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TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA
Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016 - 2017
Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet
(opintojaksojen nimet ja laajuudet). Jos olet aloittanut opintosi jo aiemmin lue alla oleva ohjeistus
huolella.
Perusopinnot 25 op
694550P Informaatiotutkimuksen perusteet 5 op, periodit 1-2
694660P Informaatioympäristöt ja kokoelmat 5 op, periodi 1
694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2
694662P Informaatiokäyttäytyminen ja –käytännöt 5 op, periodi 2
694663P Informaatiolainsäädäntö ja –etiikka 5 op (mahdollisuus suorittaa kirjatenttinä ja joka
toinen vuosi myös Tieman opetuksen yhteydessä opetettuna opintojaksona: opetetaan syksyllä 2016
TIEMAn 694532S Joukkoviestinnän etiikka ja viestinnän lainsäädäntö (5 op))
Aineopinnot (kaikille pakollisia 36 op ja pääaineilijoille vielä lisäksi 14 op)
Kaikille pakolliset opintojaksot

694664A Tiedonhankinta, -haku ja –organisointi 10 op, periodit 2-4
694665A Lukutaidot, arviointi ja informetriikka 10 op, periodit 3-4
694666A Johtaminen tietoperustaisissa organisaatioissa 5 op, 3. opintovuosi
694557A Työharjoittelu 5-8 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot
Informaatiotutkimuksen omat amk-yhteistyöjaksot:
694567A Musiikkikirjastotoiminta 3 op, periodi 4 (toteutuminen lukuvuonna 2016-17 vielä
epävarmaa)
694622A Lasten ja nuorten kirjastopalvelut 3 op, periodi 4
PÄÄAINEOPISKIELIJOILLE LISÄKSI KUULUVAT JAKSOT
694602A Kandidaattiseminaari 8 op, 2 opintovuosi
yli lukuvuoden (periodit 1-4) jatkuva seminaarityöskentely, joka sisältää
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Kandidaatintyöhön valmistavina osioina suppean tutkimusmenetelmien (vanha
Tutkimusmentelmät I, tämän osuuden luennot 1. periodilla) osuuden. Osuuden luennot
näkyvät Weboodissa osana koko kurssin luentoja (luennoijana Noora Hirvonen (syksy
2016)).
Tilastotieteen peruskurssin (kevätlukukausi) osuuden. Tähän jatkossakin erillinen
ilmoittautuminen! (Tullaan järjestämään keväällä 2017 periodilla 2)
Kirjaston järjestämän Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I (010132Y)
osuuden. Tähän jatkossakin erillinen ilmoittautuminen!
Seminaari sisältää luentoja ja sen aikana on tarkoitus aloittaa kandidaatintutkielman
kirjoittaminen ja mahdollisesti myös aineiston keruu.

(Jos olet jo aiemmin suorittanut tähän opintojaksoon sisältyviä osia eli Tutkimusmenetelmät I,
Tilastotieteen peruskurssin tai/ja Kirjaston järjestämän kurssin niin näitä osioita ei toki tarvitse
suorittaa uudestaan. Lisätietoja: Heidi Enwald)
Seminaaria seuraa:
694667A Kandidaatintutkielma 6 op, periodi 1, 3. opintovuosi


kandidaatintutkielman viimeistely sekä seminaari, jossa tutkielmat käsitellään ja
opponoidaan.

Tutkielman valmistumisen ja esittämisen jälkeen tulee tehdä myös 694573A Kypsyysnäyte (0 op)

Syventävät opinnot 25 op
694671S Tutkimusmenetelmät (10 op)
694632S Pro gradu-seminaari (10 op)
694582S Pro gradu -tutkielma (40 op)

Vaihtoehtoiset opintojaksot:
694637S Terveystieto ja -viestintä (5 op) (järjestetään poikkeuksellisesti intensiivikurssina
periodissa 2)
(Muista mahdollisista valinnaisista kursseista tiedotetaan erikseen, katso tarkemmin opintooppaasta)

Kirjallisuustentit (joista valitaan 3 kpl):
694668S Informaatioympäristöjen ja tieteellisen viestinnän tutkimus (5 op)
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694669S Informaatiokäyttäytymisen ja -käytäntöjen tutkimus (5 op)
694672S Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus (5 op)
694673S Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus (5 op)
694670S Informaatio- ja dokumentaatiokäytännöt yhteiskunnassa (5 op)

Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015 - 2016
Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet
(opintojaksojen nimet ja laajuudet). Jos olet aloittanut opintosi jo aiemmin lue alla oleva ohjeistus
huolella.
Perusopinnot 25 op
694550P Informaatiotutkimuksen perusteet 5 op, periodit 1-2
694660P Informaatioympäristöt ja kokoelmat 5 op, periodi 1
694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2
694662P Informaatiokäyttäytyminen ja –käytännöt 5 op, periodi 2
694663P Informaatiolainsäädäntö ja –etiikka 5 op (mahdollisuus suorittaa kirjatenttinä ja joka
toinen vuosi myös Tieman opetuksen yhteydessä opetettuna opintojaksona)
Aineopinnot (kaikille pakollisia 36 op ja pääaineilijoille vielä lisäksi 14 op)
Kaikille pakolliset opintojaksot

694664A Tiedonhankinta, -haku ja –organisointi 10 op, periodit 2-4
694665A Lukutaidot, arviointi ja informetriikka 10 op, periodit 3-4
694666A Johtaminen tietoperustaisissa organisaatioissa 5 op, 3. opintovuosi
694557A Työharjoittelu 5-8 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot
Informaatiotutkimuksen omat amk-yhteistyöjaksot:

694567A Musiikkikirjastotoiminta 3 op, periodi 4
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694622A Lasten ja nuorten kirjastopalvelut 3 op, periodi 4

Tieman jaksot, ks. myös opetusajat Tieman sivuilta:

695100P Johdatus viestintään 5 op (syksy 2015)
694597S Mitä on tiedeviestintä5 op (syksy 2015)
694531S Mediakulttuurin muutos 5 op
694533S Viestinnän tutkimus 5 op (kirjatentti, kevät 2016)
695105P PR-viestintä 5 op

PÄÄAINEOPISKIELIJOILLE LISÄKSI KUULUVAT JAKSOT
694602A Kandidaattiseminaari 8 op, 2 opintovuosi
yli lukuvuoden (periodit 1-4) jatkuva seminaarityöskentely, joka sisältää






Kandidaatintyöhön valmistavina osioina suppean tutkimusmenetelmien (vanha
Tutkimusmentelmät I, tämän osuuden luennot 1. periodilla) osuuden. Osuuden luennot
näkyvät Weboodissa osana koko kurssin luentoja (luennoijana Terttu Kortelainen).
Tilastotieteen peruskurssin (kevätlukukausi) osuuden. Tähän jatkossakin erillinen
ilmoittautuminen!
Kirjaston järjestämän Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I (010132Y)
osuuden. Tähän jatkossakin erillinen ilmoittautuminen!
Seminaari sisältää luentoja ja sen aikana on tarkoitus aloittaa kandidaatintutkielman
kirjoittaminen ja mahdollisesti myös aineiston keruu.

(Jos olet jo aiemmin suorittanut tähän opintojaksoon sisältyviä osia eli Tutkimusmenetelmät I,
Tilastotieteen peruskurssin tai/ja Kirjaston järjestämän kurssin niin näitä osioita ei toki tarvitse
suorittaa uudestaan. Lisätietoja: Heidi Enwald)
Seminaaria seuraa:
694667A Kandidaatintutkielma 6 op, periodi 1, 3. opintovuosi


kandidaatintutkielman viimeistely sekä seminaari, jossa tutkielmat käsitellään ja
opponoidaan.

HUOM.
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Lukuvuonna 2015-16 järjestetään myös ”vanhamuotoinen” kandidaatinseminaari niille
opiskelijoille, joiden kandidaatintutkintojen tulisi valmistua kevääseen 2016 mennessä.
(Lisätietoja: Vesa Suominen)
Enwaldin ja Suomisen vetämien seminaarien yhteinen ensimmäinen kerta pidetään 3.11.
(Jos et ole aiemmin suorittanut vanhan opintosuunnitelman mukaista Tutkimusmenetelmät I
-kurssia niin sinun tulee osallistua myös kandidaattiseminaarin tutkimusmenetelmien
osuuteen (luennoijana Terttu Kortelainen).

Jos olet suorittanut perus- ja/tai aineopinnot osittain vanhan opetussuunnitelman mukaan,
kysy opintoneuvojalta, miten voit täydentää ne uuden opetussuunnitelman mukaisten
jaksojen avulla. Opetus pyritään järjestämään lukuvuonna 2015-16 niin, että tällaiset
täydennykset eivät aiheuta ongelmia. Esimerkiksi entisen OPSin kirjatenttejä on mahdollista
tehdä vielä lukuvuoden 2015-16 aikana.

Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2014 - 2015
Perusopinnot 25 op
694614Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (informaatiotutkimus), 0 op (vain
pääaineopiskelijoille)
694550P Informaatiotutkimuksen perusteet, 6 op
694587P Tiedonhankinta ja -haku, 4 op
694615P Tiedon tuotanto ja kokoelmat, 5 op
694588P Johtaminen ja hallinto, 4 op
694616P Informaatio yhteiskunnassa, 3 op
694589P Informaatiokäyttäytyminen, 3 op
Aineopinnot 45 op
Kaikille pakolliset opintojaksot

694624A Tiedontallennus ja -haku I, 4 op
694625A Tiedontallennus ja -haku II, 4 op
694626A Informaatiolukutaito ja sosiaalinen media, 4 op
694621A Arviointi ja informaatioresurssit, 3 op
694630A Informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt, 3 op
694620A Tietoperustaiset organisaatiot, 3 op
694557A Työharjoittelu, 5-8 op
Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valitaan seuraavia opintojaksoja siten, että ne vastaavat 6 op / 9 op suoritusta. Opintopistemäärä
riippuu työharjoittelun kestosta seuraavasti siten, että yhteispistemäärän on oltava 14 op
5 op työharjoittelua (2 kk) -> suoritettava 9 op vaihtoehtoisia aineopintoja
8 op työharjoittelua (3 kk) -> suoritettava 6 op vaihtoehtoisia aineopintoja
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694564A Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka 3 op
- Jakso opetetaan joka toinen vuosi tiedeviestinnän maisteriohjelman jakson 694532S
"Joukkoviestinnän etiikka ja viestinnän lainsäädäntö" yhteydessä. Tiedot opetuksesta Weboodissa
TIEMA:n opetuksen sivulla
694622A Lasten ja nuorten kirjastopalvelut 3 op
694567A Musiikkikirjastotoiminta 3 op
695102P Verkkojulkaiseminen 4 op
695105P PR-viestintä 3 op
694531S Mediakulttuurin muutos 5 op
694533S Viestinnän tutkimus 5 op
694597S Mitä on tiedeviestintä 5 op
694568A Muu valinnainen jakso 1 2-3 op
694569A Muu valinnainen jakso 2 2-3 op
Vain pääaineopiskelijoille kuuluvat opintojaksot

694617Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (informaatiotutkimus) (0 op)
694570A Tutkimusmenetelmät I, 2 op
694602A Kandidaattiseminaari ja -tutkielma, 8 op
694573A Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/informaatiotutkimus)
Syventävät opinnot
694627Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (informaatiotutkimus) (0 op), vain
pääaineopiskelijoille
Kirjallisuustentit yht. 16. op

Tentitään kaksi 8 opintopisteen jaksoa valiten kummastakin teoksia, jolloin 100-125 sivua
suomenkielistä tai 75-100 sivua vieraskielistä tekstiä vastaa 1 opintopistettä.
Kirjallisuustenttejä voi suorittaa myös useampia kuin kaksi. Tällöin kokonaisarvosanassa
huomioidaan kaksi parasta arvosanaa. Korvaavilla opinnoilla (esim. useita valinnaisjaksoja tai
informaatiotutkimuksen osa alueita) voi korvata korkeintaan yhden syventävien opintojen
kirjallisuustentin.
694607S Informaatiokäyttäytymisen tutkimus 8 op
694608S Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus 8 op
694609S Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus 8 op
694610S Tiedon tuotannon, välittymisen ja evaluoinnin tutkimus 8 op
694611S Informaatio ja dokumentaatio yhteiskunnassa 8 op
Tutkimusmenetelmät, seminaari ja tutkielma

694580S Tutkimusmenetelmät II 8 op
694632S Pro gradu -seminaari 10 op
694582S Pro gradu -tutkielma 40 op
694583S Suppea tutkielma (sivuaineopiskelijoille) 20 op
694584S Kypsyysnäyte 0 op (vain pääaineopiskelijoille)
Vaihtoehtoiset opintojaksot

7

Valitaan seuraavista vähintään 6 op:
694603S Tietojohtaminen 6 op
694628S Tieteellisen viestinnän tutkimus ja informetriikka 6 op
- Jakso opetetaan joka toinen vuosi tiedeviestinnän maisteriohjelman jakson 694539S
Bibliometriikka yhteydessä. Tiedot opetuksesta Weboodissa TIEMA:n opetuksen sivulla.
694637S Terveystieto ja –viestintä 6 op
694629S Luokituksen teoria ja soveltaminen 6 op
694605S Kirjasto-, informaatio-, ja dokumentaatioteoria ja -filosofia 3 op
694535S Tieteenfilosofia ja tieteellinen argumentaatio 3 op
694536S Tieteensosiologia 4 op
694534S Tieteen historia 3 op
694538S Tiedepolitiikka 3 op
694631S Muu informaatiotutkimuksen osa-alue 6 op
--------------------

TÄYDENTÄVÄT OPINNOT
opiskelijoille, joilla on aiempi korkeakoulututkinto ja jotka siirtyvät suorittamaan suoraan
maisterintutkintoa informaatiotutkimus pääaineenaan

Yliopistossa kandidaatin tai maisterin tutkinnon suorittaneet
Täydentävät opinnot muodostuvat informaatiotutkimuksen sivuaineopiskelijan perus- ja
aineopinnoista sellaisinaan.

Kirjasto- ja tietopalvelualan amk-tutkinnon suorittaneet:
Täydentävät opinnot muodostuvat seuraavista jaksoista:
694550P Informaatiotutkimuksen perusteet 6 op
694612A Täydentävät opinnot 6 op (= Täydentävä kirjallisuustentti)
694570A Tutkimusmenetelmät I 2 op
694602A Kandidaattiseminaari ja -tutkielma 6 op (suoritetaan jakson Kandidaattiseminaari ja –
tutkielma yhteydessä ja merkitään sen koodille)

Amk-tutkinnon muulta kuin kirjasto- ja tietopalvelualalta suorittaneet
Opinnot sisältävät:
Erikseen sovittavat 52 op informaatiotutkimuksen sivuaineopiskelijan perus- ja aineopintoja sekä
jaksot
694570A Tutkimusmenetelmät I, 2 op
694602A Täydentävä seminaari, 6 op (suoritetaan jakson Kandidaattiseminaari ja –tutkielma
yhteydessä ja merkitään sen koodille)
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Tapauskohtaisesti sovitaan täydentävät opinnot ja niiden laajuus, mikäli opiskelijalla on aiempaan
tutkintoon sisältyen tai sen lisäksi muita kuin yllä mainittuja informaatioalan opintoja (esimerkiksi
ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelualan erikoistumisopinnot).

----------------------

Opintojaksot 2011 – 2013
Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot







Opiskelu ja sen suunnittelu 0 op
Äidinkieli 5 op
Toinen kotimainen kieli 5 op
Vieraan kielen opinnot 5 op
Tilastotieteen opintoja 4 op
Tieto- ja viestintätekniikka 7 op

Tilastotieteen opintojen suorittamiseen suositellaan seuraavaa kurssia:


694633A Tilastotieteen peruskurssi 4 op

Tieto- ja viestintätekniikan 7 op opintojen suorittamiseen suositellaan seuraavia
Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opintojaksoja:





810136P Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 5 op
811171P Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä 4 op
812304A Organisaatioiden informaatiojärjestelmät 6 op
810124P Tietokonearkkitehtuuri 5 op

Perusopinnot 25 op
694614Y HOPS- henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (informaatiotutkimus), 0 op (vain
pääaineopiskelijoille)
694550P Informaatiotutkimuksen perusteet, 6 op
694587P Tiedonhankinta ja –haku, 4 op
694615P Tiedon tuotanto ja kokoelmat, 5 op
694588P Johtaminen ja hallinto, 4 op
694616P Informaatio yhteiskunnassa, 3 op
694589P Informaatiokäyttäytyminen, 3 op

Aineopinnot 45 op
Kaikille pakolliset opintojaksot
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694624A Tiedontallennus ja -haku I, 4 op
694625A Tiedontallennus ja -haku II, 4 op
694626A Informaatiolukutaito ja sosiaalinen media, 4 op
694621A Arviointi ja informaatioresurssit, 3 op
694630A Informaatiokäyttäytyminen ja –käytännöt, 3 op
694620A Tietoperustaiset organisaatiot, 3 op
694557A Työharjoittelu, 5-8 op
Vaihtoehtoiset opintojaksot
Valitaan seuraavia opintojaksoja siten, että ne vastaavat 6 op / 9 op suoritusta. Opintopistemäärä
riippuu työharjoittelun kestosta seuraavasti: 5 op työharjoittelua (2kk) = 9 op vaihtoehtoisia
aineopintoja / 8 op työharjoittelua (3 kk) = 6 op vaihtoehtoisia aineopintoja
694564A Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka 3 op
694622A Lasten ja nuorten kirjastopalvelut 3 op
694567A Musiikkikirjastotoiminta 3 op
695102P Verkkojulkaiseminen 4 op
695105P PR-viestintä 3 op
694531S Mediakulttuurin muutos 5 op
694533S Viestinnän tutkimus 5 op
694597S Mitä on tiedeviestintä 5 op
694568A Muu valinnainen jakso 1 2-3 op
694569A Muu valinnainen jakso 2 2-3 op
Vain pääaineopiskelijoille kuuluvat opintojaksot
694617Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (informaatiotutkimus) (0 op)
694570A Tutkimusmenetelmät I, 2 op
694602A Kandidaattiseminaari ja -tutkielma, 8 op
694573A Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/informaatiotutkimus), 0 op / 0 ov

Syventävät opinnot
Kirjallisuustentit yht. 16. op
Tentitään kaksi 8 opintopisteen jaksoa valiten kummastakin teoksia, jolloin 100-125 sivua
suomenkielistä tai 75-100 sivua vieraskielistä tekstiä vastaa 1 opintopistettä. Kirjallisuustenttejä voi
suorittaa myös useampia kuin kaksi. Tällöin kokonaisarvosanassa huomioidaan kaksi parasta
arvosanaa. Korvaavilla opinnoilla (esim. useita valinnaisjaksoja tai informaatiotutkimuksen osaalueita) voi korvata korkeintaan yhden syventävien opintojen kirjallisuustentin.
694627Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (informaatiotutkimus) (0 op), vain pääaineopiskelijoille
694607S Informaatiokäyttäytymisen tutkimus 8 op
694608S Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus 8 op
694609S Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus 8 op
694610S Tiedon tuotannon, välittymisen ja evaluoinnin tutkimus 8 op
694611S Informaatio ja dokumentaatio yhteiskunnassa 8 op
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Tutkimusmenetelmät, seminaari ja tutkielma
694580S Tutkimusmenetelmät II 8 op
694632S Pro gradu -seminaari 10 op
694582S Pro gradu -tutkielma 40 op
694583S Suppea tutkielma (sivuaineopiskelijoille) 20 op
694584S Kypsyysnäyte 0 op (vain pääaineopiskelijoille)
Vaihtoehtoiset opintojaksot: Valitaan seuraavista vähintään 6 op:
694603S Tietojohtaminen 6 op
694628S Tieteellisen viestinnän tutkimus ja informetriikka 6 op
694629S Luokituksen teoria ja soveltaminen 6 op
694605S Kirjasto-, informaatio-, ja dokumentaatioteoria ja -filosofia (osa-alueita) 3 op
694535S Tieteenfilosofia ja tieteellinen argumentaatio 3 op
694536S Tieteensosiologia 4 op
694534S Tieteen historia 3 op
694538S Tiedepolitiikka 3 op
694631S Muu informaatiotutkimuksen osa-alue 6 op

_________________________________________

Informaatiotutkimuksen opintojaksot opinto-opas 2009-2011
Perusopinnot
Pakolliset perusopinnot
694550P Informaatiotutkimuksen perusteet 6 op
694587P Tiedonhankinta ja -haku I 4 op
694615P Tiedon tuotanto ja kokoelmat 5 op
694588P Johtaminen ja hallinto 4 op
694589P Informaatiokäyttäytyminen 3 op
694616P Informaatio yhteiskunnassa 3 op
HUOM! 694616P Informaatio yhteiskunnassa 3 op voidaan korvata 695100P Johdatus
viestintään 3 op suorituksella.
Aineopinnot
Pakolliset aineopinnot
694618A Tiedon tallennus ja kuvailu 5 op
694591A Tiedonhankinta ja -haku II 3 op
694619A Informaatiolukutaito ja uusi tieto- ja viestintäteknologia 5 op
694620A Tietoperustaiset organisaatiot 3 op
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694621A Arvionti ja informaatioresurssit 5 op
694557A Työharjoittelu (2kk ) 5 op / (3 kk) 8 op
HUOM! Työharjoittelusta saatava opintopistemäärä vaikuttaa vaihtoehtoisten aineopintojen
opintojaksojen määrään.
Tutkimusmenetelmät I ja kandidaatin tutkielma 10 op
694570A Tutkimusmenetelmät I 2 op
694602A Kandidaattiseminaari ja -tutkielma 8 op
694573A Kypsyysnäyte 0 op
Vaihtoehtoiset aineopintojen opintojaksot
Valitaan seuraavia opintojaksoja siten, että ne vastaavat 6 op / 9 op suoritusta. Opintopistemäärä
riippuu työharjoittelun kestosta seuraavasti:
5 op työharjoittelua (2kk) = 9 op vaihtoehtoisia aineopintoja
8 op työharjoittelua (3 kk) = 6 op vaihtoehtoisia aineopintoja
694564A Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka 3 op
694622A Lasten ja nuorten kirjastopalvelut 3 op
694567A Musiikkikirjastotoiminta 3 op
695102P Verkkojulkaiseminen 4 op
695105P PR-viestintä 3 op
694531S Mediakulttuurin muutos 5 op
694533S Viestinnän tutkimus 5 op
694597S Mitä on tiedeviestintä 5 op
694598A Verkkotutoropinnot 5 op
694599A Finnish Media and Communication System 5 op
694600A Current issues in communication studies: Perspectives on democracy and citizenship 5 op
694601A Current issues in communication studies: Perspectives on rhetorics, persuasion and
effects 5 op
694623A Current issues in communication studies: Perspectives on Computer Mediated
Communication 5 op
694568A Muu valinnainen jakso 1 2-3 op
694569A Muu valinnainen jakso 2 2-3 op
Täydentävät opinnot
HUOM! Seuraavat opinnot suorittavat vain kirjasto- ja tietopalvelulinjan amk-tutkinnon
suorittaneet pääaineopiskelijat, jotka aloittavat syventävät opinnot.
694550P Informaatiotutkimuksen perusteet 6 op
694612A Täydentävät opinnot 6 op (= Täydentävä kirjallisuustentti)
694570A Tutkimusmenetelmät I 2 op
694602A Kandidaattiseminaari ja -tutkielma 6 op
Lisätietoja
Syventävät opinnot
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Pakolliset syventävät opinnot
Kirjallisuustentit yht. 16 op
Tentitään kaksi 8 opintopisteen jaksoa valiten kummastakin teoksia, jolloin 100-125 sivua
suomenkielistä tai 75-100 sivua vieraskielistä tekstiä vastaa 1 opintopistettä. Kirjallisuustenttejä voi
suorittaa myös useampia kuin kaksi. Tällöin kokonaisarvosanassa huomioidaan kaksi parasta
arvosanaa. Korvaavilla opinnoilla (esim. useita valinnaisjaksoja tai informaatiotutkimuksen osaalueita) voi korvata korkeintaan yhden syventävien opintojen kirjallisuustentin.
694607S Informaatiokäyttäytymisen tutkimus 8 op
694608S Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus 8 op
694609S Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus 8 op
694610S Tiedon tuotannon, välittymisen ja evaluoinnin tutkimus 8 op
694611S Informaatio ja dokumentaatio yhteiskunnassa 8 op
Syventävien opintojen tutkimusmenetelmät, seminaari ja tutkielma
694580S Tutkimusmenetelmät II 8 op
694632S Pro gradu -seminaari 10 op
694582S Pro gradu -tutkielma 40 op
694583S Suppea tutkielma (sivuaineopiskelijoille) 20 op
694584S Kypsyysnäyte 0 op
Vaihtoehtoiset syventävien opintojen opintojaksot
Valitaan seuraavista vähintään 6 op:
694603S Tietojohtaminen 6 op
694628S Tieteellisen viestinnän tutkimus ja informetriikka 6 op
694629S Luokituksen teoria ja soveltaminen 6 op
694605S Kirjasto-, informaatio-, ja dokumentaatioteoria ja -filosofia (osa-alueita) 3 op
694535S Tieteenfilosofia ja tieteellinen argumentaatio 3 op
694536S Tieteensosiologia 4 op
694534S Tieteen historia 3 op
694538S Tiedepolitiikka 3 op
694631S Muu informaatiotutkimuksen osa-alue 6 op

