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Maataloustieteiden maisteriohjelma
Miten tämän maisteriohjelman agroekologian opinnot eroavat ECGS:n agroekologian opinnoista? Vai onko
pitkälti samanlaista opetusta?
Kyllä, pitkälti sama opetus.

Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma
Voiko valinnaisiin opintoihin tehdä pienen "sivuaineen" muualta? Menisi ehkä 5-10 noppaa yli.
ECGS:n valinnaiset opinnot: opinnot ovat vapaasti valittavia, joten ne voivat olla oman mielenkiinnon
mukaan suuntautuneita. Tutkinnon koon saa ylittää 10 %:lla eli voit käytännössä ottaa kolme 5 op:n kurssia
'ylimääräistä'.

Mitä opintoja aineenopettajan opintosuuntaan kuuluu pakollisena?
ECGS:n pakollisiin aineenopettajaopintohin kuuluvat Core studies, 15 op, gradu, 30 op (luonnontieteellinen
tai pedagoginen) + 60 op pedagogisia opintoja. Eli valittavia opintoja jää 15 op.

ECGS: saako valita 'thematic studies' osiosta vapaasti minkä vaan vai onko kiintiöt?
Thematic studiesista saa valita minkä tahansa temaattisen moduulin, kaikki ovat yhteisiä sekä EC että GS puolten opiskelijoille!

Millaisiin töihin 'global sustainabilityn' opintosuunnasta jengi yleensä päätyy?
ECGS:n GS-puolelta valmistuneita löytyy tutkimustöistä sekä erilaisista valtion organisaatioista ja myös
yrityksistä.

Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma
Ovatko genetiikan opinnot läsnäolopakollisia opintoja vai voiko niitä suorittaa myös etänä?
Laboratoriokursseilla sekä sellaisilla kursseilla ja seminaareissa, joihin sisältyy pakollisia esityksiä ja/tai
ryhmätöitä on lähtökohtaisesti läsnäolopakko. Mahdollisista poissaoloista näillä on aina erikseen sovittava
kurssin vastuuopettajan kanssa. Luennoilla ei ole pakollista läsnäoloa mutta se on erittäin suositeltavaa
hyvän suoriutumisen kannalta. Eräät genetiikan opintosuunnan kurssit on suunniteltu sellaisiksi, että niitä
voi myös suorittaa myös etänä.

Tuleeko analytiikan opiskelijoista laitteiden suunnittelijoita vai käyttäjiä?

Voi tulla sekä että, mutta pääasiassa käyttäjiä. Heistä tulee molekyylibiotieteiden asiantuntijoita, jotka
osaavat sekä kehittää että hyödyntää analyysimenetelmiä tutkimustyössä ja kliinisessä laboratoriotyössä.

Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma
Kuinka suuri osa mikrobiologeista työllistyy tutkimukseen/yrityksille?
Tähän ei ole mitään varmistettuja lukuja, mutta arvioni on, että noin 50:50.

Onko mikrobiologiassa arkeoni- tai protistitutkimusta?
Yliopistonlehtori Sari Timonen on tutkinut arkeoneja, mutta tällä hetkellä hänellä ei ole siihen
tutkimusrahoitusta. Akatemiatutkija Jenni Hultman tutkii arktisia maaperämikrobistoja ja silloin törmää
myös paljon arkeoneihin, mutta varsinaisesti hänen tutkimuksensa eivät kohdistu vain arkeoneihin.
Yliopistonlehtori Teo Ahola on juuri aloittanut protistitutkimuksia.

Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma
Mitä jos yksi kriteerikursseista on hyväksytty-hylätty-tyyppinen? Voiko silti hakea?
HNFB-ohjelman edellyttää, että ihmisen ravitsemuksen opintosuuntaan ilmoittautuvalla on kaikista
kolmesta kriteerikursseista vähintään hyvät tiedot eli arvosanaa 3/5 vastaava osaaminen. Arviointi
”hyväksytty” ei siis riitä, vaan jotenkin tulee voida osoittaa, että ilmoittautuneella on kurssin aihepiiristä
hyvät tiedot. Helsingin yliopistossa kriteerikursseista annetaan arvosana. Tilanne, jossa arvosana on
”hyväksytty” voi liittyä muualla suoritettujen opintojen hyväksilukuun. Opiskelijan, jolla on kriteerikurssista
arvosana ”hyväksytty” tulee ottaa hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisaikaa yhteyttä kyseisen HNFB-kurssin
vastuuopettajaan, jotta riittävä osaamistaso voidaan selvittää.

Ilmoittautumismenettelyyn liittyvät kysymykset
Jos hakijoita on enemmän kuin paikkoja, niin millä perusteella opiskelijat valitaan?
Karsintakriteerit ohjelmittain löytyvät Jatkaminen maisteriohjelmaan –sivulta luvusta Maisterioptiot
kandiohjelmastasi.

Yleinen kysymys: voiko maisteriin ilmoittautua jo kakkosvuoden keväällä? Vaihtoehtoisesti: voiko
kolmosvuonna ottaa jo maisterivuoden kursseja, jos ei ole itselle sopivia kandikursseja tarjolla?
Hyvänä nyrkkisääntönä on, että jos opintosi etenevät tavoitetahtia ja valmistut kandiksi kolmannen vuoden
kevätlukukaudella, kannattaa ilmoittautua kolmantena vuotena. Voit ilmoittautua korkeintaan kaksi
kertaa, kuitenkin kerralla useampaan ohjelmaan. Osalla tiedekuntia on omat ohjeistukset siitä, kuinka
pitkään myönnetty optio on voimassa, joten liian aikaisin ei kannata ilmoittautua. Ohjeet löydät Jatkaminen
maisteriohjelmaan –sivulta.
Jos kolmosvuonna on väljää ja opinnot ovat edenneet hyvin, voit ilmoittautua myös maisteriohjelmien
kursseille. Huomioi kuitenkin kurssien mahdolliset ennakkovaatimukset sekä kohderyhmät, löydät ne
kurssikuvauksesta kurssisivulta.

Mistä löydän maisteriohjelman tai sen opintosuunnan tutkintorakenteen?

Opiskelijan ohjeiden Tutkinnon rakenne ja laajuus –sivulta (vaihda haluamasi maisteriohjelma
alasvetovalikosta).

Yleinen kysymys: mistä voi lukea enemmän eri maisteriohjelmien yksittäisten moduulien kurssitarjonnasta?
WebOodista haluamasi moduulin kuvauksesta.

