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Opinnot hallintotieteiden tiedekunnassa

Hallintotieteiden tiedekunta vastaa yhteiskuntatieteellisen alan opetuksesta ja tutkimuksesta Vaasan yliopistossa. Tutkintokoulutusta on annettu vuodesta 1983 lähtien.
Hallintotieteellisen koulutuksen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle hallinto-osaamisen vahvat perustaidot, valmiudet tieteellisen tiedon hallintaan ja soveltamiseen, vaativissa hallintotehtävissä tarvittavat kieli- ja
viestintätaidot sekä edellytykset tieteelliseen
jatkokoulutukseen. Tiedekunnan tutkimusvahvuudet ovat julkisjohtamisen, vertailun
ja julkisen toiminnan arviointitutkimuksissa
sekä aluetalouden tutkimuksissa.

Yliopisto-opiskelun
luonteesta
Yliopisto-opiskeluun liittyvät olennaisesti tiede ja tutkimus, sivistys sekä yhteiskunnallinen
vuorovaikutus. Opiskelun tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin, valmiudet tutkimustiedon ja -menetelmien soveltamiseen sekä valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä. Muita yliopisto-opetuksen ja -oppimiseen liitettyjä taitoja ovat kriittinen ajattelu, tiedon hankinta, hallinta ja arviointi, analyysien ja synteesien tekeminen, uuden tiedon
tuottaminen, ryhmätyötaidot sekä valmiudet
kansainvälistymiseen. Edellä mainitut tavoitteet sisältyvät oppiaineiden opetussuunnitelmiin, jotka konkretisoituvat opetuksen järjestämisessä sekä opetuksessa ja ohjauksessa. Opetussisällöt perustuvat tutkittuun tietoon ts. opetus on tiedelähtöistä. Tutkimusprosessin hallintaa kokonaisuudessaan harjoitellaan opinnäytteiden avulla.
Oppiaineet ja opettava henkilökunta tukevat oppimista monipuolisilla opetusmenetel-

millä, jotka yhdistettynä opiskelijoilta saatuun palautteeseen edistävät reflektiivisyyttä
ja itsearviointia ja näin ollen myös oppimista. Päävastuu oppimisesta on kuitenkin opiskelijalla itsellään.

Tutkinnot ja oppiaineet
Hallintotieteiden tiedekunnassa voi suorittaa
seuraavat perustutkinnot:
Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto
(HTK)
Bachelor of Administrative Sciences /
B.Sc. (Admin.)
Hallintotieteiden maisterin tutkinto (HTM)
Master of Administrative Sciences /
M.Sc. (Admin.)
Kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto ja sen laajuus on 180 op. Maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto
ja sen laajuus on 120 op.
Tutkintoon johtava koulutus järjestetään oppiainepohjaisten opetussuunnitelmien pohjalta. Pääaineita ja pääaineohjelmia on kehitetty vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan ja
työelämän vaatimuksia. Tutkinnot voi suorittaa seuraavissa pääaineissa:
• aluetiede
• hallintotiede:
– julkisjohtamisen ohjelma
– kansainvälisen hallinnon ohjelma
(ECS – European Civil Servants)
• julkisoikeus:
– hallinnon juridiikan ohjelma
• sosiaali- ja terveyshallintotiede:
– hyvinvointipalveluiden johtamisen
ohjelma
• sosiologia
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Tiedekunnassa on mahdollista suorittaa myös
filosofian sivuaineopintoja.

Pääainevalinta
Vuoden 2007 opiskelijavalinnassa tiedekuntaan valitaan 85 uutta opiskelijaa yhdessä
ryhmässä. Opiskelija saa opinto-oikeuden
sekä hallintotieteiden kandidaatin että hallintotieteiden maisterin tutkintoon. Pääaine
valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella. Mikäli johonkin pääaineeseen
ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, suoritetaan valinta tiedekuntaneuvoston vahvistamien valintaperusteiden mukaan.
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Pääaineen vaihtaminen
Opiskelija voi tiedekunnan suostumuksella perustellusta syystä anoa pääaineen vaihtamista, mikäli anotussa pääaineessa on tilaa. Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut vähintään perusopinnot (25 op) sekä
vaihdon kohteena olevasta pääaineesta että
siitä pääaineesta, johon hänet on hyväksytty.
Lisätietoja saa opintopäälliköltä.

