
Historian kandidaattiohjelma (180 op) 2019– (2023) Yleinen linja  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luonnos heinäkuu 2019 Aatsinki 

Perusopinnot 25 op 

 

HIS.HIA.010 Johdatus historiantutkimukseen 5 op 

HIS.HIA.020 Esimoderni Eurooppa 5 op 

HIS.HIA.030 Moderni yhteiskunta 5op 

HIS.HIA.040 Globaali maailma 5op 

HIS.HIA.050 Historian esitys ja asiantuntijuus 5 op 

 

Aineopinnot 55 op  

 

HIS.HIA.100 Historian pitkät linjat ja murrokset 5 op  

HIS.HIA.200 Historian tutkimusprosessi 5 op 

Historiantutkimuksen ajankohtaisia keskusteluja, 20 op (4x5 op) 

• HIS.HIA.300 Ihminen, ympäristö ja kulttuurin rakenteet 

• HIS.HIA.400 Tunteiden ja kokemuksen historia 

• HIS.HIA.500 Globalisoitumisen historia 

• HIS.HIA.600 Identiteettien historia 

Menetelmäopinnot 15 op (3x5 op) 

• HIS.HIA.700 Näkökulmia historiaan ja historiantutkimukseen 

• HIS.HIA.800 Historiantutkimuksen työkaluja 

HIS.HIA.250 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op 

 

 

Asiantuntijataitojen perusteet 20 op  

* KEKE.100 Ihminen ratkaisee (5 op)  

* YKT.P.300 Empiirinen yhteiskuntatutkimus 

(5 op) ja/tai DATA.STAT.110 Tilastotieteen 

perusteet (5 op) 

 

*Vapaavalintaiset kurssit (5–10 op)  

• Etiikka ja yhteiskuntafilosofia (5 op) 

• Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-

arvoisuus yhteiskunnassa (5 op) 

• Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja 

kuntoutuksen toimintaympäristö (5 op) 

• Terveys politiikassa, taloudessa ja 

järjestelmissä (5 op) 

• (Johdatus yhteiskuntahistoriaan (5 op)) 

Opiskelutaidot 5 op  

SOC.001 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 

COMP.CS Tietotekniikkataidot 3 op 

 

Valinnaiset opinnot 60 op 

Opiskelijan vapaasti valitsemia 
muiden tutkinto-ohjelmien 
opintoja, joihin sisältyy 
vähintään yksi toisen tutkinto-
ohjelman opetussuunnitelman 
mukainen opintokokonaisuus, 
laajuudeltaan vähintään 20 
opintopistettä (Huom!: 
yhteiskuntahistorian 
teemakokonaisuus, tai 
sosiaalihistorian,  
aatehistorian, 
kulttuurihistorian tai 
kirkkohistorian perusopinnot 
eivät kelpaa valinnaiseksi 
opintokokonaisuudeksi). 
 
Historia-aineita saa sisältyä 

tähän kohtaan maks. 20 op. 

 Viestintä- ja kieliopinnot 15 op 

*Monikielinen johdanto akateemisiin 

viestintä- ja kieliopintoihin 1 op 

*Ruotsia työelämään 3 op 

*Akateeminen kirjoittaminen 2 op 

*Vuorovaikutus 2 op 

*Vieras kieli 3-4 op 

*Valinnainen kieliopintojakso 2-4 op 

 



Historian maisteriopinnot (120 op) 2019– (2023) Yleinen linja  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syventävät opinnot 80 op 

 

HIS.HIY.100 Historiateoria 5 op 

HIS.HIY.200 Historiankirjoituksen historia 5 op 

HIS.HIY.300 Valinnainen metodikurssi 5 op 

HIS.HIY.400 Graduseminaari 10 op  

Erikoistumisopinnot 15 op  

• HIS.HIY.500 Essee oman tutkimusaiheen kirjallisuudesta 5 op 

• HIS.HIY.600 Asiantuntijaopinnot 5 op  

• Seminaariohjaajan kanssa sovittava kurssi 5op 

HIS.HIY.700 Pro gradu -tutkielma 40 op 

 

Valinnaiset opinnot 40 op 

Voidaan valita vapaasti koko yliopiston 

kurssitarjonnasta, myös historian opintoja. 

 



Historian kandidaattiohjelma (180 op) 2019– (2023) Aineenopettajalinja  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusopinnot 25 op 

 

HIS.HIA.010 Johdatus historiantutkimukseen 5 op 

HIS.HIA.020 Esimoderni Eurooppa 5 op 

HIS.HIA.030 Moderni yhteiskunta 5op 

HIS.HIA.040 Globaali maailma 5op 

HIS.HIA050 Historian esitys ja asiantuntijuus 5 op 

 

Aineopinnot 45 op  

 

HIS.HIA.100 Historian pitkät linjat ja murrokset 5 op  

HIS.HIA.200 Historian tutkimusprosessi 5 op 

Historiantutkimuksen ajankohtaisia keskusteluja, 15 op (3x5 op) 

• HIS.HIA.300 Ihminen, ympäristö ja kulttuurin rakenteet 

• HIS.HIA.400 Tunteiden ja kokemuksen historia 

• HIS.HIA.500 Globalisoitumisen historia 

• HIS.HIA.600 Identiteettien historia 

Menetelmäopinnot 10 op (2x5 op) 

• HIS.HIA.700 Näkökulmia historiaan ja historiantutkimukseen 

• HIS.HIA.800 Historiantutkimuksen työkaluja 

HIS.HIA.250 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op 

 

Asiantuntijataitojen perusteet 15 op  

*KEKE.100 Ihminen ratkaisee (5 op)  

*YKT.P.300 Empiirinen yhteiskuntatutkimus 

(5 op) ja/tai DATA.STAT.110 Tilastotieteen 

perusteet (5 op) 

 

*Vapaavalintaiset kurssit (5 op)  

• Etiikka ja yhteiskuntafilosofia (5 op) 

• Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-

arvoisuus yhteiskunnassa (5 op) 

• Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja 

kuntoutuksen toimintaympäristö (5 op) 

• Terveys politiikassa, taloudessa ja 

järjestelmissä (5 op) 

• (Johdatus yhteiskuntahistoriaan (5 op)) 

 
Opiskelutaidot 5 op  

SOC.001 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 

COMP.CS Tietotekniikkataidot 3 op 

 

Valinnaiset opinnot 75 op 

 

Toisen opetettavan aineen 

opinnot (60 op) ja muita 

valinnaisia, esimerkiksi 

kasvatustieteen 

perusopintoja, 15 op.  

Viestintä- ja kieliopinnot 15 op 
 

*Monikielinen johdanto akateemisiin 

viestintä- ja kieliopintoihin 1 op 

*Ruotsia työelämään 3 op 

*Akateeminen kirjoittaminen 2 op 

*Vuorovaikutus 2 op 

*Vieras kieli 3-4 op 

*Valinnainen kieliopintojakso 2-4 op 

 



Historian maisteriopinnot (120 op) 2019– (2023) Aineenopettajalinja  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syventävät opinnot 75 op 

 

HIS.HIY.100 Historiateoria 5 op 

HIS.HIY.200 Historiankirjoituksen historia 5 op 

HIS.HIY.300 Valinnainen metodikurssi 5 op 

HIS.HIY.400 Graduseminaari 10 op  

Erikoistumisopinnot 10 op  

• HIS.HIY.500 Essee oman tutkimusaiheen kirjallisuudesta 5 op 

• Seminaariohjaajan kanssa sovittava kurssi 5op 

HIS.HIY.700 Pro gradu -tutkielma 40 op 

 

 

Valinnaiset opinnot 45 op 

Opettajan pedagogiset opinnot 40 op 

Kasvatustieteen perusopintoja 5 op (jos ei sisälly 

kandidaatintutkintoon) 



Historia valinnaisena (ja toisena opetettavana aineena) (60 op) 2019– (2023) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusopinnot 20 op 

HIS.HIA.010 Johdatus historiantutkimukseen 5 op 

HIS.HIA.020 Esimoderni Eurooppa 5 op 

HIS.HIA.030 Moderni yhteiskunta 5op 

HIS.HIA.040 Globaali maailma 5op 

Aineopinnot 40 op  

 

HIS.HIA.100 Historian pitkät linjat ja murrokset 5 op  

HIS.HIA.200 Historian tutkimusprosessi 5 op 

HIS.HIA. 300-600 Historiantutkimuksen ajankohtaisia keskusteluja, 15 op (3x5 op) 

HIS.HIA.700-800 Menetelmäopinnot 5 op  

HIS.HIA.250 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op 

 

 


