Historian opintojen suositeltava
opiskelujärjestys
Ohje tähtää valmistumiseen viiden vuoden kuluttua opintojen alkamisesta. Opinnot on mahdollista
suorittaa nopeammin tai hitaammin, kuitenkin korkeintaan seitsemässä vuodessa. Alla oleva
vuosirytmitys lähestyy opintoja historian tutkinto-ohjelman opiskelijan näkökulmasta.

1. opiskeluvuosi
Syksy aloitetaan johdantokurssin suorittamisella (HISP1), ja loputkin peruskurssit (HISP2YKYYHT5) kannattaa suorittaa 1. vuoden aikana. Historian erityisalan kurssi (HISA3A) suoritetaan
1. vuoden syksyllä ja Praktikum (HISA3B) 1. vuoden keväällä. Lisäksi on suositeltavaa osallistua
erityisalan opintoja tukevalle luentokurssille, joka kuuluu opintojaksoon Historiantutkimuksen
ajankohtaisia kysymyksiä (HISA2). Muitakin HISA2-opintojakson opintoja voi suorittaa jo 1.
vuonna, samoin Valinnaisia menetelmäopintoja (HISA1B). Suurin osa yhteiskunta -ja
kulttuuritieteiden yksikön yhteisistä opinnoista ajoittuu 1. vuodelle, samoin kokonaisuus
opiskeluvalmiudet. Halutessaan voi aloitella kieliopintoja sekä kartoittaa mahdollisia kiinnostavia
valinnaisia opintoja. Aineenopettajakoulutukseen hakeudutaan jo 1. vuoden keväällä.

2. opiskeluvuosi
Historian tutkimusprosessi ja historiantutkijan etiikka -kurssi (HISA1A) suoritetaan toisen
opiskeluvuoden syksyllä. Toisena vuonna jatketaan Historiantutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiäopintojakson (HISA2) suorittamista ja Valinnaisten menetelmäopintojen (HISA1B) suorittaminen
aloitetaan viimeistään 2. vuonna. Kandidaattiseminaari (HISA4) aloitetaan 2. vuoden keväällä.
Toisen vuoden aikana on hyvä saada kieliopinnot ja valinnaiset opinnot hyvään vauhtiin.

3.opiskeluvuosi
Kandidaattiseminaari jatkuu kolmannen opiskeluvuoden syksyllä, jolloin laaditaan myös
kandidaattiseminaariesitelmän pohjalta kandidaatintutkielma. Kolmantena vuonna suoritetaan
loppuun opintojakso Historiantutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä (HISA2) ja Valinnaiset
menetelmäopinnot (A1B). Viimeistään 3. vuonna on myös kieliopinnot saatava päätökseen, samoin
kandidaatin tutkintoon sisältyvät valinnaiset opinnot. Näin opiskelija saa kandidaatin tutkintonsa
valmiiksi 3.vuoden kevään loppuun mennessä.

4. opiskeluvuosi
4. opiskeluvuonna on suositeltavaa suorittaa historiateorian ja historiankirjoituksen historian opinnot
(HISS1). Graduseminaari aloitetaan 4. vuoden syksyllä ja se kestää kolme lukukautta.
Graduseminaaria aloittaessaan opiskelija sopii professorin kanssa erikoistumisopintojen
suorittamisesta
(HISS3).
Pro
gradu-tutkielman
(HISS4)
kirjoittaminen
niveltyy
graduseminaarityöskentelyyn. Lisäksi 4. vuonna on suositeltavaa suorittaa maisteriopintoihin
kuuluvia valinnaisia opintoja. Mikäli opiskelija suorittaa opettajan pedagogiset opinnot, ne
suositellaan ajoitettavaksi 4. opiskeluvuoteen.

5.opiskeluvuosi

Graduseminaari jatkuu 5. opiskeluvuoden syksyllä. Sen päätteeksi opiskelija jättää pro gradututkielman käsikirjoituksen esitarkastukseen tutkielman ohjaajalle. Opiskelija viimeistelee
tutkielmansa ohjaajalta saamiensa kommenttien pohjalta ja jättää sen hyväksyttäväksi 5. vuoden
keväällä. Myös muut syventävät opinnot suoritetaan loppuun 5. vuoden aikana. 5.vuonna suoritetaan
loppuun myös valinnaiset opinnot. Näin opiskelija valmistuu filosofian maisteriksi 5.
opiskeluvuotensa keväällä.

