Harjaannuttaa

opiskelijan aiheen valintaan, tiedonhankintaan,
tiedon jäsentämiseen ja tieteelliseen esittämiseen
kirjallisesti ja suullisesti



10 sivua tieteellistä tekstiä
30 min tieteellinen suullinen
esitys
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Tieteellinen kirjoittaminen ja suullinen esittäminen
ovat yksi tärkeimmistä taidoista akateemisessa maailmassa
Etenkin kirjoittaminen korostuu maisterien ja tohtorien
työnkuvassa
Valitse aihe joka on (1) kiinnostava ja ajankohtainen
(2) aiheesta löytyy tutkimustietoa
(3) hyödyttää tulevia opintoja (jatkumo:
kandiseminaari > kandityö > pro gradu)
(4) sopiva ajankäytön ja tieteenalan
kannalta
Kandiseminaari > kandityö > pro gradu
Kandityössä syvennetään kandiseminaaria
3

May 2018

2

Kandiseminaariin liittyvät info-tilaisuudet
(2 x 2 h) lokakuussa (ke 3.10. klo 12-14 E207 ja
ke 10.10. klo 12-14 E207)
Kandiseminaari pääosin II-III periodissa (5 ryhmää)
- Luonnonmaantiede (II periodi)
- soveltava geoinformatiikka (läpi vuoden)
- kaupunki- ja suunnittelumaantiede (II/III)
- Ihmismaantiede (II/III)
- ruotsinkielinen ryhmä (III)

Kandityö III-IV periodeissa (työpajoja)
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YLEISIÄ OHJEITA








Noin 10-12 liuskaa (riviväli 1,5, fonttikoko 12), tähän sisältyvät
teksti, kuvat, taulukot ja kirjallisuusluettelo. Myös liitteitä voi
olla mukana.
Toimitetaan tiedostona (pdf) osallistujille. Jokainen ryhmän
jäsen lukee ennen seminaaria vuorossa olevan esitelmän.
Esitelmän pitäjällä on käytettävissään aikaa 30 minuuttia
Opponentille varataan 15 minuuttia, loput käytetään
keskusteluun, johon jokainen seminaariin osallistuja ottaa
osaa
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Suullinen ja kirjallinen esitys, opponointi, aktiivinen
osallistuminen keskusteluun ja poissaolot vaikuttavat
seminaarin kokonaisarvosteluun
(1-5). Huono esitelmä voidaan hylätä.
Seminaari on harjoituskurssi, jolla on oltava läsnä samalla
tavalla kuin muillakin harjoituskursseilla.
Yhtä seminaarikertaa lukuisammat poissaolot on korvattava
ottamalla osaa maantieteen muiden seminaariryhmien
työskentelyyn.
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Seminaarin yksi tärkeimmistä tavoitteista on oppia
tieteellisen tekstin viittauskäytännöt
Noudatetaan tieteellisen kirjoittamisen yleissääntöjä
Kirjallisuusviitteet tekstiin kun esitetään faktatietoja
(tutkimustulokset, luvut, taulukkomuotoiset tiedot) tai eri
tutkijoiden esittämien tietojen vertailuja.
Kun esitetään tietoja tai johtopäätöksiä, jotka eivät ole yleistä
"oppikirjatietoa" tai omia päätelmiä, lähde on aina mainittava
Käytä ns. Harvard-tyyliä, joka on käytössä Terrassa

Kartta- ja diagrammiesitykset (kuvat) selkeyttävät ja
havainnollistavat tekstiä.
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Kandityö maantieteessä
- Kandidaatintutkielma (6 opintopistettä) on luonnontieteiden kandidaatin
opintojen loppuvaiheessa suoritettava itsenäinen opinnäytetyö.
-Opiskelija syventää tietyn aihepiirin osaamistaan
ja kehittää tutkimusvalmiuksiaan tukeutuen aiemmissa opinnoissaan
hankkimiinsa tietoihin ja taitoihin.
-Taustalla kandiseminaari, jota syvennetään laajemmaksi kokonaisuudeksi
-Tutkielma kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä hakea ja
eritellä tietoa itsenäisesti, arvioida sitä kriittisesti sekä
tuottaa ja soveltaa uutta tietoa.
-Sopiva laajuus noin 30 sivua
-Useimmiten kirjallisuuskatsaus, mutta saattaa sisältää myös
kokeellisen osan (itse kerätty aineisto)
-Arvosteluun vaikuttaa työn syvyys, perehtyneisyys alaan, oikeinkirjoitus,
huolellisuus, tekninen osaaminen
-Työ tehdään periodissa III-IV (työpajoja)

3

May 2018

7

KANDI-INFO MAANTIETEEN
2. VUODEN OPISKELIJOILLE

7.5.2018 Katariina Kosonen
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
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VALMIIKSI VANHOILLA VAI UUSILLA
TUTKINTOVAATIMUKSILLA?
• Uudet tutkinto-ohjelmat aloittivat 1.8.2017
• Nykyisillä kanditason opiskelijoilla on oikeus siirtyä ilmoittautumis-

menettelyllä uuteen kandiohjelmaan tai suorittaa tutkinto valmiiksi
nykyisessä ohjelmassa.

• Siirryttyään uuteen ohjelmaan opiskelija ei voi palata opiskelemaan
vanhan tutkinto-ohjelmaan.

• Opinto-oikeus myös maisteriohjelmaan: optiona maantieteen
maisteriohjelma.

• Siirtymävaihe päättyy 31.7.2020, jonka jälkeen kaikkien pitää opiskella
uusissa ohjelmissa.

•

Siirtymävaiheessa 1.8.2017–31.7.2020 opetus järjestetään uusien
ohjelmien opetussuunnitelmien mukaan.
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
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MITÄ EROA VANHAN JA UUDEN
VÄLILLÄ?
•

Kandissa uusia pakollisia opintoja, joita ei aiemmin ollut tai jotka
olivat suppeampia, esim. työelämäopinnot vähintään 10 op ja
menetelmätieteiden kokonaisuus 15 op

•

Valinnaisia opintoja 50 op, johon on sisällytettävä yksi 25 op:n
laajuinen kokonaisuus.

•

Tutkintoihin ei voi sisällyttää kymmentä vuotta vanhempia opintoja.
Tämä koskee kaikkia opintoja, myös hyväksiluettuja opintoja.

•
•

Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 op + max. 10 % op = 198 op

•
•

Suoritusotteella näkyvät kaikki opinnot

Siirtyjille merkitään kuitenkin tutkintotodistukseen kaikki jo
suoritetut kokonaisuudet, vaikka menisi yli enimmäismäärän.
FM-tutkinnossa 60 op pakollisia oman alan opintoja (joista 30 op
gradu) ja 60 op vapaasti valittavia opintoja.
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
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MAANTIETEEN KANDIN RAKENNE
2017->

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
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OPINTOJEN SUOSITELTU AJOITUS
2017->

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
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MITEN SUUNNITELLA OPINTOJA
JA MISTÄ LÖYTYY TIETOA?
•
•

Ohjeita siirtyjille ja lomakkeet: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY365949
Maantieteen opintojen vastaavuustaulukot löytyvät HY:n wikistä:
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=217265319

•
•

Tarkista myös sivuaineiden / uusien koulutusohjelmien vastaavuudet!

•

Uusi opintojen suunnittelun työkalu SISU:
https://sis-helsinki.funidata.fi/student/login

•

Siirtyjille SISU mahdollisesti käyttöön syksyllä? Tarvitaan 5-10
vapaaehtoista testaajaa! Ilmoittautukaa Katariinalle s-postilla!

•

Maantieteen kandiohjelman www-sivut:
https://www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/kandi/maantieteen-kandiohjelma

Kaikki vapaasti valittavat muiden koulutusohjelmien opinnot löytyvät
täältä: https://guide.student.helsinki.fi/fi/mita-voin-opiskella

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

6

OPINTOJEN KOONTI JA
VALMISTUMINEN
•

Kandiopinnot koostetaan ennen todistuspyyntöä eli opintokokonaisuuksiin kuuluvat kurssit niputetaan oodissa yhteen
kokonaisuuskoodin alle.

•
•

Opiskelija täyttää koontilomakkeet ja lähettää ne hyväksyttäviksi.
Yhteensä kolme lomaketta (nämä vanhojen vaatimusten ohjeet):

o perusopinnot, vähintään 25 op (op-määrä voi olla yli, muttei alle tämän)
o aineopinnot, vähintään 60 op (op-määrä voi olla yli, muttei alle tämän)
o muut opinnot: pakolliset opinnot + muita kursseja niin paljon että 180 op täyttyy

•
•

Katariina hyväksyy maantieteen koonnit

•

Muiden kokonaisuuksien koonti koulutusohjelmissa!

Geoinformatiikan kokonaisuuden hyväksyy joko Tuuli Toivonen tai
Petri Pellikka.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
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OPINTOJEN KOONTI JA
VALMISTUMINEN (JATKUU…)
•
•
•
•

Vanhojen tutkintovaatimusten mukaiset koontiohjeet Flammassa:
https://flamma.helsinki.fi/portal/units/matlu?_nfpb=true&_pageLa
bel=P9806621561360920311893&contentId=HY358061&placeId=H
Y357991
Uusien tutkintovaatimusten mukaiset koontiohjeet:
https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/rekisteroiopintokokonaisuutesi
Todistuspyyntö ja muut valmistumiseen liittyvät asiat uusissa
opiskelijan ohjeissa:
https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/valmistuminen
MAISTERIOPINNOT voi aloittaa kun koonti on prosessissa, eli vielä
elokuussa / syyskuun alussa ehtii lähettää lomakkeet…
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
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