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Eurooppahallinnon opintokokonaisuus (25–48 op / 15–26 ov)

Muiden tiedekuntien opiskelijoille suunnattu Eurooppahallinnon opintokokonaisuus koostuu hallintotieteiden tiedekunnan kolmen eri
oppiaineen; aluetieteen, hallintotieteen ja julkisoikeuden järjestämistä opintojaksoista. Yksittäiset opintojaksot ovat hallintotieteiden
kandidaatin tutkintoa suorittavilla osana pääaineopintoja. Muiden tiedekuntien opiskelijat voivat suorittamalla vahvistetun
opintokokonaisuuden saada merkinnän Eurooppahallinnon sivuainekokonaisuudesta, siten kuin kunkin tutkintomääräyksissä
säädetään. Edeltäviksi opinnoiksi suositellaan opintojaksoja Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen, Hallinto ja johtaminen sekä
Julkisoikeus osana Suomen oikeusjärjestystä.

Eurooppahallinnon opintokokonaisuus voidaan liittää tutkintoon vähintään 25 opintopisteen (15 opintoviikon) laajuisena
kokonaisuutena. Kokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:

Aluetiede: 
Eurooppa ........................................ 5 op / 3 ov 
Poliittinen maantiede .......................... 5 op / 3 ov
 

Hallintotiede:
Eurooppahallinto ........................................ 8 op / 4 ov 
Politics an Administration........................... 10 op / 5 ov 

Julkisoikeus: 
Eurooppalainen julkisoikeus ................. 7 op / 4 ov 
Kansainvälinen oikeus ........................ 6 op / 3 ov 
Perus- ja ihmisoikeudet ....................... 7 op / 4 ov 

Ympäristöalan opintokokonaisuus (25–39 op)
 

(Kauppatieteellinen, hallintotieteiden ja teknillinen tiedekunta)

Aluetiede, julkisoikeus, kansantaloustiede, markkinointi, talousoikeus, tuotantotalous sekä laskentatoimi ja rahoitus järjestävät
yhdessä ympäristöalan opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuus pyrkii antamaan Vaasan yliopiston tieteellisestä viitekehyksestä
lähtevän kokonaisvaltaisen näkemyksen luonnon, ihmisen ja yritystoiminnan vuorovaikutussuhteista globaalilta tasolta mikrotasolle.
Opintojaksojen sisältösuunnitelmissa on otettu huomioon yritysten, yhteisöjen ja julkisen hallinnon organisaatioiden kasvava tiedon ja
osaamisen tarve ympäristöasioiden strategisessa suunnittelussa, johtamisessa ja hallinnoimisessa. Opintokokonaisuus voidaan
liittää tutkintoon vähintään 25 opintopisteen laajuisena sivuainekokonaisuutena (vanhan tutkintorakenteen mukaan suorittavat:
vähintään 15 ov).

Kokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:

Aluetiede:
• Luonto, yritykset ja ympäristönsuojelu 5 op (3 ov) 

Julkisoikeus:
• Ympäristöoikeus 6 op (3 ov)

Kansantaloustiede:
• Ympäristötalous 4 op (2 ov)

Markkinointi: 
• Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu 5 op (3 ov)

Laskentatoimi ja rahoitus:
• Ympäristölaskenta ja -raportointi 4 op (2ov)

Talousoikeus:
• Yrityksen ympäristöoikeus 5 op (4 ov)

Tuotantotalous:
• Ympäristökemia 5 op (3 ov) 
• Kestävä kehitys, peruskurssi 5 op (3 ov)

Opintokokonaisuus on ohessa esitelty uuden tutkintorakenteen mukaisesti. Vanhan tutkintorakenteen mukaan opiskelevien tulee
tarkistaa sivuainekokonaisuuden opintoviikkomitoitus ao. laitoksen ja opintojakson kohdalta. Mikäli opiskelijalla on kesken jokin
sivuainekokonaisuus, hän voi jatkaa sen suorittamista normaalisti. Mikäli jokin kurssi on poistunut tarjonnasta, tulee opiskelijan ottaa
yhteyttä ko. oppiaineen laitokseen ja pyytää vaihtoehtoinen suoritustapa poistuneen kurssin osalta.
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