funet.fi/hyay_opiskelutaito/
Loppusyksyn ja kevään 2019 opiskelutaitoiltojen aikataulut ja aiheet ilmoitetaan myöhemmin.

▪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.

Järjestää: Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston, Turun
yliopiston ja Åbo Akademin avoimet yliopistot sekä
Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Karelia ammattikorkeakoulu. Lisätietoa: www.opiskelutaidot.fi

KUVA: WILMA HURSKAINEN

HYAYOY ON OPISKELIJOIDEN OMA
YHDISTYS
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!

Lukuvuoden avajaiset Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4)
tiistaina 28.8.2018 klo 15.00–19.00.

Ohjelmassa opiskeluun liittyviä tietoiskuja ja miniluentoja kiinnostavista aiheista.
Opintoneuvojat, koulutusasiantuntijat ja HelpDesk ovat tavattavissa koko illan.
Vapaa pääsy. Tervetuloa!
#ovetaukiavoimeen #avoinyliopisto #oppiminentekeehyvää

Studia Generalia syksy 2018

TODEN NÄKÖINEN TIETO
Miten tutkittu tieto eroaa arkitiedosta?
Missä piilee salaliittoteorioiden voima?
Kumpi voittaa, järki vai tunteet?
Aika: Tiistaisin 2.10.-30.10.2018 klo 17-19
Paikka: Tiedekulma (Yliopistonkatu 4)
Luentoja voi seurata myös verkossa
suorina lähetyksinä ja jälkikäteen.
Luentosarjan ohjelma julkaistaan elo-syyskuussa 2018:
www.helsinki.fi/avoin
Vapaa pääsy. Järjestäjä Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
Tervetuloa!
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TUTUSTU OPINTOTARJONTAAN
JA LUE LISÄÄ:
WWW.HELSINKI.FI/AVOIN
Yhteystiedot:

Neuvonta Avoimen yliopiston opinnoista kiinnostuneille:
opiskelijaksiavoimeen@helsinki.fi
Neuvonta Avoimessa yliopistossa jo opiskeleville:
avoin-student@helsinki.fi
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
PL 9
00014 Helsingin yliopisto

P.S. Ennakkotiedot kesän 2019 opintotarjonnasta julkaistaan joulukuussa 2018.

OPPIMINEN TEKEE HYVÄÄ.
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