TIETOA KEVÄÄLLÄ 2021 ALKAVISTA PROJEKTISEMINAAREISTA

Ilmoittautuminen keväällä 2021 alkaviin projekteihin on avattu uudestaan ma 16.11.2020 asti
niin, että ke 11.11.2020-ma 16.11.2020 välisenä aikana opiskelijat voivat ilmoittautua
ruotsinkieliseen projektiin ”OTM-838S: Civilrätt projektseminarium: Nordisk civil- och
handelsrätt i ett transnationellt perspektiv (16 platser), undervisningsspråk svenska, prof. Ellen
Eftestöl-Wilhelmsson.” toimittamalla hakemuksen mahdollisine liitteineen osoitteseen
”porthania-student@helsinki.fi” otsikolla ”Projektihakemus ruotsinkieliseen projektiin, kevät
2021”. Mikäli olet hakenut jo aiemmin keväällä 2021 alkaviin projekteihin e-lomakkeella, sinun
ei tarvitse toistaa siinä esittämiäsi asioita, vaan tiedot kummastakin hakemuksestasi tullaan
huomioimaan haussa. Ilmoitathan kuitenkin millä ensisijaisuusjärjestyksen sijalla (1, 2 vai 3)
hakisit ruotsinkieliseen projektiin.

Syksyllä 2020 haetaan keväällä 2021 alkaviin projekteihin, ja hakuaika on ma 12.10.2020 - ma 9.11.2020.
Projekteihin valittujen lista julkaistaan keskiviikkona 16.12.2020.
Opiskelijan ohjeiden tällä sivulla (valitse koulutusohjelmaksi ”Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma” ja
mene kohtaan ”Koulutusohjelmasi erityispiirteet ”) julkaistaan hakulomakkeeseen linkki ennen hakuajan
alkamista ja projekteihin valittujen lista yllä mainittuna ajankohtana. Löydät kyseiseltä sivulta myös
projektivalinnan kriteerit.
Projektipaikkoja on kussakin projektiseminaarissa 16, ellei toisin ole mainittu. Lähtökohtaisesti projekti
järjestetään, mikäli hyväksyttyjä opiskelijoita on vähintään 8.
Projektien mahdollisesti ilmoitettuja tarkempia opetustietoja löydät WebOodista ja kurssisivuilta
projektiseminaarien tunnisteilla, jotka on mainittu alla olevassa listauksessa.

Julkisoikeus:
– OTM-842S: Viestintä- ja informaatio-oikeuden projektiseminaari: Yksilö, yritys ja yhteiskunta
digitalisoituvassa maailmassa / Kommunikations- och informationsrätts projektseminarium: Individen,
företaget och samhället i den digitaliserade världen (8 paikkaa/platser), opetuskieli/undervisningspråk
suomi/svenska, prof. Päivi Korpisaari ja yliopistonleht. Susanna Lindroos-Hovinheimo.
– OTM-802S: Julkisen eurooppaoikeuden ja rikosoikeuden projektiseminaari: European Constitution and
Criminal Justice (8 paikkaa), opetuskieli suomi ja englanti, prof. Päivi-Leino Sandberg ja prof. Sakari
Melander.

Yksityisoikeus I:
– OTM-842S: Viestintä- ja informaatio-oikeuden projektiseminaari: Yksilö, yritys ja yhteiskunta
digitalisoituvassa maailmassa / Kommunikations- och informationsrätts projektseminarium: Individen,
företaget och samhället i den digitaliserade världen (8 paikkaa/platser), opetuskieli/undervisningspråk
suomi/svenska, prof. Päivi Korpisaari ja yliopistonleht. Susanna Lindroos-Hovinheimo.

– OTM-838S: Sopimusoikeuden projektiseminaari: Sopimusoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä (16 paikkaa),
opetuskieli suomi, prof. Mika Hemmo.
– OTM-838S: Velvoiteoikeuden projektiseminaari: Vahingonkorvausoikeuden yleiset opit (12 paikkaa),
opetuskieli suomi, prof. Olli Norros.
– OTM-800S: Esineoikeuden projektiseminaari: Moderni arvopaperioikeus (12 paikkaa), opetuskieli suomi,
apulaisprof. Heikki Marjosola.
– OTM-834S: Urheiluoikeuden projektiseminaari: Moderni urheiluoikeus (6 paikkaa), opetuskieli suomi,
prof. Antti Aine.
– OTM-838S: Civilrätt projektseminarium: Nordisk civil- och handelsrätt i ett transnationellt perspektiv (16
platser), undervisningsspråk svenska, prof. Ellen Eftestöl-Wilhelmsson.

Yksityisoikeus II:
– OTM-810S: Immateriaalioikeuden projektiseminaari: Immateriaalioikeuksien rajapinnat ja
päällekkäisyydet (18 paikkaa), prof. Taina Pihlajarinne.

Rikos, prosessi, hallinto ja ympäristö
– OTM-830S: Julkisen eurooppaoikeuden ja rikosoikeuden projektiseminaari: European Constitution and
Criminal Justice (8 paikkaa), opetuskieli suomi ja englanti, prof. Päivi-Leino Sandberg ja prof. Sakari
Melander.
– OTM-844S: Ympäristöoikeuden projektiseminaari (16 paikkaa), opetuskieli suomi, prof. Kai Kokko.

Talous, yhteiskunta ja oikeus
– OTM-810S: Yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeuden projektiseminaari: Moderni osakeyhtiö- ja
arvopaperimarkkinaoikeus (10 paikkaa), opetuskieli suomi, prof. Seppo Villa.
– OTM-840S: Vero-oikeuden projektiseminaari: Digitaalisaatio ja verotus / Skatterätts projektseminarium:
Digitalisering och beskattning (10 paikkaa/platser), opetuskieli/undervisningspråk suomi/svenska,
yliopistonleht. Kristiina Äimä.

