KOOSTE HALLINTOTIETEIDEN OPETUSSUUNNITELMISTA JA NIIHIN TEHDYISTÄ MUUTOKSISTA
(lkv 2014–2015)
Yleistä
muodostettu sivuainekokonaisuudet sekä hallintotieteiden
pääaineopiskelijoille että muiden koulutusalojen opiskelijoille
Hallintotieteiden kandidaattiohjelma ja maisteriopinnot
pääaineen aineopintoja 45–52 op, aiemmin 57 op
syventäviä opintoja 83–89 op, aiemmin 86–89 op
kandidaatintutkielmat sekä pro gradu -tutkielmat tarkistetaan 1.8.2014 lähtien Turnitinplagiaatintunnistusjärjestelmällä
Aluetiede
aineopintojen laajuus 48 op ja syventävien opintojen 83 op
valinnaisia aineopintojen erityisaloja valitaan kaksi, aiemmin kolme
osa aineopinnoista järjestetään joka toinen lukuvuosi
ALUE2015 Aluetalous ja liikennejärjestelmät 7 op =>
ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät 5 op
o jakso järjestetään joka toinen lukuvuosi
ALUE2005 Väestön ja kulttuurien maantiede 5 op =>
ALUE2005 Kulttuuri- ja väestömaantiede 5 op
ALUE3020 Tutkimuksen tekeminen käytännössä 3 op siirtyy
aineopintoihin => ALUE2013 Tutkimuksen tekeminen käytännössä 3 op
poistuvat aineopintojaksot:
o ALUE2006 Matkailun perusteet ja tutkimus 5 op
o ALUE2003 Poliittinen maantiede 5 op
Julkisjohtaminen
aineopintojen laajuus 45–46 op ja syventävien opintojen 89
op
uudet aineopintojaksot:
o HALL2028 Eettisten dilemmojen case-kurssi 5 op

HALL2029 Manageriaalinen päätöksenteko ja strategiat julkisella sektorilla 5 op
o HALL2030 Managing Hybridity 5 op
poistuvat aineopintojaksot:
o HALL2019 Eurooppahallinto 5 op
o HALL2022 Julkisen ja yksityisen kumppanuus 5 op
o HALL2023 Public Human Resource Mgmt 6 op
o

Julkisoikeus
aineopintojen laajuus 51–52 op ja syventävien opintojen 87
op
valinnaisia aineopintoja valitaan kaksi, aiemmin kolme
uusi vapaasti valittava aineopintojakso: JOIK2023 Hyvän
virkakielen harjoituskurssi 2 op
poistuva aineopintojakso: JOIK2003 Kansainvälinen oikeus/Public International Law 6 op
Sosiaali- ja terveyshallntotiede
aineopintojen laajuus 51 op ja syventävien opintojen 86 op
osa aine- sekä syventävistä opinnoista järjestetään joka toinen lukuvuosi
SOTE2008 Strategiset toimintatavat sosiaali- ja terveyspalveluissa 6 op => SOTE2008 Vintagesta moderniin johtamiseen 6 op
SOTE2010 Demokratia ja asiakkuus hyvinvointiyhteiskunnassa 6 op => SOTE2010 Ihmisen ääni hyvinvointiyhteiskunnassa 6 op
SOTE3014 Deliberatiivinen hallinta ja kompleksisuus hyvinvointiyhteiskunnassa 6 op => SOTE3014 Johtajana kaaoksen reunalla 6 op
poistuvat jaksot:
o SOTE2009 Sosiaali- ja terveysalan organisatoriset
haasteet 6 op
o SOTE3011 Mielenterveyspalveluiden hallinto 5 op
(vapaavalintainen)

