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HOPS
henkilökohtainen opintosuunnitelma

Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat

Nimi:___________________________________________________________________
Opiskelijanumero:____________________________________________________
Pääaine:________________________________________________________________
Aloitusvuosi:___________________________________________________________
HOPS-ohjeet lopussa.
AIEMMAT TUTKINNOT (AMK/yliopisto)
tutkinto (koko nimi)

oppilaitos

valmistumisajankohta

AIEMMAT MUUT OPINTOKOKONAISUUDET (AMK/yliopisto)
opintokokonaisuus

oppilaitos

laajuus (ov/op) /
suoritusajankohta

1. AIKAISEMMAT SUORITUKSET PÄÄAINEESTA TAI TÄYDENTÄVISTÄ OPINNOISTA
Opintojakso (pääaine)

Laajuus
(op)

Suoritusajankohta

Sisältyy toiseen
tutkintoon: kyllä/ei

Opintojakso (täydentävät opinnot)

Laajuus
(op)

Suoritusajankohta

Sisältyy toiseen
tutkintoon: kyllä/ei

Huomautus: Toiseen tutkintoon sisällytettyjä aiempia opintoja ei hyväksilueta KTM-tutkintoon.
Mutta: Mikäli aiempia suorituksia ei ole sisällytetty muihin tutkintoihin JA ne ovat korkeintaan 5
vuotta vanhoja (KTM-tutkinnon opinto-oikeuden alkamisesta lukien) JA ne kuuluvat HOPSin
perusteella kaksivuotiseen KTM-tutkintoon, voi opinnoille hakea hyväksilukua.
Ohjeita hyväksilukemiseen: http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/hyvaksilukeminen
Mikäli opinnot on suoritettu Oulun yliopistossa ja ne näkyvät jo WebOodissa opiskelijan suorituksissa,
hyväksilukemista ei tarvitse erikseen hakea.

2. OPINTOJEN SISÄLTÖ JA LAAJUUS
PÄÄAINEEN OPINNOT:
Perusopinnot
Opintojakso

Laajuus

Yhteensä
Aineopinnot
Opintojakso

Laajuus

Yhteensä
Syventävät opinnot
Opintojakso

Laajuus

Yhteensä

MUUT OPINNOT (muut kuin pääaineen opinnot):
Opintojakso

Laajuus

Yhteensä

TÄYDENTÄVÄT OPINNOT ( max. 32 op.):
Opintojakso

Laajuus

KOKO TUTKINTO YHTEENSÄ: _____________ opintopistettä
Paikka:________________________ Aika:__________________
Allekirjoitukset
____________________________________________ __

_______________________________________________

Opiskelija

Pääaineen professori/edustaja

______________________________________________
Suunnittelija

OPINTOJEN AJOITUS
1. lukukaudella suoritettavat opintojaksot
Opintojakso

Laajuus

2. lukukaudella suoritettavat opintojaksot
Opintojakso

Laajuus

3. lukukaudella suoritettavat opintojaksot
Opintojakso

Laajuus

4. lukukaudella suoritettavat opintojaksot
Opintojakso

Laajuus

HOPS-OHJEET
Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op).
1.

2.

Pääaine:


perusopinnot (25 opintopistettä)



aineopinnot (perusopintojen lisäksi 35 opintopistettä; sisältää pääaineesta
riippuen joko kandidaatin tutkielman tai sitä vastaavat opinnot, 10
opintopistettä)



syventävät opinnot (60 opintopistettä; sisältää pro gradu -tutkielman, 30
opintopistettä)

Lisäksi voidaan vaatia täydentäviä opintoja opiskelijan aikaisemmasta
koulutuksesta ja nykyisestä pääaineesta riippuen enintään 32 opintopistettä.
Seuraavan sivun taulukossa on esitetty ne opintojaksot, jotka kyseisen pääaineen
opiskelijan tulee suorittaa mikäli:


opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja tai



opiskelija ei ole aiemmin suorittanut kyseisiä opintojaksoja vastaavia opintoja
tai



opiskelija ei ole muulla tavalla hankkinut kyseisiä opintojaksoja vastaavia
tietoja ja taitoja.

Täydentävien opintojen vastaavuuksista päättää ensisijaisesti kyseessä olevan opintojakson
vastuuhenkilö. Aiempien opintojen vastaavuus todetaan erillisellä lomakkeella
(”Täydentävät opinnot”), joka on saatavilla tiedekunnan verkkosivuilta (Opiskelu >
Opiskeluinfoa ja lomakkeita). Opiskelijan tulee liittää kyseinen lomake HOPSiinsa.

Täydentävien opintojen vaatimukset pääaineittain

Opintojakso
Tilastotieteen
perusmenetelmät 1
Ekonometrian perusteet

Johtaminen

Tutkimusmenetelmät
Matematiikan perusteet
taloustieteilijöille 1 a
Matematiikan perusteet
taloustieteilijöille 1 b
Matematiikan perusteet
taloustieteilijöille 2
Talousmatematiikka
Kirjanpito ja tuloslaskenta
Johdon laskentatoimi
Sopimus- ja yhteisöoikeus
Kielitaito
Kielilain mukainen toisen
kotimaisen kielen taito
Vähintään 1 vieraan kielen
B2-taso

X
X

Kansainvälinen
Markkinointi liiketoiminta

X
X

X

Taloustiede

Rahoitus

X

X

X

X

X¹

X

X

X

Laskentatoimi

X¹
X

X

X

X

X

X

X

X²

X

X

X

X

X²

X3

X3

X3

X3

X3

X3

(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X = vaaditaan
(X) = suositellaan suoritettavaksi ammatillisen pätevyyden täydentämiseksi
Xª= vaihtoehtoisesti jompikumpi riippuen opiskelijan aikaisemmasta tutkinnosta ja/tai pro gradu
- tutkielman aihealueesta

3. Kielivaatimukset:


Kielilain mukainen toisen kotimaisen kielen taito (Laki 424/03 ja asetus
481/03)



Eurooppalaisen viitekehyksen mukainen B2-tason kielitaito vähintään yhdessä
vieraassa kielessä (www.uta.fi/laitokset/okl/tokl/projektit/eks/pdf/kielipassi.pdf)

B2-tason kielitaidon tarkistamisesta vastaa kielikeskus. Kielikeskukseen tulee toimittaa
todistus aiemmin suoritetusta tutkinnosta sekä virallinen opintosuoritusrekisteriote sekä
muut mahdolliset todistukset suoritetuista kieliopinnoista. Kielilain mukaisen toisen
kotimaisen kielen taidon tarkistamisesta vastaa tiedekunta ja tarvittaessa kielikeskus.
4. Hyväksilukeminen: Jokainen kaksivuotiseen KTM-tutkintoon siirtyvä opiskelija suorittaa
kaikki tutkintoon kuuluvat 120 opintopistettä sekä mahdolliset täydentävät opinnot,
enintään 32 op. Hyväksilukemisen yleissääntö kaksivuotisessa KTM-tutkinnossa on,
etteivät muihin tutkintoihin kuuluvat opinnot ole voimassa kaksivuotisessa KTMtutkinnossa. Kyseiset opinnot otetaan huomioon HOPSin laadinnassa siten, ettei samoja tai
vastaavia opintojaksoja tarvitse suorittaa uudelleen, vaan niiden sijaan suoritetaan muita

kauppa- ja taloustieteellisiä opintoja. Nämä muut kauppa- ja taloustieteelliset opinnot
määritellään yksilöllisesti maisteriohjelman omaopettajan johdolla.
Poikkeuksia tästä yleissäännöstä ovat kuitenkin ne opinnot, jotka:


eivät kuulu muihin tutkintoihin JA



on suoritettu korkeintaan
alkamisajankohdan jälkeen JA



kuuluvat HOPSin perusteella kaksivuotiseen KTM-tutkintoon.

5

vuotta

KTM-tutkinnon

suoritusoikeuden

Tällaiset opinnot ovat hyväksilukemisen edellä mainitusta yleissäännöstä poiketen
opintosuorituksina voimassa myös kaksivuotisessa KTM-tutkinnossa.
Esim. 1. Opiskelija on suorittanut Oulun avoimessa yliopistossa markkinoinnin perusopinnot
25 opintopistettä talvella 2011–2012. Opiskelija tulee valituksi markkinoinnin pääaineeseen
pääsykokeissa kesällä 2012 ja tradenomin tutkintonsa perusteella hän hakee siirtymistä
maisteriohjelmaan ja tulee hyväksytyksi 1.10.2012. Avoimessa yliopistossa suoritetut
markkinoinnin perusopinnot 25 op käyvät sellaisenaan KTM-tutkintoon, joten suoritettavaksi
jäävät markkinoinnin aineopinnot 35 op, syventävät opinnot 60 op sekä mahdolliset
täydentävät opinnot.
Esim. 2. Opiskelija on suorittanut DI-tutkinnon tammikuussa 2011 ja tullut kesällä 2012
valituksi pääsykokeissa laskentatoimen pääaineeseen. Opiskelija siirtyy maisteriohjelmaan
1.10.2012. Opiskelija on syksyllä 2011 suorittanut opintojakson Johdon laskentatoimi ja
sisällyttänyt sen DI-tutkintoonsa. Koska opintojakso on sisällytetty toiseen tutkintoon, sitä ei
voida enää sisällyttää KTM-tutkintoon. Opintojaksoa ei suoriteta uudestaan, vaan sen tilalle
valitaan jokin muu opintojakso taloustieteiden tiedekunnan opintojaksovalikoimasta.

