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SUOSITUKSET OPINTOJEN MITOITUKSELLE TEOLOGIAN JA
USKONNONTUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMASSA

28.4.2017 AV/JV

Mitoituksessa huomioitavia periaatteita:

· Kurssin kuormittavuus lasketaan tunteina!
- 1 op = 26,7 tuntia

· Opintojen mitoittaminen tarkoittaa oikean aikamäärän varaamista opiskelijalle asioiden
ymmärtävää oppimista varten!

· Laskenta tehdään keskimääräisen opiskelijan oletettujen oppimisedellytysten pohjalta.
· Kuormittavuuteen vaikuttavat mm. opintojaksojen ja kirjojen sisältö, vaikeustaso, tavoitteet,

opetusmuodot, tuotoksiin liittyvä opintojen tyyppi sekä arviointi- ja suoritusmuodot.

Annetut ohjearvot ovat suuntaa antavia ja tarkoitettu avuksi opintojen mitoituksessa.
Työmäärä täytyy kuitenkin huomioida kurssikohtaisesti!

Opintojen mitoitusohjeet TM:ssa

Kontaktiopetus
· luennot
· seminaarit
· ryhmäopetus/-

ohjaus

Kontaktiopetuksessa opiskeltujen
asioiden omaksuminen ja
syventäminen:
syventävissä kursseissa itsenäisen työn
osuus on kontaktiopetustunnit x 1,5-2

      Aktivoivat luennot/ryhmät
· 2 op = 18–26 tuntia

luentotuntien määrä riippuu
opiskelijalta vaadittavasta itsenäisestä
työskentelystä luentojen välillä

Työmuoto Kuormittavuus tunteina Kuormittavuus opintopisteenä

Kirjallisten töiden
tekeminen
(sisältää prosessin;
mahdollisen
aineistohaun
/kirjallisuudenhaun,
aineiston/kirjallisuuden
lukemisen ja lopullisen
tuotoksen
teon/muokkaamisen)

Oppimispäiväkirja, lukupäiväkirja,
luentopäiväkirja, harjoitteluraportti

· n. 2-3 sivua/ 10 tuntia

Essee, tieteellinen katsaus,
tutkimusraportit

· n. 1 - 2 sivua / 10 tuntia

Oppimispäiväkirja, lukupäiväkirja,
luentopäiväkirja, harjoitteluraportti

· 1 op = n. 5-9 sivua

Essee, tieteellinen katsaus,
tutkimusraportit

· 1 op = n. 2-6 sivua

Kirjallisuuteen
perehtyminen

suomenkielinen teksti, syväoppiminen
· n. 7-9 sivua/tunti

vieraskielinen teksti, syväoppiminen
· n. 6-7 sivua/tunti

suomenkielinen teksti, syväoppiminen
· 1 op = 190–240 sivua

vieraskielinen teksti, syväoppiminen
· 1 op = 160–180 sivua

Tenttiin
valmistautuminen · 1,5 x 2 kontaktiopetustunnit
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Virtuaaliopetus
- verkon
kautta/sähköisissä
oppimisympäristöissä
tapahtuva opetus

Aikaa varattaessa on huomioitava
seuraavat alueet:

· oppimistehtävien ja erilaisten
kirjallisten tuotosten tekeminen:
n. 100 sanaa/tunti

· ohjeistettuihin
verkkokeskusteluihin menevä
aika: n. 100 sanaa/tunti

· yhteydenpitoon
(tuutori/ohjaaja/muut
kurssilaiset) vaadittava
ajankäyttö: 100 - 200
sanaa/tunti

· kirjallisuuden/vastaavan
oppimateriaalin lukeminen:
kirjallisuuden mukaisesti

· aineistohakuihin tarvittava aika:
arvioitava kurssikohtaisesti

· vaadittavien ohjelmistojen,
oppimisympäristöjen ja muiden
erityistyökalujen oppimisen
vaatima aika: 8 - 24 tuntia

· verkkokeskusteluihin menevä
aika

Opintopisteinä: t x 0,0375

Esimerkkejä opintojen mitoituksesta ja kuormittavuudesta:

5 op esimerkkikokonaisuuksia

Esimerkki 1
Osallistuminen kontaktiopetukseen (luento tai seminaari) (2op), itsenäinen kirjallisen oppimispäiväkirjan (1
op) tekeminen ja lopputehtävänä essee (2op)

Kontaktiopetus 18–26 tuntia + itsenäinen työ (mm. esivalmistelu, oheiskirjallisuus, asioiden
ymmärtäminen/työstäminen) 18–26 tuntia + oppimispäiväkirja (n. 8-10 sivua) n. 26 tuntia + essee 2 op (n.
52h).

Esimerkki 2
Osallistuminen luennoille 2 op, seminaaritapaamiset 2 op (sis. esim. neljään englanninkieliseen artikkeliin
(n. 15 sivua/artikkeli) perehtymisen) ja itsenäinen esseetehtävä (1 op).

Luennot 18–26 tuntia ja niihin liittyvä itsenäinen työ 18–26 (mm. esivalmistelut, asioiden
ymmärtäminen/työstäminen) + seminaari 2 op 18–26 tuntia ja siihen liittyvä työskentely 18–26 tuntia (mm.
esivalmistelut, asioiden ymmärtäminen/työstäminen, sekä esim. artikkeleiden lukeminen n. 9 tuntia) +
itsenäinen esseetehtävä 26 tuntia.


