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VIESTINNÄN, MEDIAN JA TEATTERIN YKSIKÖN TUTKINTOJA
KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 2015–2018
Hyväksytty Viestinnän, median ja teatterin yksikön johtokunnan kokouksessa 11.6.2015.
Kohtaa 9 (Etusijajärjestys) täsmennetty johtajan päätöksellä 20.9.2016.

1 Viestinnän, median ja teatterin yksikön tutkinto-ohjelmat
Viestinnän, median ja teatterin yksikössä on kolme koulutusalaa: humanistinen,
yhteiskuntatieteellinen sekä teatteriala. Journalistiikan ja viestinnän
tutkintoohjelmassa yhdistyvät humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen ala. Tutkintoohjelman opiskelijat suorittavat ensin laaja-alaisen yhteiskuntatieteiden kandidaatin
tutkinnon, minkä jälkeen he tekevät maisterin tutkinnon joko humanistisella alalla
(puheviestinnän maisteriopinnot) tai yhteiskuntatieteellisellä alalla (journalistiikan
maisteriopinnot tai visuaalisen journalismin maisteriopinnot). Vuosina 2012–2014
opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat tehdä maisterin tutkintonsa myös teatterin ja
draaman tutkimuksen maisteriopinnoissa (humanistinen ala), musiikintutkimuksen
maisteriopinnoissa (humanistinen ala) tai mediakulttuurin maisteriopinnoissa
(yhteiskuntatieteellinen ala). Yksikössä on myös erillinen, yhdessä Sibelius-Akatemian
kanssa järjestettävä populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus (humanistinen ala).
Teatterityön tutkinto-ohjelma edustaa teatterialaa. Opiskelijat suorittavat ensin
teatteritaiteen kandidaatin tutkinnon ja sen jälkeen teatteritaiteen maisterin tutkinnon.
Lisäksi yksikössä on kolme englanninkielistä maisteriohjelmaa:
Master’s Degree Programme in Media Management (yhteiskuntatieteellinen ala),
Master’s Degree Programme in Media Education (yhteiskuntatieteellinen ala) ja Master’s
Degree Programme in Cultural Studies (humanistinen ala).
2 Tutkinto-ohjelmien rakenne ja opetussuunnitelmat
Uudet opetussuunnitelmat tulevat voimaan 1.8.2015 ja ovat voimassa kolme lukuvuotta
(2015–2018). Tutkintojen yksityiskohtainen rakenne, osaamistavoitteet, sisältö sekä
opintojen suorittamisjärjestys määritellään opetussuunnitelmissa. Opetustarjonta
vahvistetaan vuosittain opetusohjelmassa. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö antaa
ohjeet siirtymäsäännöksistä vanhan ja uuden opetussuunnitelman välille
tutkintoohjelmien verkkosivuilla.
Kandidaatin tutkintoa varten opiskelija suorittaa opetussuunnitelmassa
määritellyt tutkinto-ohjelman perusopinnot, aineopinnot, kandidaatintutkielman
ja -seminaarin, kieli- ja viestintäopinnot, sekä yleisiä ja tieteentekemisen
valmiuksia ja valinnaisia opintoja. Kandidaatin tutkinnon minimilaajuus on 180
opintopistettä.
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Kandidaatin tutkintoon ei voi sisällyttää syventäviä opintoja. Valinnaisten
opintojen kokonaisuuksiin kuuluvia yksittäisiä syventäviä opintojaksoja
voidaan kuitenkin ottaa mukaan kandidaatin tutkintoon.
Maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120
opintopistettä. Tutkintoa varten opiskelija suorittaa hänelle täsmennetyn
maisteriopintojen vaihtoehdon syventävät opinnot, joihin sisältyy pro gradu
tutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte. Teatteritaiteen maisteriopinnoissa tätä
vastaa maisterin opinnäyte, joka koostuu taiteellisesta ja reflektiivisestä osasta.
Kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoon hyväksytty opiskelija laatii opintojensa
suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman tutkintosäännön
22§:ssä määriteltyjen periaatteiden mukaisesti.
3 Kieli- ja viestintäopinnot
Tutkintoihin vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot on kuvattu opetussuunnitelmassa.
Viestinnän, median ja teatterin yksikön johtaja määrää erikseen kielitaidosta, joka
vaaditaan koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä saaneilta tai
koulusivistyksensä ulkomailla suorittaneilta opiskelijoilta.
Muun kuin suomenkielisen koulusivistyksen saaneet voidaan vapauttaa ruotsin kielen
opinnoista. Asiaa koskeva yksikön johtajalle osoitettu hakemus toimitetaan yksikön
opintopäällikölle.
Ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneet opiskelijat osoittavat ruotsin kielen taitonsa
kypsyysnäytteellä. Toisen kotimaisen kielen (suomen) taidon he osoittavat opintojaksolla
tieteellinen kirjoittaminen.
Mikäli kieli- ja viestintäopintoja ei ole suoritettu muualla tehtyyn alempaan
korkeakoulututkintoon, ne tulee suorittaa maisterin tutkintoon.
4 Vahvistetusta opetussuunnitelmasta poikkeaminen
Tieteenalayksikön johtaja voi perustellusta syystä myöntää opiskelijalle luvan poiketa
vahvistetusta tutkintorakenteesta. Hakemus toimitetaan opintopäällikölle, eikä sen
jättämiselle ole määräaikaa.
5 Opintosuoritusten hyväksi lukeminen
Aiempien opintojen hyväksi lukeminen tapahtuu Tutkintosäännön 24§ ja 25§:issä
mainittujen yleisperiaatteiden nojalla.
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Kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen hyväksi
lukemisesta päättää tieteenalayksikön johtaja, opintosuorituksesta vastaava opettaja,
opintopäällikkö tai muu siihen erikseen valtuutettu henkilö.
Yksittäisten opintojaksojen tai osasuoritusten kohdalla aiemmin hankittua osaamista
arvioidaan suhteessa voimassa olevan opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin.
Tutkinnon laadunvarmistuksen näkökulmasta lähtökohtana on, että hyväksiluettavat
opinnot eivät ole yli 10 vuotta vanhoja. Jos opintosuoritukset ovat yli 10 vuotta vanhoja,
opintojakson vastuuopettaja voi arvioida opintojen vanhentumista ja opiskelijalle voidaan
antaa mahdollisuus täydentää opintosuoritusta tai antaa näyttö osaamisestaan.
Opinnot, joita ei ole jo sisällytetty johonkin toiseen tutkintoon, voidaan joko sisällyttää
tutkintoon sellaisenaan tai niillä voidaan korvata sisällöltään ja tasoltaan vastaavia
opintojaksoja, kursseja tai niiden osia. Opintojen sisällyttäminen tutkintoon tarkoittaa
muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen liittämistä
osaksi tutkintoa sellaisenaan valinnaisiin opintoihin. Opintojen sisällyttämisestä päättää
opintopäällikkö tai muu siihen erikseen valtuutettu henkilö. Opintojen korvaaminen
opetussuunnitelmassa oleviin opintojaksoihin edellyttää sisällöllistä ja tasollista
vastaavuutta. Opintojen korvaamisesta päättää pääsääntöisesti opintosuorituksesta
vastaava opettaja tai muu siihen erikseen valtuutettu henkilö.
Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon voidaan lukea hyväksi aikaisemmin
suoritetun korkeakoulututkinnon perusteella opetussuunnitelman mukaisia pakollisia
opintoja. Pakolliset opinnot tarkoittavat tutkinto-ohjelman perus-, aine- ja syventäviä
opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä yleisiin opiskelu- ja tieteentekemisen valmiuksiin
kuuluvia opintoja. Opinnäytteitä ei hyväksilueta.
6 Kandidaatin tutkinnosta luopuminen ja opiskelu suoraan maisterin tutkintoa
varten
Opiskelija, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon ja joka on saanut
opintooikeuden journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmassa kandidaatin ja maisterin
tutkintoon, voi hakea tietyin edellytyksin opinto-oikeuden muutosta opiskellakseen vain
maisterin tutkinnon. Samalla opiskelija luopuu kandidaatin tutkinto-oikeudesta.
Opintooikeuden muutos saattaa edellyttää aiempaa tutkintoa täydentävien opintojen
suorittamista.
7 Opintojen vanheneminen
Tutkintojen suorittamisen aikana tehdyt opintokokonaisuudet, yhteisten opintojen
opintojaksot, kypsyysnäyte sekä kielitaidosta saadut merkinnät eivät pääsääntöisesti
vanhene ja ne lasketaan alkuperäisen laajuisina tutkintoon.
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Siirtymäsäännöksissä annetaan ohjeet keskeneräisten opintokokonaisuuksien
täydentämisestä.
Tutkinnon laadunvarmistuksen näkökulmasta lähtökohtana on, että opinnot eivät
pääsääntöisesti ole yli 10 vuotta vanhoja. Jos opintosuoritukset ovat yli 10 vuotta
vanhoja, opintojakson tai -kokonaisuuden vastuuopettaja voi arvioida opintojen
vanhentumista ja opiskelijalle voidaan antaa mahdollisuus täydentää opintosuoritusta tai
antaa näyttö osaamisestaan.
Vanhat approbatur-, cum laude approbatur- ja laudatur-arvosanaopinnot sekä niihin
sisältyvät osasuoritukset ja opetusjaostotutkinnon kurssiarvosanat (alin-, keski- ja ylin
kurssi) katsotaan vanhentuneiksi, eikä niitä enää muuteta opintopisteiksi tai hyväksytä
korvaavuuksina tutkintoihin ellei vastuuopettajan kanssa erityisestä syystä toisin sovita.
8 Opintosuoritusten kirjaaminen ja arviointi
Opintosuoritusten ja opintokokonaisuuksien kirjaamisessa ja arvioinnissa noudatetaan
Opintojen arviointisääntöä. Opintojen arvioinnista määrätään tarkemmin
opetussuunnitelmissa.
Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää
kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty.
Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan kokonaisuuden opintojaksojen arvosanoista
opintopistemäärällä painotettuna keskiarvona. Opintojakso, joka on arvioitu
hyväksytyksi, vaikuttaa vain kokonaisuuden opintopistelaajuuteen, ei keskiarvoon.
Kandidaatintutkielman ja pro gradu -tutkielman/maisterin opinnäytteen arvosanat
lasketaan mukaan aineopintojen ja syventävien opintojen kokonaisuuksista annettaviin
arvosanoihin.
Opintokokonaisuuksista
todistukseen
merkitään
suoritettu
opintojen
taso,
kokonaispistemäärä ja kokonaisarvosana. Opintokokonaisuudet merkitään todistukseen,
mikäli siitä on suoritettu vähintään 15 opintopisteen laajuiset opinnot. Opintokokonaisuus
merkitään todistukseen vain, mikäli siitä on annettu kokonaismerkintä.
Kokonaismerkintään kootaan kaikki kyseiseen kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot.

9 Etusijajärjestys
Mikäli johonkin opintojaksoon, harjoituksiin, seminaareihin tai ryhmäopetukseen
ilmoittautuu määräaikana opintojakson tai kurssin edeltävät opinnot suorittaneita
enemmän kuin ryhmään mahtuu, etuoikeus osallistumiseen määräytyy oman
tutkintoohjelman ja/tai maisterivaihtoehdon, opintojen määrän ja opintomenestyksen
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perusteella. Etusijalla ovat ne opiskelijat, joille kurssi on pakollinen ja joilla ei ole vielä
vastaavaa opintosuoritusta.
Valinnaisille kursseille opiskelijat voidaan valita hakumenettelyllä (esim. motivaatiokirje,
tentti). Valittaessa opiskelijoita journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopintojen
valinnaisiin erikoistumisopintoihin etusijalla ovat opiskelijat, joiden opintoihin ao.
erikoistumisopinnot kuuluvat ja joilla ei vielä ole suoritettuna tai suoritteilla
maksimimäärää (20-30 op) ao. opintoja.
Erityisistä syistä opintojakson opettaja voi myöntää poikkeuksia edellä oleviin
määräyksiin. Epäselvissä tapauksissa asian ratkaisee tieteenalayksikön johtaja.
10 Kandidaatintutkielma
Kandidaatin tutkintoa varten opiskelija suorittaa kandidaatin tutkielman (teatterityön
tutkinto-ohjelmassa kandidaatin opinnäytteen), ja siihen liittyvän kypsyysnäytteen.
Kypsyysnäytteen tehtävänä on osoittaa, että opiskelija on perehtynyt tutkielman
aihepiiriin ja että opiskelijalla on hyvä suomen tai ruotsin kielen taito. Kypsyysnäyte
kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä.
Koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä saaneet suorittavat
kypsyysnäytteensä pääsääntöisesti englannin kielellä. Kypsyysnäyte suoritetaan
pääsääntöisesti sähköisenä tenttinä. Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua sen jälkeen, kun
asiasta on sovittu ohjaavan opettajan kanssa.
Kandidaatintutkielma jätetään tarkastajalle sovitulla tavalla (esimerkiksi
paperimuotoisena tai jollain muulla opettajan kanssa sovitulla tavalla).
Kandidaatintutkielman tarkastaa opintojaksosta vastaava opettaja, ja hyväksyy
tieteenalayksikön johtaja tai hänen määräämänsä henkilö tarkastajan lausunnon
perusteella. Kandidaatintutkielman tarkastajan on arvosteltava tutkielma viimeistään
kolmen viikon kuluessa siitä päivästä lukien, kun opiskelija on osallistunut
kypsyysnäytteeseen, ellei määräaikaan ole myönnetty poikkeusta. Hyväksytty tutkielma
arvostellaan viisiportaisella asteikolla 1–5, teatterityön tutkinto-ohjelmassa arvosanalla
hyväksytty/hylätty.
Arvioitua ja hyväksyttyä alempaan korkeakoulututkintoon sisältyvää opinnäytettä ei voi
uusia.
Kandidaatintutkielman arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti
tai suullisesti oikaisua tieteenalayksikön johtajalta neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä
ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä
arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan henkilökohtaisesti tietoonsa.
Oikaisuvaatimus toimitetaan yksikön opintopäällikölle.
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Oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi saattaa asian yliopiston
muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun hän
on saanut päätöksestä tiedon. Muutoksenhakulautakunnan oikaisupyynnön johdosta
tekemästä tutkielman arvostelua koskevasta päätöksestä ei voi valittaa.

11 Pro gradu -tutkielma ja teatterityön tutkinto-ohjelmassa maisterin opinnäyte
Maisterin tutkinnon syventäviin opintoihin sisältyy pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte.
laajuus on 40 opintopistettä. Englanninkielisissä maisteriohjelmissa tutkielman laajuus on
35 opintopistettä.
Tutkielma voidaan laatia myös kahden tai useamman opiskelijan ryhmätyönä. Tällaiselta
tutkielmalta edellytetään, että kunkin opiskelijan osuus on erotettavissa ja että siihen
tarvittava työmäärä vastaa henkilökohtaiseen tutkielmaan vaadittavaa työpanosta.
Tutkielma arvioidaan kunkin opiskelijan osalta erikseen.
Syventävien opintojen tutkielma on yliopistollinen opinnäyte, jonka tekemisessä
opiskelijan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä sekä opiskelun ja tutkimuksen
eettisiä periaatteita opetussuunnitelmassa kuvattujen osaamistavoitteiden pohjalta.
Jättäessään opinnäytteensä tarkastettavaksi, opiskelijan edellytetään tuntevan ja
noudattavan oman tutkintonsa tason mukaisia hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Hyvän
tieteellisen käytännön varmistamiseksi jokainen syventävien opintojen opinnäyte
tarkistetaan Turnitin plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla ennen tutkielman arviointia.
tarkastuksen tekee tutkielman ohjaaja.
Pro gradu -tutkielma luovutetaan sähköisessä muodossa tarkastusprosessia, kirjaston
kokoelmaa ja arkistointia varten tutkinto-ohjelman ja kirjaston antamien ohjeiden
mukaisesti.
Pro gradu -tutkielman arvioinnissa käytetään viisiportaista asteikkoa 1–5. Arvioinnissa
sovellettavat kriteerit on esitetty tutkinto-ohjelmien verkkosivuilla.
Teatteritaiteen maisterin tutkinnon syventäviin opintoihin sisältyy maisterin opinnäyte,
joka koostuu taiteellisesta ja reflektiivisestä osasta. Teatterityön tutkinto-ohjelman
syventävien opintojen opinnäyte arvioidaan arvosanalla hyväksytty/hylätty. Toisen
opinnäytteen tarkastajista tulee olla tutkinto-ohjelman ulkopuolinen teatteritaiteilija.
Kypsyysnäytteen tehtävänä on osoittaa, että opiskelija on perehtynyt tutkielman
aihepiiriin. Kypsyysnäytteessä ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa, jos
kielitaito on jo osoitettu alempaa korkeakoulututkintoa varten annetussa
kypsyysnäytteessä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija
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on saanut koulusivistyksensä. Koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä
saaneet suorittavat kypsyysnäytteensä pääsääntöisesti englannin kielellä.
Kypsyysnäyte suoritetaan pääsääntöisesti sähköisenä tenttinä. Kypsyysnäytteeseen voi
ilmoittautua sen jälkeen, kun tutkielma/opinnäyte on jätetty tarkastusta varten ja asiasta
on sovittu ohjaavan opettajan kanssa.
Tutkielmasta/opinnäytteestä antaa lausuntonsa vähintään kaksi tieteenalayksikön johtajan
määräämää tarkastajaa, joista toisen tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut Tampereen
yliopiston opettaja. Tutkielman tarkastusaikataulusta määrätään arviointisäännössä.
Tarkastajien lausunto lähetetään tutkielman/opinnäytteen tekijälle vähintään neljä päivää
ennen tutkielman arviointia. Samalla hänelle varataan tilaisuus lausuntoa koskevan
vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine on toimitettava tieteenalayksikköön annettuun
määräaikaan mennessä. Mahdollisen vastineen käsittelee tieteenalayksikön johtaja, joka
voi tarvittaessa saattaa asian tieteenalayksikön johtokunnan ratkaistavaksi. Ellei
opiskelija esitä vastinetta, tieteenalayksikön johtaja päättää tutkielman arvostelusta
lausuntojen perusteella.
Arvioitua ja hyväksyttyä ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvää opinnäytettä ei voi
uusia.
Pro gradu -tutkielman/maisterin opinnäytteen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi
pyytää siihen kirjallisesti oikaisua tieteenalayksikön johtokunnalta neljäntoista päivän
kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelupäätös ja
tarkastajien lausunnot tietoonsa.
Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi saattaa asian
muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun hän on
saanut päätöksestä tiedon. Yliopiston muutoksenhakulautakunnan oikaisupyynnön
johdosta tekemästä tutkielman arvostelua koskevasta päätöksestä ei voi valittaa.

Valinnaisten opintojen tutkielma
Valinnaisten opintojen syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman laajuus määritellään
opetussuunnitelmassa. Tieteenalayksikön johtaja määrää syventäviin opintoihin
kuuluvalle valinnaisten opintojen tutkielmalle yksi tai kaksi tarkastajaa. Tutkielman
hyväksyy tieteenalayksikön johtaja. Hyväksytyn valinnaisten opintojen tutkielman
arvostelussa käytetään arvosanaa hyväksytty/hylätty. Valinnaisten opintojen tutkielmaan
ei liity kypsyysnäytettä. Muilta osin noudatetaan pro gradu -tutkielmaa koskevia
määräyksiä.
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12 Valmistuminen
Tieteenalayksikön johtaja myöntää tutkintotodistuksen hakemuksesta, kun kaikki
tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu. Tutkintotodistusta haetaan NettiOpsun kautta
sähköisellä hakulomakkeella.
Ennen todistushakemuksen jättämistä opiskelijan on huolehdittava siitä, että tutkintoon
vaadittavat opinnot ja kokonaismerkinnät on rekisteröity.
13 Aineenopettajakoulutus
Tutkintoasetuksen mukaan yliopistossa järjestettävän opettajankoulutuksen erityisenä
tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana
ja kasvattajana. Aineenopettajakoulutuksessa aineyhdistelmä koostuu yhden tai kahden
opetettavan aineen opinnoista sekä opettajan pedagogisista opinnoista. Opetus toteutetaan
tieteenalayksiköiden yhteistyönä siten, että opetettavan aineen opinnoista vastaavat ao.
tieteenalayksiköt ja opettajan pedagogisista opinnoista kasvatustieteiden
tieteenalayksikkö.
Opetettavalla aineella tarkoitetaan perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen
opetukseen kuuluvaa ainetta, opetettavan aineen opinnoilla tarkoitetaan opetettavan
aineen hallintaa edistäviä yliopistollisia opintoja.
Pedagogisen pätevyyden hankkimiseksi opiskelijan tulee suorittaa opettajan
pedagogiset opinnot, joihin on haettava erikseen. Opettajan pedagogisiin opintoihin
hakemisesta ilmoitetaan muun muassa tieteenalayksiköiden kotisivuilla. Opettajan
pedagogiset opinnot järjestää kasvatustieteiden tieteenalayksikkö. Opinnot koostuvat
kasvatustieteellisistä ja didaktisista opinnoista, joihin sisältyy harjoittelu.
Kasvatustieteen perusopinnot (25 op), jotka ovat osa opettajan pedagogisia opintoja, on
syytä suorittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ne voi suorittaa jo ennen
soveltuvuuskoetta. Soveltuvuuskokeeseen voi osallistua aikaisintaan ensimmäisen
opiskeluvuoden keväällä. Pedagogisten opintojen toisen vaiheen (35 op) aloittaminen
edellyttää soveltuvuuskokeen läpäisemistä, kasvatustieteen perusopintoja sekä erikseen
määriteltyjä opetettavan aineen opintoja.
Opetettavan aineen opinnot on suoritettava opintokokonaisuuksina siten kuin yksikön
opetussuunnitelmassa määrätään. Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman
opiskelijat, jotka suorittavat journalistiikan, visuaalisen journalismin tai puheviestinnän
maisteriopinnot, voivat hakeutua aineenopettajakoulutukseen. Tutkinto-ohjelman opinnot
eivät kuitenkaan muodosta perus- tai lukiokoulutuksessa opetettavaa ainetta.
Opettajan pedagogisiin opintoihin (35 op) hakevilta edellytetään vähintään seuraavat
opetettavan aineen opinnot: journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman perusopinnot
ja aineopinnot (journalistiikka, kuvajournalismi, puheviestintä) ilman tutkimusopintoja .
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14 Opetuksen kehittäminen
Tutkinto-ohjelmien kehittämistä ja opetussuunnitelmien valmistelua varten
tieteenalayksikkö on asettanut työryhmiä, jotka koostuvat opettajista, opiskelijoista ja
tarpeen mukaan muiden yksiköiden tai sidosryhmien edustajista.
Kerättyä kurssi- ja muuta palautetta käsitellään yksikön opetussuunnitelmatyöryhmässä.
15 Opetussuunnitelmien voimaantulo
Opetussuunnitelmat tulevat voimaan 1.8.2015 lukien. Opiskelijat voivat osallistua
tentteihin ja kertauskuulusteluihin syyslukukauden aikana edellisenä lukuvuonna
voimassa olleen opetussuunnitelman mukaisesti.

