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TEOLOGINEN TIEDEKUNTA
JATKOTUTKINTOVAATIMUKSET
2015–2017
VTE700 VANHAN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA, JATKOOPINNOT (60 op)
VTE710 VANHAN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA, JATKOTUTKINNON
PÄÄAINEEN OPINNOT (35 op) 108310
Vastuuopettaja lv. 2015−16 Anneli Aejmelaeus, lv. 2016−17 Martti Nissinen
Tavoite
Opiskelija perehtyy syvällisesti Vanhan testamentin ja sen lähialueiden tutkimukseen. Hän tuntee
alansa tutkimusmenetelmät, pystyy arvioimaan kriittisesti uutta tutkimusta ja kykenee itsenäisesti
luomaan uutta tieteellistä tietoa. Opiskelija perehtyy tieteenfilosofiaan ja tutkimusetiikkaan ja
osallistuu kansainväliseen tieteelliseen toimintaan.
Sisältö
- VTE711 Vanhan testamentin tekstiä alkukielellä (10 op)
- VTE712 Vanhan testamentin eksegetiikan erityistuntemus (25 op)

VTE711 VANHAN TESTAMENTIN TEKSTIÄ ALKUKIELELLÄ (10 op)
108311
Sisältö
Opintojakso sisältää Vanhan testamentin hepreaa tai sopimuksen mukaan Raamatun
arameaa tai muuta seemiläistä kieltä, yhteensä 70 sivua.

VTE712 VANHAN TESTAMENTIN EKSEGETIIKAN ERITYISTUNTEMUS
(25 op) 108312
Sisältö
1. Jatkokoulutus
a. Jatkokoulutusseminaariin osallistuminen tehtävineen on pakollinen väitöskirjan tai
lisensiaattitutkielman valmistumiseen asti. Jatkokoulutusseminaari on osa
opiskelijalle annettavaa ohjausta. (5 op)
b. Jaksoon kuuluu myös valtakunnallisen teologian tohtoriohjelman ja
tutkimusprojektien järjestämää koulutusta, kansainvälisiin tutkijaverkostoihin
osallistumista. Teologisen tiedekunnan tohtorikurssia suositellaan suoritettavaksi.
Osallistuminen kolmelle kurssille ja loppureflektion /oppimispäiväkirjan kirjoittaminen
tuottaa 5 op. Loppureflektio /oppimispäiväkirja palautetaan valvovalle professorille.
2. Tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen
- osa on kaikille yhteisiä perusteoksia
- osa on omaa tutkimusaihetta tukevaa kirjallisuutta
Suoritustavat ja kirjallisuus sovitaan valvovan professorin kanssa.

JATKOTUTKINNON MUUT OPINNOT (25 op) 10745
VTE:n jatko-opiskelijoiden muut opinnot ovat laajuudeltaan 25 op.
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1. Erityisesti suositellaan seemiläisiä kieliä, assyriologiaa tai arkeologiaa tai muita tutkimukseen
liittyvän lähialueen kursseja, jotka suoritetaan vähintään 5 op kokonaisuuksina.
2. Suositellaan Uuden testamentin eksegetiikan opintoja.
3. Jaksoon voi sisällyttää 5 op:n laajuisena esim. yliopistopedagogiikkaa.
****

UTE700 UUDEN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA, JATKOOPINNOT (60 op)
UTE710 UUDEN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA, JATKOTUTKINNON
PÄÄAINEEN OPINNOT
(35 op) 101107
Vastuuopettaja Ismo Dunderberg
Tavoite
Opiskelija perehtyy syvällisesti Uuden testamentin ja sen lähialueiden tutkimukseen. Hän tuntee
alansa tutkimusmenetelmät, pystyy arvioimaan kriittisesti uutta tutkimusta ja kykenee itsenäisesti
luomaan uutta tieteellistä tietoa. Opiskelija perehtyy tieteenfilosofiaan ja tutkimusetiikkaan ja
osallistuu kansainväliseen tieteelliseen toimintaan.
Sisältö
- UTE711 Uuden testamentin tekstiä alkukielellä (10 op)
- UTE712 Uuden testamentin eksegetiikan erityistuntemus (25 op)

UTE711 UUDEN TESTAMENTIN TEKSTIÄ ALKUKIELELLÄ (10 op) 108411
Sisältö
Uutta testamenttia kreikaksi 150 s. sekä 50 s. muita varhaiskristillisiä tekstejä
kreikaksi (esim. Apostoliset isät, Justinos, Irenaeus). Jälkimmäisen osan voi
sopimuksen mukaan korvata varhaiskristillisen kirjallisuuden tekstikursseilla tai
sellaisilla kreikan kielen ja kulttuurin opinnoilla, joita ei käytetä tutkinnon muihin
opintoihin.

UTE712 UUDEN TESTAMENTIN EKSEGETIIKAN ERITYISTUNTEMUS (25
op) 101108
Sisältö
1. Jatkokoulutus
a. Jatkokoulutusseminaariin osallistuminen tehtävineen on pakollinen väitöskirjan tai
lisensiaatintutkielman valmistumiseen asti. Jatkokoulutusseminaari on osa
opiskelijalle annettavaa ohjausta. (5 op).
b. Jaksoon kuuluu myös valtakunnallisen teologian tohtoriohjelman ja
tutkimusprojektien järjestämää koulutusta sekä kansainvälisiin tutkijaverkostoihin
osallistumista. Teologisen tiedekunnan tohtorikurssia suositellaan suoritettavaksi.
Osallistuminen kolmelle kurssille ja loppureflektion/ oppimispäiväkirjan kirjoittaminen
tuottaa 5 op. Loppureflektio/ oppimispäiväkirja palautetaan valvovalle professorille.
2. Tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen
- osa on kaikille yhteisiä perusteoksia
- osa on omaa tutkimusaihetta tukevaa kirjallisuutta
Suoritustavat ja kirjallisuus sovitaan valvovan professorin kanssa.

JATKOTUTKINNON MUUT OPINNOT (25 op) 10745
UTE:n jatko-opiskelijoiden muut opinnot ovat laajuudeltaan 25 op.
1. Erityisesti suositellaan Kreikan kielen ja kirjallisuuden opintoja (Dkr 500, 20 op).
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Opiskelija voi sopia myös muista kieliopinnoista (aramea, syyria, kopti, latina) valvovan professorin
kanssa.
2. Suositellaan Vanhan testamentin eksegetiikan opintoja tai muita tutkimukseen liittyvän
lähialueen kursseja.
3. Jaksoon voi sisällyttää 5 op:n laajuisena esim. yliopistopedagogiikkaa.
****

YKH700 YLEINEN KIRKKOHISTORIA, JATKO-OPINNOT (60 op)
YKH710 YLEINEN KIRKKOHISTORIA, JATKOTUTKINNON PÄÄAINEEN
OPINNOT (40 op) 107710
Vastuuopettaja Aila Lauha, Kaarlo Arffman
Tavoite
Kirkkohistorian osaston jatkokoulutuksen tavoitteena on kasvattaa tutkijoita, jotka tuntevat
alansa tutkimusmenetelmät, ovat integroituneet tutkijayhteisöön sekä pystyvät tekemään
itsenäisesti korkeatasoista tutkimustyötä. Koulutettavien tulee myös pystyä arvioimaan
kriittisesti uutta tutkimusta sekä oman ajan kulttuurista, uskonnollista ja yhteiskunnallista
muutosta. Koulutukseen on integroitu tieteenfilosofiaa, tutkimusetiikkaa ja kansainvälistä
tieteellistä toimintaa.

Sisältö
Yleisen kirkkohistorian jatko-opintojen rakenne:
YKH710 Yleinen kirkkohistoria, jatkotutkinnon pääaineen opinnot (40 op)
YKH711 Yleinen kirkkohistoria, jatkokoulutusseminaari (5 op)
YKH/SKH712 Latinan erityiskurssi jatko-opiskelijoille (5 op)
YKH713 Yleinen kirkkohistoria, oppiaineen erityistuntemus (30 op)
- YKH713A Historiografiaa, metodioppia ja erikoisteoksia (15 op)
- YKH713B Tieteelliset seminaarit, konferenssit ja kurssit (15 op)

YKH711 YLEINEN KIRKKOHISTORIA, JATKOKOULUTUSSEMINAARI (5
op) 107711
Vastuuopettaja Aila Lauha, Kaarlo Arffman, Tuija Laine
Sisältö
Yliopiston ja tiedekunnan strategian mukaan jatkokoulutusseminaari on keskeinen
osa ohjausta ja vertaisoppimista. Jatko-opiskelijoilta edellytetään
seminaarityöskentelyyn osallistumista koko jatko-opintojen keston ajan.
Osallistuminen vastaavaan seminaariin ulkomailla voidaan laskea korvaavaksi
suoritukseksi. Jatkokoulutusseminaarin työskentely sisältää henkilökohtaisen
opintosuunnitelman. Hopsia ei pisteytetä erikseen. Mahdolliset siirrettävät taidot
ilmenevät portfoliosta, jonka professori käy läpi ennen seminaarin suorittamisen
hyväksymistä. Sitä ei pisteytetä erikseen.

Suoritustavat
Osallistuminen yhteen kirkkohistorian osaston jatkokoulutusseminaarin toimintaan:
Vanhemman ajan kirkkohistorian ja kirjahistorian jatkokoulutusseminaari (YKH/SKH)
tai Uusimman ajan kirkkohistorian jatkokoulutusseminaari (YKH/SKH). Katso
seminaarien opetustapahtumien tiedot WebOodista (koodit 107711 ja 108211) tai ota
yhteyttä professoriisi.

YKH/SKH712 LATINAN ERITYISKURSSI JATKO-OPISKELIJOILLE (5 op)
107712

Vastuuopettaja Outi Kaltio
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Sisältö
Kurssilla käsitellään eri aikakausilta opiskelijoiden omiin tutkimuksiin liittyviä
tekstilähteitä ja kyseisen ajan kielioppia sekä esitellään aikakauden historiaa ja kielen
ymmärtämisen kannalta muita oleellisia asioita. Katso opetustapahtuman tarkemmat
tiedot WebOodista (koodi 107712).

Lisätiedot
Kurssin voi korvata latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden opinnoilla.
Erityistapauksissa kurssin voi korvata professorin kanssa erikseen sovittavalla
tavalla.

YKH713 YLEINEN KIRKKOHISTORIA, OPPIAINEEN ERITYISTUNTEMUS
(30 op) 107713
Vastuuopettaja Aila Lauha, Kaarlo Arffman
Sisältö
Osasuorituksista sovitaan erikseen professorin kanssa. Katso tarkemmat kuvaukset
osioista 713A tai 713B, jotka on suoritettava vähintään 5 op:n kokonaisuuksina.

YKH713A HISTORIOGRAFIAA, METODIOPPIA JA
ERIKOISTEOKSIA (15 op) 107713A
Vastuuopettaja Aila Lauha, Kaarlo Arffman
Sisältö
Opiskelija tuntee kirkkohistoriankirjoituksen kehityksen päälinjat ja
alansa tutkimusmenetelmät sekä on paneutunut syvällisesti oman
erityisalansa uusimpaan tutkimukseen.

Suoritustavat
Kirjallisuuspaketti sovitaan erikseen. Suoritetaan tenttimällä, esseinä ja
kirja-arvosteluina.

YKH713B TIETEELLISET SEMINAARIT, KONFERENSSIT JA
KURSSIT (15 op) 107713B
Vastuuopettaja Aila Lauha, Kaarlo Arffman
Sisältö
Suoritettava tieteenalan kannalta relevantteja akateemisia kursseja.
Opintojaksoon voidaan lukea myös asiantuntijuuteen valmentavia
opintoja, kuten teologisen tiedekunnan vuosittainen tohtorikurssi (5 op
laajuinen suoritus edellyttää osallistumista kolmelle tohtorikurssille).
Suoritusten tulee olla vähintään 5 op suuruisia

Lisätiedot
Korvaava opetus:
Katso jatkotutkinnon pääaineen opinnot, WebOodikoodi 107710 (YKH)
ja 108210 (SKH).

JATKOTUTKINNON MUUT OPINNOT (20 op) 10745
Muut opinnot sisältävät pääsääntöisesti toisen oppiaineen / toisten oppiaineiden opintoja,
jotka suoritetaan vähintään 5 op kokonaisuuksina. Muut opinnot voidaan suorittaa toisessa
teologisessa oppiaineessa ja / tai muussa oppiaineessa (erityisesti historia-aineet) toisessa
tiedekunnassa tai yliopistossa.

****

SKH700 SUOMEN JA SKANDINAVIAN KIRKKOHISTORIA,
JATKO-OPINNOT (60 op)
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SKH710 SUOMEN JA SKANDINAVIAN KIRKKOHISTORIA,
JATKOTUTKINNON PÄÄAINEEN OPINNOT (40 op) 108210
Vastuuopettaja Jouko Talonen
Tavoite
Kirkkohistorian osaston jatkokoulutuksen tavoitteena on kasvattaa tutkijoita, jotka tuntevat
alansa tutkimusmenetelmät, ovat integroituneet tutkijayhteisöön sekä pystyvät tekemään
itsenäisesti korkeatasoista tutkimustyötä. Koulutettavien tulee myös pystyä arvioimaan
kriittisesti uutta tutkimusta sekä oman ajan kulttuurista, uskonnollista ja yhteiskunnallista
muutosta. Koulutukseen on integroitu tieteenfilosofiaa, tutkimusetiikkaa ja kansainvälistä
tieteellistä toimintaa.

Sisältö
Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian jatko-opintojen rakenne:
SKH710 Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria, jatkotutkinnon pääaineen opinnot (40 op)
SKH711 Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria, jatkokoulutusseminaari (5 op)
YKH/SKH712 Latinan erityiskurssi jatko-opiskelijoille (5 op)
SKH713 Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria, oppiaineen erityistuntemus (30 op)
- SKH713A Historiografiaa, metodioppia ja erikoisteoksia (15 op)
- SKH713B Tieteelliset seminaarit, konferenssit ja kurssit (15 op)

SKH711 SUOMEN JA SKANDINAVIAN KIRKKOHISTORIA,
JATKOKOULUTUSSEMINAARI (5 op) 108211
Vastuuopettaja Jouko Talonen
Sisältö
Yliopiston ja tiedekunnan strategian mukaan jatkokoulutusseminaari on keskeinen
osa ohjausta ja vertaisoppimista. Jatko-opiskelijoilta edellytetään
seminaarityöskentelyyn osallistumista koko jatko-opintojen keston ajan.
Osallistuminen vastaavaan seminaariin ulkomailla voidaan laskea korvaavaksi
suoritukseksi. Jatkokoulutusseminaarin työskentely sisältää henkilökohtaisen
opetussuunnitelman. Hopsia ei pisteytetä erikseen. Mahdolliset siirrettävät taidot
ilmenevät portfoliosta, jonka professori käy läpi ennen seminaarin suorittamisen
hyväksymistä. Sitä ei pisteytetä erikseen.

Suoritustavat
Osallistuminen yhteen kirkkohistorian osaston jatkokoulutusseminaarin toimintaan:
Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian jatkokoulutusseminaari, Vanhemman ajan
kirkkohistorian jatkokoulutusseminaari (YKH/SKH) tai Uusimman ajan kirkkohistorian
jatkokoulutusseminaari (YKH/SKH). Katso seminaarien opetustapahtumien tiedot
WebOodista (koodit 108211 ja 107711) tai ota yhteyttä professoriisi.

YKH/SKH712 LATINAN ERITYISKURSSI JATKO-OPISKELIJOILLE (5 op)
107712

Vastuuopettaja Outi Kaltio
Sisältö
Kurssilla käsitellään eri aikakausilta opiskelijoiden omiin tutkimuksiin liittyviä
tekstilähteitä ja kyseisen ajan kielioppia sekä esitellään aikakauden historiaa ja kielen
ymmärtämisen kannalta muita oleellisia asioita. Katso opetustapahtuman tarkemmat
tiedot WebOodista (koodi 107712).

Lisätiedot
Kurssin voi korvata latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden opinnoilla.
Erityistapauksissa kurssin voi korvata professorin kanssa erikseen sovittavalla
tavalla.

SKH713 SUOMEN JA SKANDINAVIAN KIRKKOHISTORIA, OPPIAINEEN
ERITYISTUNTEMUS (30 op) 108213
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Vastuuopettaja
Jouko Talonen

Sisältö
Osasuorituksista sovitaan erikseen professorin kanssa. Katso tarkemmat kuvaukset
osioista 713A tai 713B, jotka on suoritettava vähintään 5 op:n kokonaisuuksina.

SKH713A HISTORIOGRAFIAA, METODIOPPIA JA
ERIKOISTEOKSIA (15 op) 108213A
Vastuuopettaja Jouko Talonen
Sisältö
Opiskelija tuntee kirkkohistoriankirjoituksen kehityksen päälinjat ja
alansa tutkimusmenetelmät sekä on paneutunut syvällisesti oman
erityisalansa uusimpaan tutkimukseen. Osasuoritusten tulee olla
vähintään 5 op suuruisia.

Suoritustavat
Kirjallisuuspaketti sovitaan erikseen. Suoritetaan tenttimällä, esseinä ja
kirja-arvosteluina.

SKH713B TIETEELLISET SEMINAARIT, KONFERENSSIT JA
KURSSIT (15 op) 108213B
Vastuuopettaja Jouko Talonen
Sisältö
Suoritettava tieteenalan kannalta relevantteja akateemisia kursseja.
Opintojaksoon voidaan lukea myös asiantuntijuuteen valmentavia
opintoja, kuten teologisen tiedekunnan vuosittainen tohtorikurssi (5 op
laajuinen suoritus edellyttää osallistumista kolmelle tohtorikurssille),
johtaminen, opetustehtävät, tieteellinen viestintä tai projektityöskentely.
Osasuoritusten tulee olla vähintään 5 op suuruisia.

Lisätiedot
Korvaava opetus:
Katso jatkotutkinnon pääaineen opinnot, WebOodikoodi 107710 (YKH)
ja 108210 (SKH).

JATKOTUTKINNON MUUT OPINNOT (20 op) 10745
Muut opinnot sisältävät pääsääntöisesti toisen oppiaineen / toisten oppiaineiden opintoja,
jotka suoritetaan vähintään 5 op kokonaisuuksina. Muut opinnot voidaan suorittaa toisessa
teologisessa oppiaineessa ja / tai muussa oppiaineessa (erityisesti historia-aineet) toisessa
tiedekunnassa tai yliopistossa.

****

DOG700 DOGMATIIKKA, JATKO-OPINNOT (60 op)
Sisältö
Läsnäolevaksi ilmoittautuneen jatko-opiskelijan on osallistuttava aktiivisesti pääaineensa
jatkokoulutukseen, kunnes väitöskirja on valmis. Jatkokoulutettavalla tulee olla maisterintutkintoon
sisältyvät latinan opinnot. Ne voidaan suorittaa myös osana jatko-opintoja.
Pääaineen opinnoista (40 op) sekä jatkotutkintoa tukevista muista opinnoista (20 op) sovitaan
työn valvojan ja ohjaajan (ohjaajien) kanssa erikseen. Jatko-opintojen sisältö sovitaan jokaisen
opiskelijan kanssa niin, että se tukee hänen väitöskirjatyötään. Pääaineissa voi olla myös kaikille
sen jatko-opiskelijoille yhteisiä tutkintovaatimuksia. Opiskelija perehtyy tieteenfilosofiaan ja
tutkimusetiikkaan ja osallistuu kansainväliseen tieteelliseen toimintaan. Osallistumalla kolmelle
tohtorikurssille ja kirjoittamalla loppureflektion tai oppimispäiväkirjan saa 5 op.
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DOG710 DOGMATIIKKA, JATKOTUTKINNON PÄÄAINEEN OPINNOT (40
op) 108610
Vastuuopettaja Miikka Ruokanen
Tavoite
Opiskelija perehtyy dogmatiikan tutkimukseen. Hän pystyy arvioimaan kriittisesti uutta tutkimusta ja
kykenee itsenäisesti luomaan uutta tieteellistä tietoa. Opiskelija perehtyy tieteenfilosofiaan sekä
tutkimusetiikkaan ja osallistuu kansainväliseen tieteelliseen toimintaan.
Sisältö
DOG711 PEREHTYMINEN DOGMI- JA TEOLOGIANHISTORIAAN (20 op) 108611
Vastuuopettaja Miikka Ruokanen
Sisältö
Opintojaksoon sisältyy jatkokoulutusseminaari (5 op) sekä ohjaajan kanssa erikseen
sovittavia opintoja.
DOG712 DOGMATIIKAN YLEISESITYKSIÄ (10op) 108612
Vastuuopettaja Miikka Ruokanen
Sisältö
Väitöskirjaa tukevia opiskelijakohtaisesti suunniteltavia opintoja.
DOG713 PEREHTYMINEN JOHONKIN DOGMATIIKAN ERIKOISALAAN (10 op)
108613
Vastuuopettaja Miikka Ruokanen
Sisältö
Väitöskirjaa tukevia opiskelijakohtaisesti suunniteltavia opintoja.

JATKOTUTKINNON MUUT OPINNOT (20 op) 10745
Suositeltavia muita opintoja systemaattisen teologian osaston oppiaineiden lisäksi ovat esim.
eksegetiikka, kirkkohistoria, uskontotiede, kreikan kieli ja kirjallisuus, latinan kieli ja kirjallisuus,
seemiläiset kielet ja kulttuurit, indoeurooppalaiset kielet ja kulttuurit, teoreettinen filosofia,
käytännöllinen filosofia, sosiologia, sosiaalipolitiikka, yleinen valtio-oppi, yleinen psykologia,
soveltava psykologia, sosiaalipsykologia, yleinen historia, Aasian ja Afrikan kielet ja kulttuurit,
islamin opinnot. Muiden opintojen tulee koostua vähintään 5 opintopisteen opintosuorituksista tai kokonaisuuksista.
****

EKU700 EKUMENIIKKA, JATKO-OPINNOT (60 op)
Sisältö
Läsnäolevaksi ilmoittautuneen jatko-opiskelijan on osallistuttava aktiivisesti pääaineensa
jatkokoulutukseen, kunnes väitöskirja on valmis. Jatkokoulutettavalla tulee olla maisterintutkintoon
sisältyvät latinan opinnot. Ne voidaan suorittaa myös osana jatko-opintoja.
Pääaineen opinnoista (40 op) sekä jatkotutkintoa tukevista muista opinnoista (20 op) sovitaan
työn valvojan ja ohjaajan (ohjaajien) kanssa erikseen. Jatko-opintojen sisältö sovitaan jokaisen
opiskelijan kanssa niin, että se tukee hänen väitöskirjatyötään. Pääaineissa voi olla myös kaikille
sen jatko-opiskelijoille yhteisiä tutkintovaatimuksia. Opiskelija perehtyy tieteenfilosofiaan ja
tutkimusetiikkaan ja osallistuu kansainväliseen tieteelliseen toimintaan. Pääaineen opintoihin
sisältyy jatkokoulutusseminaari (5 op). Lisäksi on suositeltavaa osallistua tiedekunnan
tohtorikurssille. Osallistumalla kolmelle tohtorikurssille ja kirjoittamalla loppureflektion tai
oppimispäiväkirjan saa 5 op.

EKU710 EKUMENIIKKA, JATKOTUTKINNON PÄÄAINEEN OPINNOT (40
op) 108710
Vastuuopettaja Risto Saarinen
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Tavoite
Opiskelija perehtyy ekumeniikan / missiologian tutkimukseen. Hän pystyy
arvioimaan kriittisesti uutta tutkimusta ja kykenee itsenäisesti luomaan uutta tieteellistä tietoa.
Opiskelija perehtyy tieteenfilosofiaan sekä tutkimusetiikkaan ja osallistuu kansainväliseen
tieteelliseen toimintaan.
Sisältö
EKU711 PEREHTYMINEN EKUMENIIKAN/ MISSIOLOGIAN HISTORIAAN (20 op)
108711
Vastuuopettaja Risto Saarinen
Sisältö
Opintojaksoon sisältyy jatkokoulutusseminaari (5 op) sekä ohjaajan kanssa erikseen
sovittavia opintoja.
EKU712 EKUMENIIKAN/MISSIOLOGIAN YLEISESITYKSIÄ (10 op) 108712
Vastuuopettaja Risto Saarinen
Sisältö
Väitöskirjaa tukevia opiskelijakohtaisesti suunniteltavia opintoja.
EKU713 PEREHTYMINEN JOHONKIN EKUMENIIKAN/MISSIOLOGIAN
ERIKOISALAAN (10 op) 108713
Vastuuopettaja Risto Saarinen
Sisältö
Väitöskirjaa tukevia opiskelijakohtaisesti suunniteltavia opintoja.

JATKOTUTKINNON MUUT OPINNOT (20 op) 10745
Suositeltavia muita opintoja systemaattisen teologian osaston oppiaineiden lisäksi ovat esim.
eksegetiikka, kirkkohistoria, uskontotiede, kreikan kieli ja kirjallisuus, latinan kieli ja kirjallisuus,
seemiläiset kielet ja kulttuurit, indoeurooppalaiset kielet ja kulttuurit, teoreettinen filosofia,
käytännöllinen filosofia, sosiologia, sosiaalipolitiikka, yleinen valtio-oppi, yleinen psykologia,
soveltava psykologia, sosiaalipsykologia, yleinen historia, Aasian ja Afrikan kielet ja kulttuurit,
islamin opinnot. Muiden opintojen tulee koostua vähintään 5 opintopisteen opintosuorituksista tai kokonaisuuksista.
****

TES700 TEOLOGINEN ETIIKKA JA SOSIAALIETIIKKA, JATKOOPINNOT (60 op)
Sisältö
Läsnäolevaksi ilmoittautuneen jatko-opiskelijan on osallistuttava aktiivisesti pääaineensa
jatkokoulutukseen, kunnes väitöskirja on valmis. Jatkokoulutettavalla tulee olla maisterintutkintoon
sisältyvät latinan opinnot. Ne voidaan suorittaa myös osana jatko-opintoja.
Pääaineen opinnoista (40 op) sekä jatkotutkintoa tukevista muista opinnoista (20 op) sovitaan
työn valvojan ja ohjaajan (ohjaajien) kanssa erikseen. Jatko-opintojen sisältö sovitaan jokaisen
opiskelijan kanssa niin, että se tukee hänen väitöskirjatyötään. Pääaineissa voi olla myös kaikille
sen jatko-opiskelijoille yhteisiä tutkintovaatimuksia. Opiskelija perehtyy tieteenfilosofiaan ja
tutkimusetiikkaan ja osallistuu kansainväliseen tieteelliseen toimintaan. Osallistumalla kolmelle
tohtorikurssille ja kirjoittamalla loppureflektion tai oppimispäiväkirjan saa 5 op.

TES710 TEOLOGINEN ETIIKKA JA SOSIAALIETIIKKA,
JATKOTUTKINNON PÄÄ-AINEEN OPINNOT (40 op) 108810
Vastuuopettaja Jaana Hallamaa
Tavoite
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Opiskelija perehtyy teologisen etiikan ja sosiaalietiikan tutkimukseen. Hän pystyy arvioimaan
kriittisesti uutta tutkimusta ja kykenee itsenäisesti luomaan uutta tieteellistä tietoa. Opiskelija
perehtyy tieteenfilosofiaan sekä tutkimusetiikkaan ja osallistuu kansainväliseen tieteelliseen
toimintaan.
Sisältö
TES711 PEREHTYMINEN TEOLOGISEN ETIIKAN JA SOSIAALIETIIKAN
HISTORIAAN (10 op) 108811
Vastuuopettaja
Jaana Hallamaa
Sisältö
Väitöskirjaa tukevia opiskelijakohtaisesti suunniteltavia opintoja.
TES712 SYVENTÄVIÄ OPINTOJA FILOSOFISEN ETIIKAN JA SOSIAALIETIIKAN
ERI ALUEILTA (20 op) 108812
Vastuuopettaja
Jaana Hallamaa
Sisältö
Opintojaksoon sisältyy jatkokoulutusseminaari (5 op) sekä ohjaajan kanssa erikseen
sovittavia filosofisen etiikan ja sosiaalietiikan opintoja.
TES713 PEREHTYMINEN JOHONKIN TEOLOGISEN ETIIKAN JA
SOSIAALIETIIKAN ERIKOISALAAN (10 op) 108813
Vastuuopettaja
Jaana Hallamaa
Sisältö
Väitöskirjaa tukevia opiskelijakohtaisesti suunniteltavia opintoja.

JATKOTUTKINNON MUUT OPINNOT (20 op) 10745
Suositeltavia muita opintoja systemaattisen teologian osaston oppiaineiden lisäksi ovat esim. muut
teologisen tiedekunnan oppiaineet, teoreettinen filosofia, käytännöllinen filosofia, sosiologia,
sosiaalipolitiikka, yleinen valtio-oppi, poliittinen historia, kansantaloustiede, tiedotusoppi, yleinen
psykologia, soveltava psykologia ja sosiaalipsykologia. Muiden opintojen tulee koostua vähintään 5
opintopisteen opintosuorituksista tai -kokonaisuuksista.

****

UFI700 USKONNONFILOSOFIA, JATKO-OPINNOT (60 op)
Sisältö
Läsnäolevaksi ilmoittautuneen jatko-opiskelijan on osallistuttava aktiivisesti pääaineensa
jatkokoulutukseen, kunnes väitöskirja on valmis. Jatkokoulutettavalla tulee olla maisterintutkintoon
sisältyvät latinan opinnot. Ne voidaan suorittaa myös osana jatko-opintoja. Pääaineen opinnoista
(40 op) sekä jatkotutkintoa tukevista muista opinnoista (20 op) sovitaan työn valvojan ja ohjaajan
(ohjaajien) kanssa erikseen. Jatko-opintojen sisältö sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa niin, että
se tukee hänen väitöskirjatyötään. Pääaineissa voi olla myös kaikille sen jatko-opiskelijoille yhteisiä
tutkintovaatimuksia. Opiskelija perehtyy tieteenfilosofiaan ja tutkimusetiikkaan ja osallistuu
kansainväliseen tieteelliseen toimintaan. Pääaineen opintoihin sisältyy jatkokoulutusseminaari (5
op). Lisäksi on suositeltavaa osallistua tiedekunnan tohtorikursseille. Osallistumalla kolmelle
tohtorikurssille ja kirjoittamalla loppureflektion tai oppimispäiväkirjan saa 5 op.

UFI710 USKONNONFILOSOFIA, JATKOTUTKINNON PÄÄAINEEN
OPINNOT (40 op) 108910
Vastuuopettaja
Tavoite
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Opiskelija perehtyy uskonnonfilosofian tutkimuksen päälinjoihin. Hän pystyy arvioimaan kriittisesti
uutta tutkimusta ja kykenee itsenäisesti luomaan uutta tieteellistä tietoa. Opiskelija perehtyy
tieteenfilosofiaan sekä tutkimusetiikkaan ja osallistuu kansainväliseen tieteelliseen toimintaan.
Sisältö
UFI711 PEREHTYMINEN FILOSOFIAN JA USKONNONFILOSOFIAN
HISTORIAAN (10 op) 108911
Vastuuopettaja
Sisältö
Väitöskirjaa tukevia opiskelijakohtaisesti suunniteltavia opintoja.
UFI712 SYVENTÄVIÄ OPINTOJA FILOSOFIAN JA USKONNONFILOSOFIAN ERI
ALUEILTA (20 op) 108912
Vastuuopettaja
Sisältö
Opintojaksoon sisältyy jatkokoulutusseminaari (5 op) sekä ohjaajan kanssa erikseen
sovittavia filosofian ja uskonnonfilosofian opintoja.
UFI713 PEREHTYMINEN JOHONKIN FILOSOFIAN JA USKONNONFILOSOFIAN
ERIKOISALAAN (10 op) 108913
Vastuuopettaja
Sisältö
Väitöskirjaa tukevia opiskelijakohtaisesti suunniteltavia opintoja.

JATKOTUTKINNON MUUT OPINNOT (20 op) 10745
Suositeltavia muita opintoja systemaattisen teologian osaston oppiaineiden lisäksi ovat
esim. uskontotiede, kreikan kieli ja kirjallisuus, latinan kieli ja kirjallisuus, teoreettinen filosofia,
käytännöllinen filosofia, sosiologia, psykologia, yleinen historia. Muiden opintojen tulee koostua
vähintään 5 opintopisteen opintosuorituksista tai -kokonaisuuksista.

****

UST700 USKONTOTIEDE, JATKOTUTKINNON PÄÄAINEEN
OPINNOT (60 op)
Tavoite
Jatko-opinnot tukevat väitöskirjatyöskentelyä antamalla sitä varten tarvittavat perustiedot ja taidot. Opintojen tavoitteena on tieteellisessä toiminnassa harjaantuminen ja oman
uskontotieteellisen asiantuntijuuden rakentaminen.
Sisältö
Opiskelija suorittaa väitöskirjan (tai lisensiaatintyön) lisäksi 60 opintopistettä jatko-opintoja.
Nämä koostuvat 40 op:n pääaineopinnoista sekä 20 op muista opinnoista. Jatko-opinnot
tulee olla suoritettu ennen väitöskirjan esitarkastukseen jättämistä (tai ennen lisensiaatintyön
tarkastettavaksi jättämistä). Jatko-opinnoista sovitaan valvovan professorin kanssa.
Opiskelijan valvovana professorina toimii pääsääntöisesti oman tiedekunnan professori.
Jatko-opintoihin kuuluu HOPS -työskentely valvovan professorin kanssa. Jatko-opintojen
henkilökohtainen opintosuunnitelma koostuu tutkimussuunnitelmasta ja opintosuunnitelmasta.
Aloittaessaan jatko-opintonsa opiskelija päivittää tutkimussuunnitelmansa ja opintosuunnitelmansa.
Väitöskirjan ja jatko-opintojen eteneminen tarkistetaan vuosittain. Opiskelija kokoaa jatkoopintojensa aikana akateemisen portfolion, jossa hän todentaa opinnoissa hankkimansa tiedot ja
taidot.

UST710 USKONTOTIEDE, JATKOTUTKINNON PÄÄAINEEN OPINNOT
(40 op) 108510
Vastuuopettaja Tuula Sakaranaho, René Gothóni
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Opintojaksossa jatko-opiskelija hankkii tutkimuksen tekemiseen tarvittavat tiedot ja taidot.
Opintokokonaisuus voidaan suorittaa joustavasti eri tavoin. Suoritustapoja ovat essee,
kurssi, tieteenalakohtaisen tutkijakoulun tilaisuudet, esitelmät seminaareissa,
konferensseissa ja kongresseissa, ja oman tutkimusaiheen kannalta relevantit jatko-opinnot
ulkomaisissa yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa. Opintokokonaisuus on suoritettava ennen
väitöskirjan esitarkastukseen jättämistä. Tutkijantaidot koostuvat uskontotieteellisestä
tietämyksestä ja tutkimusosaamisesta.
UST711 Uskontotieteellinen tietämys (20 op) 108511
Uskontotieteellinen tietämys opintojakso kattaa oppiaineen sisällöllisiä opintoja. Näitä
ovat uskonnollisten ilmiöiden, uskontoperinteiden tai maantieteellisten alueiden
uskontokentän tuntemukseen liittyvät, sekä uskonnon, yhteiskunnan ja kulttuurin
suhteita käsittelevät opinnot. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on syvällinen
tietämys oman tutkimuksen kannalta keskeisestä uskontotieteen alasta ja siihen
liittyvästä tutkimuskirjallisuudesta. Opintojaksoon kuuluu tutkijaseminaari (5 op).
Kaikki uutta tutkintoa suorittavat osallistuvat seminaariin valmistumiseensa asti.
UST712 Tutkimusosaaminen (20 op) 108512
Opintojaksossa opiskelija myös syventää väitöskirjan tekemistä tukevia teoreettisia ja
metodisia tietoja ja taitoja, sekä perehtyy tieteenfilosofiaan ja tutkimuseettisiin
kysymyksiin. Opiskelija harjoittelee tieteellistä kirjoittamista ja esitelmänpitoa sekä
kansallisilla että kansainvälisillä areenoilla. Tähän opintojaksoon kuuluvat myös
työelämätaidot. Työelämätaidot voivat sisältää opintoja esim. seuraavilta aloilta:
tiedeviestintä, pedagogiikka, kieliopinnot, johtaminen, projektinhallinta, tiedehallinto,
yhteiskunnallinen vaikuttaminen, yritystoiminta. Opintojakson tai sen osan voi
suorittaa myös kotimaisella tai kansainvälisellä harjoittelulla.
Tohtorikurssit Teologisen tiedekunnan tohtorikurssia suositellaan suoritettavaksi
osana UST712 Tutkimusosaaminen-opintojaksoa. Osallistuminen kolmelle kurssille ja
loppureflektion /oppimispäiväkirjan kirjoittaminen tuottaa 5 op.
Loppureflektio/oppismispäiväkirja palautetaan valvovalle professorille laatimisen
yhteydessä. Opintokokonaisuus on oltava suoritettuna ennen väittelyluvan
myöntämistä. Opintojen tulee koostua vähintään 5 opintopisteen suorituksista tai
kokonaisuuksista.

JATKOTUTKINNON MUUT OPINNOT (20 op) 10745
Toisen oppiaineen opinnot
Sisältää jonkun toisen väitöskirjatyötä tukevan oppiaineen opintoja. Opintojen tulee koostua
vähintään 5 opintopisteen suorituksista tai kokonaisuuksista.

****

KTY700 KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA, JATKO-OPINNOT (60
op)
Tavoite
Käytännöllisen teologian jatkokoulutuksen tavoitteena on kouluttaa alan tutkimuksen osaajia sekä
tutkijan tehtäviin että alan asiantuntijoiksi yhteiskunnan eri alueilla. Koulutus tähtää oman alan
syvälliseen tuntemukseen, kykyyn arvioida ja tuottaa uutta tietoa, metodien hallintaan sekä
valmiuteen itsenäiseen, analyyttiseen ja kriittiseen työskentelyyn. Tavoitteena on kouluttaa
kansalliseen ja kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön innostuneita ja kykeneviä alan osaajia, joilla
on työelämään tarvittavat valmiudet toimia alansa asiantuntijoina ja kehittäjinä sekä kykyä vastata
yhteiskunnassa ja kulttuurissa esiin tuleviin uskontoon, kasvatukseen, arvoihin ja kirkkoihin liittyviin
kysymyksiin ja ongelmiin. Koulutukseen on integroitu tieteenfilosofiaa, tutkimusetiikkaa ja
kansainvälistä tieteellistä toimintaa.

Sisältö
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Käytännöllisen teologian jatko-opintojen rakenne:
KTY710 Pääaineen opinnot (40 op)
KTY711 Jatkokoulutusseminaari (5 op)
KTY712 Tohtorikurssi (5 op)
KTY713 Metodiopinnot (5 op)
KTY714 Pääaineopinnot (10 op)
KTY715 Opiskelijakohtaiset opinnot (15 op)
Muut opinnot (20 op)

Suoritustavat
Opetus- ja ohjausjärjestelyt mielletään osaksi oppimisprosessia, johon kuuluvat myös jatkoopiskelijan motivaation, suunnittelukyvyn ja itseohjaavuuden kehittyminen ja realististen omien
voimavarojen löytäminen, jotka puolestaan auttavat häntä kasvamaan ja kehittymään tutkijana.
Läsnä olevaksi kirjoittautuneelta opiskelijalta edellytetään aktiivista osallistumista
jatkokoulutukseen ja opintojen suorittamista. Koulutuksessa pyritään laadukkaaseen ohjaukseen,
jossa ohjauksen vastuusuhteet on määritelty. Kunkin opiskelijan kanssa laaditaan yksilökohtainen
opinto-ohjelma. Ohjaus toteutetaan jatkokoulutusseminaarissa ja tohtorikurssilla tapahtuvana
ryhmäohjauksena sekä yksilökohtaisena ohjauksena. Koulutuksessa hyödynnetään myös
vertaisoppimista osana ohjausprosessia.

Ajoitus
Jatkotutkintoon kuuluvat opinnot tulee suorittaa ennen väittelyluvan myöntämistä.

Lisätiedot
Tutkimustyö
Oppiaineen väitöskirjan odotetaan täyttävän tiedekunnan väitöskirjalle asettamat vaatimukset.
Konsistorin ja tiedekuntaneuvoston päätösten mukaisia ’siirrettävien taitojen’ suorituksia liitetään
opiskelijan henkilökohtaisen ohjelman mukaisesti jatkotutkintoon. Ne integroidaan pääsääntöisesti
tutkimustyöhön, seminaariin sekä tohtorikurssiin, mutta 5 opintopisteen laajuiset ja sitä laajemmat
kokonaisuudet voidaan kirjata myös pääaineen opintoihin.

KTY710 KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA, JATKOTUTKINNON
PÄÄAINEEN OPINNOT (40 op) 107810
Vastuuopettaja Jyrki Knuutila
Sisältö
KTY711 Jatkokoulutusseminaari (5 op)
KTY712 Tohtorikurssi (5 op)
KTY713 Metodiopinnot (5 op)
KTY714 Pääaineopinnot (10 op)
KTY715 Opiskelijakohtaiset opinnot (15 op)

Suoritustavat
Jatko-opintoihin liittyvä kirjallisuus tentitään professori Jyrki Knuutilalle.
.
KTY711 JATKOKOULUTUSSEMINAARI (5 op) 107811
Vastuuopettaja Jyrki Knuutila

Sisältö
Aktiivinen osallistuminen jatkokoulutusseminaariin väitöskirjatyöskentelyn ajan.

KTY712 TOHTORIKURSSI (5 op) 107812
Sisältö
Osallistuminen kolmelle tiedekunnan tohtorikurssille (tai vastaavaan
jatkokoulutustapahtumaan tutkijakoulussa tai yliopistossa) ja loppureflektion tai
oppimispäiväkirjan kirjoittaminen tuottaa 5 op. Loppureflektio tai oppimispäiväkirja
palautetaan valvovalle professorille.

KTY713 METODIOPINNOT (5 op) 107813

13

Sisältö
Väitöskirjaa tukevia metodiopintoja opiskelijakohtaisen ohjelman mukaisesti.

KTY714 PÄÄAINEOPINNOT (10 op) 107814
Sisältö
Pääaineen hallintaan liittyvät opinnot (suoritustapa sovitaan ohjaajan kanssa).

Oppimateriaali ja kirjallisuus
1) Fr. Schweitzer & J. A. van der Ven (eds.), Practical Theology. International
Perspectives.
M. Viau, Practical Theology. A new Approach.
2) Yksi vuosikerta yhdestä seuraavasta aikakauskirjasta:
International Journal of Practical Theology, The Journal of Pastoral Care &
Counseling,
Liturgisches Jahrbuch, Pastoraltheologie, Studia Liturgica, Worship.
3) Kirjallisuusarvostelu tieteelliseen aikakauskirjaan yhdestä käytännöllisen teologian
tutkimuksesta erikseen annettavan ohjeen mukaisesti.

KTY715 OPISKELIJAKOHTAISET OPINNOT (15 op) 107815
Sisältö
Muita väitöskirjaa tukevia opiskelijakohtaisesti suunniteltavia opintoja (mm.
kirjatenttejä, essee- tai artikkelikirjoituksia, osallistumisia kansainvälisiin
konferensseihin, opintoja teologisessa tai muussa lähiaineessa, opintopistein
rekisteröitäviä ’yleisiä asiantuntijuuteen valmentavia osuuksia’ jne.).

JATKOTUTKINNON MUUT OPINNOT (20 op) 10745
****

KTS700 KIRKKOSOSIOLOGIA, JATKO-OPINNOT (60 op) 107900
Tavoite
Kirkkososiologian jatkokoulutuksen tavoitteena on kouluttaa alan tutkimuksen osaajia sekä tutkijan
tehtäviin että alan asiantuntijoiksi yhteiskunnan eri alueilla. Koulutus tähtää oman alan syvälliseen
tuntemukseen, kykyyn arvioida ja tuottaa uutta tietoa, metodien hallintaan sekä valmiuteen
itsenäiseen, analyyttiseen ja kriittiseen työskentelyyn. Tavoitteena on kouluttaa kansalliseen ja
kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön innostuneita ja kykeneviä alan osaajia, joilla on työelämään
tarvittavat valmiudet toimia alansa asiantuntijoina ja kehittäjinä sekä kykyä vastata yhteiskunnassa
ja kulttuurissa esiin tuleviin uskontoon, arvoihin ja kirkkoihin liittyviin kysymyksiin ja ongelmiin.
Koulutukseen on integroitu tieteenfilosofiaa, tutkimusetiikkaa ja kansainvälistä tieteellistä toimintaa.

Sisältö
KTS710 Pääaineen opinnot (40 op)
KTS711 Jatkokoulutusseminaari (5 op)
KTS712 Tohtorikurssi (5 op)
KTS713 Metodiopinnot (5 op)
KTS714 Pääaineopinnot (10 op)
KTS715 Opiskelijakohtaiset opinnot (15 op)
Muut opinnot (20 op)

Suoritustavat
Opetus- ja ohjausjärjestelyt mielletään osaksi oppimisprosessia, johon kuuluvat myös jatkoopiskelijan motivaation, suunnittelukyvyn ja itseohjaavuuden kehittyminen ja realististen omien
voimavarojen löytäminen, jotka puolestaan auttavat häntä kasvamaan ja kehittymään tutkijana.
Läsnä olevaksi kirjoittautuneelta opiskelijalta edellytetään aktiivista osallistumista
jatkokoulutukseen ja opintojen suorittamista. Koulutuksessa pyritään laadukkaaseen ohjaukseen,
jossa ohjauksen vastuusuhteet on määritelty. Kunkin opiskelijan kanssa laaditaan yksilökohtainen
opinto-ohjelma. Ohjaus toteutetaan jatkokoulutusseminaarissa ja tohtorikurssilla tapahtuvana
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ryhmäohjauksena sekä yksilökohtaisena ohjauksena. Koulutuksessa hyödynnetään myös
vertaisoppimista osana ohjausprosessia. Jatkotutkintoon kuuluvat opinnot tulee suorittaa ennen
väittelyluvan myöntämistä.

Lisätiedot
Tutkimustyö
Oppiaineen väitöskirjan odotetaan täyttävän tiedekunnan väitöskirjalle asettamat vaatimukset.
Konsistorin ja tiedekuntaneuvoston päätösten mukaisia ’siirrettävien taitojen’ suorituksia liitetään
opiskelijan henkilökohtaisen ohjelman mukaisesti jatkotutkintoon. Ne integroidaan pääsääntöisesti
tutkimustyöhön, seminaariin sekä tohtorikurssiin, mutta 5 opintopisteen laajuiset ja sitä laajemmat
kokonaisuudet voidaan kirjata myös pääaineen opintoihin.

KTS710 KIRKKOSOSIOLOGIA, JATKOTUTKINNON PÄÄAINEEN
OPINNOT (40 op) 107910
Vastuuopettaja
Sisältö
KTS711 Jatkokoulutusseminaari (5 op)
KTS712 Tohtorikurssi (5 op)
KTS713 Metodiopinnot (5 op)
KTS714 Pääaineopinnot (10 op)
KTS715 Opiskelijakohtaiset opinnot (15 op)

Suoritustavat
Jatko-opintoihin liittyvä kirjallisuus tentitään professori Eila Helanderille.

KTS711 JATKOKOULUTUSSEMINAARI (5 op) 107911
Vastuuopettaja
Sisältö
Aktiivinen osallistuminen jatkokoulutusseminaariin väitöskirjatyöskentelyn ajan.

KTS712 TOHTORIKURSSI (5 op) 107912
Sisältö
Osallistuminen kolmelle tiedekunnan tohtorikurssille (tai vastaavaan
jatkokoulutustapahtumaan tutkijakoulussa tai yliopistossa) ja loppureflektion tai
oppimispäiväkirjan kirjoittaminen tuottaa 5 op. Loppureflektio tai oppimispäiväkirja
palautetaan valvovalle professorille.

KTS713 METODIOPINNOT (5 op) 107913
Sisältö
Väitöskirjaa tukevia metodiopintoja opiskelijakohtaisen ohjelman mukaisesti.

KTS714 PÄÄAINEOPINNOT (10 op) 107914
Sisältö
Pääaineen hallintaan liittyvät opinnot (suoritustapa sovitaan professorin kanssa).

Oppimateriaali ja kirjallisuus
1) Alan historia ja kehitys:
Cipriani, Sociology of Religion. An Historical Introduction.
J. A. Beckford, Religion and Advanced Industrial Society.
2) Kirkko/uskontososiologian keskeiset lähestymistavat:
J. A. Beckford, Social Theory and Religion. Lisäksi muu kirjallisuus sopimuksen
mukaan.
3) Ajankohtaiset kirkkososiologiset tutkimukset.
4) Ajankohtainen tieteellinen keskustelu: yksi vuosikerta alan aikakauskirjasta

KTS715 OPISKELIJAKOHTAISET OPINNOT (15 op) 107915
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Sisältö
Muita väitöskirjaa tukevia opiskelijakohtaisesti suunniteltavia opintoja (mm.
kirjatenttejä, essee- tai artikkelikirjoituksia, osallistumisia kansainvälisiin
konferensseihin, opintoja teologisessa tai muussa lähiaineessa, opintopistein
rekisteröitäviä ’yleisiä asiantuntijuuteen valmentavia osuuksia’ jne.).

JATKOTUTKINNON MUUT OPINNOT (20 op) 10745
****

UPE700 USKONNONPEDAGOGIIKKA, JATKO-OPINNOT (60 op)
108100

Tavoite
Uskonnonpedagogiikan jatkokoulutuksen tavoitteena on kouluttaa alan tutkimuksen osaajia sekä
tutkijan tehtäviin että alan asiantuntijoiksi yhteiskunnan eri alueilla. Koulutus tähtää oman alan
syvälliseen tuntemukseen, kykyyn arvioida ja tuottaa uutta tietoa, metodien hallintaan sekä
valmiuteen itsenäiseen, analyyttiseen ja kriittiseen työskentelyyn. Tavoitteena on kouluttaa
kansalliseen ja kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön innostuneita ja kykeneviä alan osaajia, joilla
on työelämään tarvittavat valmiudet toimia alansa asiantuntijoina ja kehittäjinä sekä kykyä vastata
yhteiskunnassa ja kulttuurissa esiin tuleviin kasvatukseen, uskontoon, arvoihin ja kirkkoihin liittyviin
kysymyksiin ja ongelmiin. Koulutukseen on integroitu tieteenfilosofiaa, tutkimusetiikkaa ja
kansainvälistä tieteellistä toimintaa.

Sisältö
UPE710 Pääaineen opinnot (40 op)
UPE711 Jatkokoulutusseminaari (5 op)
UPE712 Tohtorikurssi (5 op)
UPE713 Metodiopinnot (5 op)
UPE714 Pääaineopinnot (10 op)
UPE715 Opiskelijakohtaiset opinnot (15 op)
Muut opinnot (20 op)

Suoritustavat
Opetus- ja ohjausjärjestelyt mielletään osaksi oppimisprosessia, johon kuuluvat myös jatkoopiskelijan motivaation, suunnittelukyvyn ja itseohjaavuuden kehittyminen ja realististen
omienvoimavarojen löytäminen, jotka puolestaan auttavat häntä kasvamaan ja kehittymään
tutkijana. Läsnä olevaksi kirjoittautuneelta opiskelijalta edellytetään aktiivista osallistumista
jatkokoulutukseen ja opintojen suorittamista. Koulutuksessa pyritään laadukkaaseen ohjaukseen,
jossa ohjauksen vastuusuhteet on määritelty. Kunkin opiskelijan kanssa laaditaan yksilökohtainen
opinto-ohjelma. Ohjaus toteutetaan jatkokoulutusseminaarissa ja tohtorikurssilla tapahtuvana
ryhmäohjauksena sekä yksilökohtaisena ohjauksena. Koulutuksessa hyödynnetään myös
vertaisoppimista osana ohjausprosessia.

Ajoitus
Jatkotutkintoon kuuluvat opinnot tulee suorittaa ennen väittelyluvan myöntämistä.

Lisätiedot
Tutkimustyö
Oppiaineen väitöskirjan odotetaan täyttävän tiedekunnan väitöskirjalle asettamat vaatimukset.
Konsistorin ja tiedekuntaneuvoston päätösten mukaisia ’siirrettävien taitojen’ suorituksia liitetään
opiskelijan henkilökohtaisen ohjelman mukaisesti jatkotutkintoon. Ne integroidaan pääsääntöisesti
tutkimustyöhön, mutta 5 opintopisteen laajuiset ja sitä laajemmat kokonaisuudet voidaan kirjata
myös pääaineen opintoihin.

UPE710 USKONNONPEDAGOGIIKKA, JATKOTUTKINNON PÄÄAINEEN
OPINNOT (40 op) 108110
Vastuuopettaja Antti Räsänen
Sisältö

16
UPE711 Jatkokoulutusseminaari (5 op)
UPE712 Tohtorikurssi (5 op)
UPE713 Metodiopinnot (5 op)
UPE714 Pääaineopinnot (10 op)
UPE715 Opiskelijakohtaiset opinnot (15 op)

Suoritustavat
Jatko-opintoihin liittyvä kirjallisuus tentitään professori Antti Räsäselle.

UPE711 JATKOKOULUTUSSEMINAARI (5 op) 108111
Vastuuopettaja Antti Räsänen
Sisältö
Aktiivinen osallistuminen jatkokoulutusseminaariin väitöskirjatyöskentelyn ajan.

UPE712 TOHTORIKURSSI (5 op) 108112
Sisältö
Osallistuminen kolmelle tiedekunnan tohtorikurssille (tai vastaavaan
jatkokoulutustapahtumaan tutkijakoulussa tai yliopistossa) ja loppureflektion tai
oppimispäiväkirjan kirjoittaminen tuottaa 5 op. Loppureflektio tai oppimispäiväkirja
palautetaan valvovalle professorille.

UPE713 METODIOPINNOT (5 op) 108113
Sisältö
Väitöskirjaa tukevia metodiopintoja opiskelijakohtaisen ohjelman mukaisesti.

UPE714 PÄÄAINEOPINNOT (10 op) 108114
Sisältö
Pääaineen hallintaan liittyvät opinnot (suoritustapa sovitaan professorin kanssa):
Seuraavat aihepiirit:
1) Opetuksen ja oppimisen tutkimus
2) Kasvatusfilosofia
3) Ajankohtaiset uskonnonpedagogiset tutkimukset
4) Alan ajankohtainen tieteellinen keskustelu. Yksi vuosikerta teologian tai
kasvatuksen alan aikakauskirjasta.
UPE715 OPISKELIJAKOHTAISET OPINNOT (15 op) 108115

Sisältö
Muita väitöskirjaa tukevia opiskelijakohtaisesti suunniteltavia opintoja (mm.
kirjatenttejä, essee- tai artikkelikirjoituksia, osallistumisia kansainvälisiin
konferensseihin, opintoja teologisessa tai muussa lähiaineessa, opintopistein
rekisteröitäviä ’yleisiä asiantuntijuuteen valmentavia osuuksia’ jne.).

JATKOTUTKINNON MUUT OPINNOT (20 op) 10745
****

KAIKKIEN PÄÄAINEIDEN JATKO-OPISKELIJOIDEN TUTKINTOON
KUULUU 20−25 OP MUITA OPINTOJA:
Jatkotutkinnon muut opinnot (20−25 op) 10745
Jatkotutkintoon sisältyy vähintään 20 opintopistettä muita opintoja. Niiden tulee koostua
vähintään 5 opintopisteen opintosuorituksista tai kokonaisuuksista. Muut opinnot voidaan
suorittaa toisessa teologisessa oppiaineessa ja / tai muussa oppiaineessa toisessa
tiedekunnassa tai yliopistossa.
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Muihin opintoihin voi sisältyä myös asiantuntijuuteen valmentavia osuuksia, kuten
yliopistopedagogiikkaa, tieteellistä viestintää tai tiedekunnan tohtorikurssi. Jos
asiantuntijuuteen valmentavat osuudet pisteytetään, opintosuoritusten tulee olla vähintään 5
opintopisteen laajuisia.
Jatkotutkinnon muiden opintojen sisältö sovitaan opiskelijakohtaisesti siten, että muut
opinnot tukevat väitöskirjatyötä. Muiden opintojen sisältö vahvistetaan opiskelijakohtaiseen
opintosuunnitelmaan. Jatkotutkinnon eri pääaineissa voi olla suosituksia muiden opintojen
sisällöksi (ks. osastojen tutkintovaatimukset).
Muiden opintojen kokonaismerkinnän tekee tiedesihteeri.

