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Lukijalle

Uudistunut yliopistotutkinto

Yliopistot siirtyivät uuden tutkintoasetuksen
(794/2004) myötä kaksiportaiseen tutkinto-
rakenteeseen lukuvuoden 2005–06 alusta.
Kaksiportaisessa tutkintojärjestelmässä alempi
korkeakoulututkinto on kolmivuotinen kandi-
daatin tutkinto ja ylempi korkeakoulututkinto
on kaksivuotinen maisterin tutkinto. Opintojen
mitoituksen perusteena on opintopiste (op). Pää-
toimisesti opiskeltaessa yhden lukuvuoden opin-
tojen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työ-
panos vastaa 60 opintopistettä. Kandidaatin tut-
kinnon laajuus on näin ollen 180 opintopistettä
ja maisterin tutkinnon 120 opintopistettä.

Opiskelija saa normaalivalinnassa oikeuden suo-
rittaa sekä alemman että ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon. Alemman tutkinnon suorittanut voi
jatkaa maisteriopintoja alemman tutkinnon poh-
jalta ilman erillistä hakua. Hän voi myös hakea
erilliseen maisteriohjelmaan joko omassa yli-
opistossa tai toisessa koti- tai ulkomaisessa yli-
opistossa. Kandidaatin tutkinnon jälkeen opis-
kelija voi myös hakeutua toiseen koti- tai ulko-
maiseen yliopistoon suorittamaan ylempää
korkeakoulututkintoa, mikäli hänen suoritta-
mansa alempi tutkinto soveltuu pohjaksi toisen
yliopiston maisteriopintoihin. Siirryttäessä
(lähi)alalta toiselle yliopistot voivat vaatia täy-
dentäviä opintoja. Alempi tutkinto on itsenäi-
nen tutkinto, joka antaa mahdollisuuden siirtyä
myös suoraan työelämään.

Kaikki uudet opiskelijat suorittavat tutkintonsa
uuden asetuksen mukaisesti. Samoin kaikki ne
ennen 1.8.2005 aloittaneet, jotka siirtyvät uu-
den tutkintorakenteen mukaisiin opintoihin.
Uuden rakenteen mukaan opiskeleva suorittaa
tutkinnon opintopisteinä.

Tutkintorakenneuudistus ei vaikuta niihin
opiskelijoihin, jotka valmistuvat ns. vanhan
tutkintorakenteen (asetus yhteiskuntatieteelli-
sistä tutkinnoista 245/1994) mukaan siirtymä-
ajan loppuun 31.7.2008 mennessä.
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Tämä opinto-opas on tarkoitettu hallinto-
tieteiden tiedekunnan opiskelijoille sekä tiede-
kunnassa sivuaineopintoja suorittaville. Opas
sisältää hallintotieteiden kandidaatin ja hallinto-
tieteiden maisterin tutkintojen opetussuunni-
telmat ja keskeiset tiedot opintojen suorittami-
sesta. Hallintotieteiden tiedekunnassa on voi-
massa kaksi rinnakkaista tutkintojärjestelmää,
mutta vain yksi opetussuunnitelma. Samat ope-
tussuunnitelmat koskevat sekä uuden että
soveltuvin osin vanhan tutkintorakenteen mu-
kaan opiskelevia. Opintojaksojen mitoituksessa
käytetään sekä opintoviikkoja että opintopisteitä
31.7.2008 saakka.
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