HOPS- OHJEET / KAUPPATIETEIDEN MAISTERIOHJELMAT 2019
HOPSIT TEHDÄÄN MYÖHEMMIN SYKSYLLÄ UUTEEN SISU-OPINTOJÄRJESTELMÄÄN.
Ajankohdasta ja koulutuksesta tiedotetaan myöhemmin.

Opiskelupaikka on nyt taskussa ja on aika miettiä tulevia opintoja ja niiden sisältöä. HOPSin laatiminen kuuluu
pakollisena osana kauppatieteiden maisterin opintoihisi. Kaikille erillisvalinnan kautta maisteriohjelmiin valituille
kuuluu täydentävinä opintoina A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master´s Students kurssin suorittaminen ja HOPSin teko on yksi kurssin tehtävistä. Ensimmäinen HOPS laaditaan opiskeluja
aloitettaessa ja seuraava viimeistään gradun aiheanomusta jätettäessä (nämä ovat HOPSin viralliset
tarkistusajankohdat).
Seuraavassa on tarkoitus esittää seikkaperäisesti mikä HOPS on ja kuinka se tehdään. Lisäksi alussa kerrotaan
yleisesti kauppatieteiden maisterin tutkinnon rakenteesta ja maisteriohjelmiin valituilta vaadittavista täydentävistä
opinnoista.
Kauppatieteiden maisterin (KTM 120 op) tutkintorakenne muodostuu:





maisteriohjelman ydinopinnot
ohjelman syventymisopinnot (sisältäen pro gradu -tutkielman)
kieliopinnot (min 6 op)
sivuopintokokonaisuus (min 24 op, Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmassa, MBAN- ja MSFmaisteriohjelmissa ei ole sivuopintokokonaisuutta ollenkaan)

Mitä ovat täydentävät opinnot?
Kaikille erillisvalintojen kautta suoraan maisteriopintoihin hyväksytyille pakollisiin opintoihin kuuluu täydentäviä
opintoja. Maisteriohjelmaan valittujen täydentävät opinnot ovat tämän ohjeen lopussa. Huomioi, että täydentäviä
opintoja ei lueta kauppatieteen maisterin 120 opintopisteen tutkintoon vaan ne tulevat sen lisäksi.
Täydentäviä opintoja eivät suorita LUT:n kauppatieteiden kandidaatin tutkinnosta maisterin tutkintoon jatkavat
opiskelijat.
Mikä HOPS on?
Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS tarkoittaa nimensä mukaisesti käytännön työkalua omien opintojen
suunnitteluun, aikatauluttamiseen ja seurantaan. Sen tarkoitus on tukea tavoitteellista opiskelua ja tutkinnon
suorittamista säädetyssä ajassa. HOPSissa esitetään tutkinnon sisältämät opintojaksot ja niiden sijoittuminen
tutkintorakenteeseen.
Kuinka suunnittelen HOPSin
HOPSin tekeminen aloitetaan Weboodin opinto-oppaaseen ja tutkintorakenteeseen tutustumalla. Opinto-oppaasta
löydät tietoa tutkintorakenteista ja opintojaksoista ja niiden sisällöistä. Muita opiskeluun liittyviä ohjeistuksia ja
tietoa hopsista on yliopiston Uni-portaalin (uni.lut.fi) opiskelu -sivulla ja kauppatieteiden sivuilla. Näihin sinun
kannattaa tutustua jo tässä vaiheessa, koska tulet tarvitsemaan niitä koko opiskelujesi ajan.
Ihan ensimmäiseksi sinun on siis selvitettävä mitä syventäviä kursseja maisteriohjelmasi pitää sisällään, mitä valitset
ydinopintojen vaihtoehtoisiksi opinnoiksi, millaiset ovat mahdolliset sivuopintovaatimukset tai -suositukset, mitä
kieliopintoja maisterivaiheen opintoihin kuuluu ja mitkä ovat täydentävät opintosi.

1

HOPSia kootessasi sinulla tulee olla samanaikaisesti esillä opinto-oppaan tutkintorakenne, josta voit katsoa mitä
kursseja mihinkin kokonaisuuteen sisältyy. Opinto-oppaasta ei tehdä enää painettua versiota ollenkaan, vaan se on
ainoastaan WebOodissa ja pdf-versio Uni-portaalissa (Opiskelu > Opinto-oppaat).
Lisäksi kaiken taustalla on ajatus siitä mikä sinua itseäsi eniten kiinnostaa. Näiden asioiden yhteensovittaminen vaatii
pohdintaa. Ota kuitenkin huomioon, että nyt tekemänäsi HOPS ei ole kiveen kirjoitettu suunnitelma, vaan voit
tarpeen mukaan muokata sitä opintojen edetessä vaihtoehtoisten opintojen, sivuopintojen ja kieliopintojen osalta.
HUOM! HOPSissa käytetään lukuvuoden 2019-2020 opinto-opasta.
Opas löytyy täältä: WebOodi > Opintotarjonta > Opinto-opas > LUT School of Business and Management > Oma
maisteriohjelmasi
Sivuopintokokonaisuuksien rakenteet: WebOodi > Opinto-opas > Sivuopintokokonaisuudet 2019 – 20 (kaikki
LUT:n sivuopintokokonaisuudet) tai oman tutkintorakenteen sivuopintokokonaisuudet –välilehdeltä
(kauppatieteiden sivuopintokokonaisuudet)

Pidä hops aina ajan tasalla ja päivitä siihen jokaisen lukuvuoden alussa mahdolliset kursseihin tulleet
muutokset!
Ohjeet
poistuneiden/muuttuneiden
kurssien
korvaamiseen
ovat
täällä:
https://uni.lut.fi/opintojaksomuutokset

HOPSIT TEHDÄÄN MYÖHEMMIN SYKSYLLÄ UUTEEN SISU-OPINTOJÄRJESTELMÄÄN.
Ajankohdasta ja koulutuksesta tiedotetaan myöhemmin.
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MAISTERIOHJELMIEN TÄYDENTÄVÄT OPINNOT LV. 2019 - 2020
Täydentävät opinnot suoritetaan sen opinto-oppaan mukaan, jolloin opiskelija aloittaa läsnäolevana tutkinto-opiskelijana
opintonsa kauppatieteiden koulutusohjelmassa.
Täydentävät opinnot on suoritettava varsinaisten kauppatieteiden maisterin opintojen lisäksi, ne eivät sisälly maisterin
tutkintoon.
Täydentävien opintojen tulee olla suoritettu ennen Pro gradu -tutkielman aiheen vahvistamista (Opetuksen ja opiskelun ohjeet
36 §).
Huom! Opiskelijan, joka on saanut Suomessa koulusivistyksensä suomen tai ruotsin kielellä, on suoritettava joko alempaan tai
ylempään korkeakoulututkintoon asetuksen edellyttämä ruotsin kielen taito (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista
6§).
Mikäli ruotsin kielen taitoa (ns. virkaruotsi) ei ole suoritettu aiemmassa tutkinnossa, on se suoritettava LUT:ssa muiden
täydentävien opintojen lisäksi. Mikäli opiskelija on saanut koulusivistyksen ulkomailla tai muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä
Suomessa, ei virkaruotsia vaadita. Tämä sääntö koskee kaikkia ohjelmia.
1.

LASKENTATOIMEN MAISTERIOHJELMA

Kaikki muut opiskelijat, paitsi suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
Opintojakso
A130A0050
Introduction to Studies of Economic Sciences for Master´s Students
A130A0350
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät*)
A130A0400
Laadulliset tutkimusmenetelmät*)
*) Näistä valitaan toinen

Per.
1-2
1-2/3-4
4

op
3
6
6

Per.
1-2

op
3

Kaikki muut opiskelijat, paitsi suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
Opintojakso
A130A0050
Introduction to Studies of Economic Sciences for Master´s Students
A350A0050
Business Research Methods

Per.
1-2
1-2

op
3
6

Suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
Opintojakso
A130A0050
Introduction to Studies of Economic Sciences for Master´s Students

Per.
1-2

op
3

Suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
Opintojakso
A130A0050
Introduction to Studies of Economic Sciences for Master´s Students
2.

TIETOJOHTAMISEN JA JOHTAJUUDEN MAISTERIOHJELMA

Kaikille opiskelijoille suositellaan kursseja A130A0600 Taloustieteiden matematiikka ja tutkimussuuntautuneille
lisäksi kurssia A130A0650 Tilastollisen tutkimuksen perusteet.
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