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Historia-aineiden siirtymäohjeet ja -säännöt 1.8.2017–31.7.2020

Siirtymistä suunnittelevalle opiskelijalle

- Lukuvuonna 2016-2017 voimassa olleiden vaatimusten (= vanhojen vaatimusten)
mukaan on mahdollista opiskella aina 31.7.2020 saakka.

- Opiskelija voi siirtyä suorittamaan opintoja uusien vaatimusten mukaan siirtymäkaudella
milloin vain.

- Siirtymisestä täytyy ilmoittaa Metsätalon opiskelijapalveluihin ja siirtyminen kirjataan
Oodiin. Siirryttyään uusiin vaatimuksiin opiskelija ei voi palata enää vanhoihin.

- Kaikki suorittavat opintoja uusien vaatimusten mukaan viimeistään 1.8.2020 alkaen.

- Opintojen suunnittelu on syytä tehdä erityisen tarkasti siirtymäkaudella.
- WebOodissa esitetään uudet tutkintovaatimukset Historian kandiohjelman ja Historian

maisteriohjelman oppaissa (Oodi, hum. tdk. – ko. ohjelma).
- Vanhojen pääaineiden mukaiset tutkintovaatimukset löytyvät WebOodista kunkin

pääaineen opinto-oppaasta (Oodi, hum. tdk – FHKT-laitos – ko. oppiaine).
- Opetus järjestetään 1.8.2017 alkaen uusien koulutusohjelmien mukaan.

Opetustapahtuman yhteydessä on nähtävissä tieto siitä, mihin ko. suoritus sopii
vanhoissa vaatimuksissa. Suoritukset rekisteröidään uusilla koodeilla.

- Jo tehdyistä suorituksista on nähtävillä siirtymätaulukoita opintojaksokohtaisesti.
o Oodiin rekisteröidyt suoritukset pysyvät sillä koodilla, jolla ne on aikanaan

rekisteröity. Suorituksia ei siirretä uusiin vaatimuksiin. Kokonaisuutta
rekisteröitäessä se tarkistetaan sisällön puolesta, eikä sillä, että suoritus on
rekisteröity Oodiin jollakin toisella kuin opintojakson varsinaisella koodilla, ole
kokonaisuuden rekisteröinnin kannalta merkitystä.

- Mikäli jotakin vanhojen vaatimusten mukaista opintojaksoa ei ole mahdollista suorittaa
opetukseen osallistuen, voi opiskelija suorittaa opintojakson kirjatenttinä, esseenä tai
tarvittaessa muuna erikseen sovittavana kirjallisena suorituksena.

- Siirtymäohjausta antavat perus- ja aineopintojen osalta yliopistonlehtorit, syventävien
opintojen osalta professorit. Tarvittaessa siirtymiseen liittyvistä asioista voi keskustella
myös koulutussuunnittelijan kanssa.
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Historia-aineiden siirtymäsäännöt

Pääaineopiskelijat

- Kokonaisuudet suositellaan suoritettavaksi loppuun vanhojen vaatimusten mukaan.
Mikäli näin ei syystä tai toisesta voida tehdä, tutustuu opiskelija ensin
opintojaksokohtaiseen siirtymätaulukkoon ja sen jälkeen tarvittaessa keskustelee
opintojakson/-kokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa.

- Vanhat perusopinnot HHS100/HHR100 korvaavat uudet perusopinnot HISK-100
sellaisenaan.

o Jos opiskelija on suorittanut vanhojen vaatimusten mukaiset perusopinnot ja
siirtyy uusiin vaatimuksiin kesken aineopintojen, tulee uuteen aineopintojen
kokonaisuuteen HISK-200 sisällyttää HHH241 Historiantutkimuksen
johdantokurssi tai suorittaa HISK-100 Historiantutkimuksen johdantokurssi.
Suoritus korvaa opintojakson HISK-234 Valinnaiset metodiopinnot.
Aineopintojen laajuus on 75 op.

- Vanhat aineopinnot HSS200P/HSS200A/HYL200P/HYL200A/HHR200P/HHR200A
korvaavat sellaisenaan uudet aineopinnot HISK-200.

o Mikäli opiskelija on suorittanut aineopinnot molemmista suomenkielisistä
aineista, korvaa pääaineena tehty kokonaisuus kokonaisuuden HISK-200.
Sivuaineena tehdyn kokonaisuuden voi käyttää valinnaisiin opintoihin myös
uudessa koulutusohjelmassa.

Sivuaineopiskelijat

- Kokonaisuudet suositellaan suoritettavaksi loppuun vanhojen vaatimusten mukaan.
Mikäli näin ei syystä tai toisesta voida tehdä, tutustuu opiskelija ensin
opintojaksokohtaiseen siirtymätaulukkoon ja sen jälkeen tarvittaessa keskustelee
opintojakson/-kokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa.

- Vanhat perusopinnot HHS100/HHR100 korvaavat uudet perusopinnot HISK-100
sellaisenaan.

o Jos opiskelija on suorittanut vanhojen vaatimusten mukaiset perusopinnot ja
siirtyy uusiin vaatimuksiin kesken aineopintojen, tulee uuteen aineopintojen
kokonaisuuteen HISK-500 sisällyttää HHH241 Historiantutkimuksen
johdantokurssi tai suorittaa HISK-100 Historiantutkimuksen johdantokurssi.
Kokonaisuuden laajuudeksi tulee 35 op.

- Vanhat aineopinnot HSS200S/HYL200S/HHR200 korvaavat sellaisenaan uudet
aineopinnot HISK-500.

- Vanhat syventävät opinnot HHS300S, HYL300S, HHR300S on mahdollista suorittaa
loppuun vain vanhojen tutkintovaatimusten mukaan. Historian maisteriohjelmassa ei ole
tarjolla syventävien opintojen kokonaisuutta valinnaisina opintoina.


