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Vinkkejä VIExpert opinto-oppaan käyttöön
Tämän opinto-oppaan tarkoituksena on opastaa sinut VIExpert-asiantuntijaopintojen
käytäntöihin, opintorakenteeseen, Venäjän ja itäisen Euroopan yliopistoverkoston opetustarjontaan ja Aleksanteri-instituutin toimintaan. Opinto-opas tutustuttaa sinut kaikille
pakollisiin yhteisiin opintoihin ja esittelee lukuvuoden 2019–2020 opetustarjonnan. Se
on hyödyllinen väline opintojen suunnittelussa, ja se on hyvä säilyttää myös tulevaisuuden varalta, sillä painetussa muodossa opinto-opas jaetaan opiskelijoille vain opintojen
aloitusvuonna.
Painetussa opinto-oppaassa kurssit on eritelty kurssityypeittäin syys- ja kevätlukukauden mukaan. Koska kurssitiedot muuttuvat jatkuvasti, löydät tarkat kurssikuvaukset sekä
tiedot kurssien luennoitsijoista, suoritustavoista, ajankohdista ja pitopaikoista sähköisestä opinto-oppaasta VIExpertin verkkosivuilta kohdasta Opiskelu – Opinto-opas.

HUOM.! Käytä aina sähköistä opinto-opasta painetun version tukena. Ensi lukuvuoden
kaikkien kurssien tietoja ei ollut vielä saatavilla tämän oppaan mennessä painoon. Pyrimme pitämään sähköisen opinto-oppaan mahdollisimman ajantasaisena ja päivitämme jatkuvasti kurssien tietoja. Väärinkäsitysten välttämiseksi muista kuitenkin ennen
kurssille osallistumista tarkistaa kurssitiedot ja -muutokset myös järjestävän tahon omilta
verkkosivuilta, joihin löydät linkit sähköisestä opinto-oppaasta kurssikuvausten yhteydestä. Sähköisen opinto-oppaan löydät osoitteesta http://blogs.helsinki.fi/vie-maisterikoulu/opiskelu-3/opinto-opas/
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Mikä VIExpert?
x
x
x
x
x

Venäjän ja itäisen Euroopan (VIE) asiantuntijaopinnot
Syventävien opintojen erikoistumisohjelma
Taustalla kahdentoista suomalaisen yliopiston verkosto
Opetus verkoston yhteistuotantoa
http://blogs.helsinki.fi/vie-maisterikoulu/

VIExpert ei ole tutkintoon johtava ohjelma, vaan:
x
x
x
x

Asiantuntijaopinnot ovat osa opiskelijan omaa maisterin tutkintoa.
Opiskelija jatkaa omalla laitoksellaan, mutta suorittaa asiantuntijaopintojen
yhteiset pakolliset opinnot ja vapaavalintaisia VIExpert-opintoja omassa yliopistossaan tai jossakin muussa VIExpert-yliopistoverkoston yliopistossa.
Opiskelija kirjoittaa VIE-tutkimusalueeseen liittyvän pro gradu -tutkielman
omalle laitokselleen, mutta voi osallistua myös graduntekoa tukevaan seminaariin asiantuntijaopintojen puitteissa.
Opiskelija valmistuu aikanaan omasta kotiyliopistostaan ja saa erillisen todistuksen VIExpert-opintokokonaisuuden suorittamisesta.

VIExpert-opintojen tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, joilla on oman tieteenalansa
asiantuntemuksen ohella erityistietämystä Venäjästä ja itäisestä Euroopasta. VIExpertopintojen monitieteinen lähestymistapa auttaa hahmottamaan laajasti alueen historiaa,
nykypäivää ja tulevaisuutta. Asiantuntijaopinnot suorittaneet voivat oman alansa tehtävien lisäksi toimia erilaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa sekä tutkimuksen alalla Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä.
Asiantuntijaopinnoilla pyrimme myös edesauttamaan opiskelijoittemme työelämävalmiuksia lisäämällä opintojen sidoksia työelämään erilaisilla tapahtumilla ja kursseilla.
VIExpertin monitieteisessä opinto-ohjelmassa kootaan yhteen verkoston yliopistojen
opetustarjonta kattavaksi kokonaisuudeksi, josta asiantuntijaopintojen opiskelijat valitsevat oman asiantuntemuksensa kehittämisen kannalta mielekkäät kurssit. Verkoston
jäsenyliopistojen opetustarjonnan koordinoinnin lisäksi VIExpert järjestää kesäkoulun,
luentokursseja, tarpeen mukaan tutkielmaa tukevia seminaareja ja ohjausta sekä erilaisia opintomatkoja.
VIExpertin toimintaa koordinoi Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti, joka palvelee
Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen, opetuksen ja tuntemuksen kenttää erityisesti
yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden alalla. Aleksanteri-instituutti perustettiin
vuonna 1996, ja maisterikoulu (nykyinen VIExpert) sen yhteyteen 1998.
VIExpert-opintokokonaisuuden kotisivuilla http://blogs.helsinki.fi/vie-maisterikoulu/ on
tarjolla ajankohtaista tietoa mm. VIExpert:in järjestämistä kursseista. Kaikkien kurssien
tiedot kannattaa aina tarkistaa verkosta, sillä kurssien aikataulut ja paikat saattavat
muuttua, ja joskus kursseja joudutaan myös perumaan. Pääsääntöisesti verkoston yliopistojen kurssien muutoksista ilmoitetaan kunkin järjestävän vastuulaitoksen verkkosivuilla.
VIExpertin opiskelijoilla on vapaa pääsy kaikille verkoston tarjoamille kursseille, joista
moniin on kuitenkin ilmoittauduttava ennakkoon. Joissakin tapauksissa laitokset ovat
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kehottaneet opiskelijoita ilmoittautumaan JOO-sopimuksen kautta VIExpertin tarjoamille
kursseille. Näin ei kuitenkaan ole tarvetta tehdä, sillä VIExpertin opiskelijoiden oikeus
suorittaa yhteistyöyliopistojen ohjelmaan tarjoamia kursseja perustuu yliopistojen
kanssa solmittuihin erillissopimuksiin.

Verkoston jäsenyliopistot ja verkostoyhteistyö
VIE-yliopistoverkostossa on mukana 12 suomalaista yliopistoa.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Aalto-yliopisto
Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto
Lappeenrannan-Lahden teknillinen
yliopisto
Oulun yliopisto
Svenska Handelshögskolan
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi

www.aalto.fi
www.helsinki.fi/fi
www.uef.fi
www.jyu.fi
www.ulapland.fi
www.lut.fi
www.oulu.fi/yliopisto/
www.hanken.fi
www.tuni.fi
www.utu.fi
www.uva.fi
www.abo.fi

VIExpert-asiantuntijaopinnoilla on johtoryhmä, joka edustaa verkoston kahtatoista yliopistoa ja korkeakoulua sekä maisterikoulun opiskelijoita ja Aleksanteri-instituutin alumneja. Johtoryhmä päättää muun muassa VIExpert-asiantuntijaopintojen opintovaatimuksista, valittavista opiskelijoista ja kurssitarjonnasta.

Johtoryhmän jäsenet
Aalto yliopisto
x
Daria Kautto (etunimi.sukunimi@aalto.fi)
x
Päivi Karhunen (etunimi.sukunimi@aalto.fi)
Helsingin yliopisto
x
Katja Lehtisaari (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)
x
Tomi Huttunen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)
Itä-Suomen yliopisto
x
Juha Hämäläinen (etunimi.sukunimi@uef.fi)
x
Jarmo Kortelainen (etunimi.sukunimi@uef.fi)
Jyväskylän yliopisto
x
Mika Lähteenmäki (etunimi.sukunimi@jyu.fi)
x
Markku Lonkila (etunimi.sukunimi@jyu.fi)
Lapin yliopisto
x
Susanna Pirnes (etunimi.sukunimi@ulapland.fi)
x
Olga Pushina (etunimi.sukunimi@ulapland.fi)
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Lappeenrannan teknillinen yliopisto
x
Juha Väätänen (etunimi.sukunimi@lut.fi)
x
Daria Podmetina (etunimi.sukunimi@lut.fi)
Oulun yliopisto
x
Kari Strand (etunimi.sukunimi@oulu.fi)
x
Riitta Keiski (etunimi.sukunimi@oulu.fi)
Svenska Handelshögskolan
x
Mats Ehrnrooth (etunimi.sukunimi@hanken.fi)
x
Benjamin Maury (etunimi.sukunimi@hanken.fi)
Tampereen yliopisto
x
Arja Rosenholm (etunimi.sukunimi@tuni.fi)
x
Mikhail Mikhailov (etunimi.sukunimi@tuni.fi)
Turun yliopisto
x
Tamara Budanova (etunimi.sukunimi@utu.fi)
x
Ville Laamanen (etunimi.sukunimi@utu.fi)
Vaasan yliopisto
x
Jorma Larimo (etunimi.sukunimi@uva.fi)
x
Mika Kärkkäinen (etunimi.sukunimi@uva.fi)
Åbo Akademi
x
Mikko Lagerspetz (etunimi.sukunimi@abo.fi)
x
Martina Björklund (etunimi.sukunimi@abo.fi)
Opiskelijajäsen
x
Minna Likander (etunimi.t.sukunimi@helsinki.fi)
Aleksanteri-instituutti
x
Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro (etunimi.sukunimi@helsinki.fi), johtoryhmän puheenjohtaja
x
Johtaja, VIExpert-asiantuntijaopinnot, Venäjän ja Euraasian tutkimuksen yliopistonlehtori Sirke Mäkinen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi), johtoryhmän
esittelijä
x
Koordinaattori Hanna Peltonen (etunimi.o.sukunimi@helsinki.fi),
johtoryhmän sihteeri

Opiskelijayhdyshenkilöt
On tärkeää, että VIExpert-asiantuntijaopinnot näkyvät ja kuuluvat vahvasti kaikissa verkoston yliopistoissa. Vuodesta 2007 VIExpert-asiantuntijaopintojen markkinointiin ja kehittämiseen on otettu mukaan opiskelijayhdyshenkilöitä. Yhdyshenkilöt muodostavat tärkeän osan VIExpert-asiantuntijaopintojen toimintaa. Opiskelijayhdyshenkilöiden tehtäviä on muun muassa:
x
Toimia oman yliopiston VIExpert-opiskelijoiden yhteyshenkilönä kussakin yliopistossa
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x
x

Avustaa VIExpert-asiantuntijaopintojen markkinoinnissa etenkin kevään opiskelijahaun (helmi-maaliskuu) yhteydessä sekä kurssitietojen kokoamisessa
(huhti-toukokuu)
Osallistuu VIExpert-asiantuntijaopintojen kehittämiseen antamalla palautetta
opiskelijanäkökulmasta

Opiskelijayhdyshenkilöt lukuvuonna 2019–2020
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Karoliina Kujala, Miila Leisiö ja Anton Pehkonen / Aalto-yliopisto
Iina Schwanck, Elisa Minkkinen ja Mira Ruokolainen / Helsingin yliopisto
Johannes Kosonen / Itä-Suomen yliopisto
Tuomas Kallio, Christina Keronen ja Katariina Murtolahti / Jyväskylän yliopisto
Siiri Oinas-Panuma ja Janette Peltokorpi / Lapin yliopisto
Pietari Keskinen / Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
Mirko Honkavaara, Maija Pellinen ja Iita Tiusanen / Oulun yliopisto
Heli Hiltunen, Senja Matilainen, Eero Miettinen ja Elsa Osipova/ Tampereen
yliopisto
Riku Rantanen / Turun yliopisto
Henna Perälä / Vaasan yliopisto
Jonas Danker / Åbo Akademi

Opiskelijayhdyshenkilön tehtävä on luottamustoimi. Opiskelijayhdyshenkilönä toimimisesta saa paljon hyötyä ja vähän huviakin. Opiskelijayhdyshenkilönä pääset kurkistamaan VIExpert-asiantuntijaopintojen hallinnon sisäpuolelle ja saat kokemusta verkostotyöskentelystä. Tehtävästä saa myös työtodistuksen. Lisätietoa kiinnostuneille antaa
VIExpert-koordinaattori.
Lukuvuoden lopussa moni opiskelijayhdyshenkilö jättää paikkansa valmistumisen
vuoksi, minkä vuoksi lista ei välttämättä ole ajan tasalla keväällä/kesällä. Paikkansa jättäneiden tilalle valitaan uudet henkilöt pääasiassa uusien opiskelijoiden joukosta Orilammen kesäkoulussa. Voit olla yhteydessä koordinaattoriin, mikäli olet kiinnostunut
tästä mahdollisuudesta etkä ole tänä vuonna mukana kesäkoulussa.

VIExpert:in opetusohjelma
Yleistä VIExpert-opinnoista
Hyväksyttävästi suoritettu VIExpert-opintokokonaisuus sisältää vähintään 25 opintopisteen laajuiset opinnot, joista 13–15 opintopistettä ovat pakollisia yhteisiä opintoja. Kaikille yhteisten kurssien lisäksi opiskelija voi valita haluamansa kurssit vapaasti VIExpertin tarjonnasta. Suorittaakseen hyväksyttävästi asiantuntijaopinnot opiskelijan loppututkielman on liityttävä jollain tavalla VIE-alueeseen.
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HUOM.! Useille kursseille on pakollinen ennakkoilmoittautuminen. Tiedot ilmoittautumisen käytännöistä ja viimeisestä ilmoittautumisajankohdasta löytyvät sähköisestä opintooppaasta. Ilmoittautumispäivä joillekin kursseille voi olla muutamaa viikkoa ennen kurssin alkua. Huomioithan tämän opintojasi suunnitellessasi.
Mikäli jollekin kurssille ilmoittautuu vähemmän kuin viisi opiskelijaa, sitä ei järjestetä.
Huolehdi siis ilmoittautumisesta, mutta muista myös perua osallistumisesi, jos et pääsekään kurssille.

Opintojen rekisteröinti
VIE-yliopistoverkoston jäsenyliopistoissa suoritetut VIExpert-asiantuntijaopintojen kurssit rekisteröidään paitsi opetusta antavan yliopiston opiskelijarekisteriin, myös Aleksanteri-instituutin omaan rekisteriin, joka toimii Helsingin yliopiston opiskelijarekisterin yhteydessä.
VIExpert-opiskelijoiden tulee itse seurata opintojensa rekisteröintiä ja toimittaa lukuvuosittain tieto suorittamistaan kursseista VIExpert-koordinaattorille. Opintojen loppuvaiheessa VIExpert-kursseista tehdään kokonaisuusmerkintä yliopiston rekisteriin ja jokainen opiskelija saa VIExpert-asiantuntijaopinnoista erillisen todistuksen. Opintosuoritusotteen voi pyytää tarvittaessa myös ennen valmistumista VIExpert-koordinaattorilta.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS
HOPS toimii suunnistusapuna laajassa VIExpert-opetustarjonnassa. HOPS tukee opiskelijan Venäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntijuuden kehityksen seuraamista, tähdäten samalla myös valmistumisen jälkeiseen työelämään. HOPS laaditaan Helsingin
yliopiston Moodle-oppimisympäristössä (moodle.helsinki.fi), johon kirjaudutaan oman
yliopistonsa tunnuksilla (HAKA-tunnukset). Siellä HOPSia voi käydä päivittämässä
oman aikataulunsa mukaan.
HOPSista kannattaa tehdä realistinen aikataulun suhteen. Vastuu opintojen etenemisestä on opiskelijalla. Opiskelijan on myös ratkaistava, minkä verran keskittyy VIExpertopintoihin, kuinka intensiivistä opiskelu on ja millaiset ovat valmistumisnäkymät. Jollakin
ohjelma saattaa sujua jopa vuodessa, kun toinen voi käyttää siihen kolmekin vuotta.

Matkakulujen korvaus
VIExpert korvaa maisterikoulun opinnoista aiheutuvia matkakuluja kotimaassa. Matkat
kurssipaikkakunnalle korvataan opiskelu- tai vakituiselta asuinpaikkakunnalta kokonaan
halvinta kulkuneuvoa käyttäen. Majoituskuluista korvataan 50 %, enintään kuitenkin 21
€ / hlö / vrk. Lisätietoja korvauksista ja matkalaskulomake löytyvät VIExpert-verkkosivuilta.
Matkakulujen katto on noin 250 euroa / opiskelija / kalenterivuosi, mutta sitä voidaan
mahdollisesti harkita myös tapauskohtaisesti. Muista tarkistaa aina ennen lippujen ostoa, että toisella paikkakunnalla järjestettävä kurssi toteutuu!
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Kaikille pakolliset yhteiset opinnot
Maisterikoulussa on kolme kaikille pakollista opintosuoritusta:
x
VIExpert alkaa kaikille opiskelijoille yhteisellä kesäkoululla (5 op) elokuun lopussa.
x
Aleksanteri-instituutin verkkokurssi ajankohtaisesta tutkimuksesta (5 op).
Kurssi on lukuvuonna 2019–2020 Choices of Russian Modernization.
x
Loppututkielmaseminaari (5 op) tai vähintään 3 opintopisteen laajuinen kurssi
joltain muulta tieteenalalta kuin omalta
Kesäkoulun lisäksi pakollinen verkkokurssi suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen
opiskeluvuoden aikana. VIE-tutkimuksen loppututkielmaseminaariin osallistumista kannattaa harkita graduaiheen varmistuttua.
Kesäkoulu (5 op)
VIExpert-asiantuntijaopinnot alkavat 26.8.–31.8.2019 Orilammella, Valkealassa, järjestettävällä Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen kesäkoululla. Kesäkoulu kestää viikon,
ja sitä varten opiskelijat kirjoittavat tutkimussuunnitelmastaan tai itseä kiinnostavasta
tutkimusaiheesta ideapaperin, jossa esitellään metodologisia, teoreettisia tai muita tutkielman tekoon liittyviä ongelmakohtia. Kesäkoulua varten kirjoitettavan paperin tarkoitus on auttaa opiskelijaa pääsemään kiinni pro gradu -tutkielman kirjoittamiseen ja samalla se on hyvä tilaisuus saada ajatuksistaan palautetta niin muilta opiskelijoilta kuin
kyseisen alan asiantuntijoiltakin.
Ilmoittautuminen Orilammen kesäkouluun päättyy 25.6.2019, minkä jälkeen osallistumisensa voi perua vain pakottavasta syystä 31.7.2019 asti. Linkki sähköiseen ilmoittautumiseen löytyy VIExpert-opintokokonaisuuden verkkosivuilta kohdasta Opiskelu - Kesäkoulut.
Aleksanteri-instituutin verkkokurssi ajankohtaisesta tutkimuksesta: Choices of
Russian Modernization (5 cr)
The aim of the course is to give students’ an overview of the timely research done at the
Aleksanteri Institute. Course’s focus is on Russia’s different paths to modernization.
Here modernization is understood as a set of choices made under certain structural
conditions. On the course modernization in Russia is viewed from various angles of different scientific fields.
Loppututkielmaseminaari (5 op)
Opintojakso on tarkoitettu kaikille VIExpert-opiskelijoille ja sen toiminta perustuu tehokkaaseen, tieteidenväliseen keskusteluun ja edellyttää kaikkien osallistujien aktiivista
osallistumista työskentelyyn.
Seminaarin tarkoitus on oman laitoksen seminaarien tukena edistää pro gradu -työn tekemistä. VIExpert-tutkielmaseminaari ei kuitenkaan korvaa oman laitoksen pakollisia
seminaareja. Tavoitteena on antaa opiskelijalle lisätukea VIE-kohdealueen asiantuntemuksen kehittämiseksi tarjoamalla Aleksanteri-instituutissa olevaa asiantuntijuutta opiskelijoiden käyttöön.
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Venäjän, muun Euraasian (=entisen Neuvostoliiton alueen) ja itäisen Euroopan tutkimuksen monitieteisessä tutkielmaseminaarissa esitetään ideapaperin ja tutkimussuunnitelman lisäksi vähintään kaksi seuraavista: kirjallisuuskatsaus, tutkimusaineisto ja menetelmä -paperi sekä analyysipaperi. Lisäksi seminaarissa opponoidaan muiden papereita vähintään kahdella kerralla. Seminaari on suunnattu yhteiskuntatieteellisillä ja
humanistisilla aloilla opiskeleville. Lisätietoa seminaarista: https://blogs.helsinki.fi/viemaisterikoulu/opiskelu-3/graduseminaarit-ja-ohjaus/
Halutessaan opiskelija voi korvata loppututkielmaseminaarin vieraan tieteenalan opintojaksolla.

Valinnainen opetus
Yhteisten pakollisten opintojen lisäksi VIExpert-opiskelija valitsee opintokokonaisuuteensa VIExpert:in tarjoamia vapaavalintaisia kursseja oman kiinnostuksensa ja tarpeensa mukaan. Kurssit on listattu kurssin alkamislukukauden mukaan. Otathan huomioon, että kurssien aikatauluihin ja opetusohjelmiin saattaa tulla muutoksia. Tarkistathan
kurssikohtaiset tiedot aina ennen kurssin alkua järjestävän yliopiston sivuilta ja VIExpertin sähköisestä opinto-oppaasta.

Kurssikuvausten selitykset
Kurssin nimen jälkeen suluissa on ilmoitettu järjestävän yliopiston nimi ja joissain tapauksissa myös lyhenne AI, mikä tarkoittaa, että kurssi on saanut rahoitusta Aleksanteriinstituutilta. Seuraavasta taulukosta voi tarkistaa, mikä lyhenne vastaa mitäkin yliopistoa.
Aalto yliopisto
Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
Oulun yliopisto
Svenska Handelshögskolan
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi
Aleksanteri-instituutti

Aalto
HY/UH
ISY/UEF
JY/JYU
LY/UL
LUT
OY/UO
SHH/Hanken
TAU
TY/UTU
VY/UVA
ÅA
AI

Syksyllä alkavat kurssit / Courses beginning in autumn
Kurssit / Courses
Verkkokurssi: Venäjän demokraattinen kehitys: autoritarismin ja demokratian vaiheet 5
op (TY)
Norms and Ethics: Russian Government and Global Indicators of Good Governance 5
cr (UH)
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Empire at War – Experience and Culture of War in 19th Century Imperial Russia 3–5 cr
(TAU)
Resilence and Resistance in Russian and Soviet History 5 cr (UH)
Johdatus monitieteiseen Venäjä-tutkimukseen 5 op (HY)
Resilience and Resistance in Russian and Soviet History 5 cr (UH)
Gender, Media, Leadership: Women in Chinese and Russian Media 5 cr (TAU)
Venäläinen nykykirjallisuus 5 op (HY)
Venäjä Tänään: kulttuuri ja yhteiskunta 5 op (HY)
Ortodoksiset kirkot ja Ukrainan kriisit 5 op (ISY)
Russian Economy: Opportunities and Challenges for Doing Business 6 cr (Aalto)
Historia nyky-yhteiskunnan tekijänä: Venäjän historian vaiheet nykyisessä historiapolitiikassa ja kollektiivisessa muistissa 5 op (HY)
Venäjän historia ja kulttuuri 5 op (HY)
Business in the Baltic Sea Region 6 cr (UTU)
Eisenstein 5 cr (UH)
Processes and flows: Global processes and flows in Russia 5 cr (UH)
Intensive course: Environmental journalism and climate change in Russia 5 cr (TAU)
Intensive course: Erosion of the Rule of Law and Liberal Constitutionalism in East Central Europe 5 cr (UEF)
Intensive course: Russian and Soviet Culture and History: Russian literary classics today from BBC to Russian online media 5 cr (TAU)
VIExpert-tutkielmaseminaari 5 op (AI)
The Growth of Populism in Central Eastern Europe 5 cr (UH)
The Cold War: a history through sports 5 cr (UH)
History of Bulgaria 5 cr (UH)
1989 – End of Eastern Europe? 5 cr (UH)
Holokausti puolalisessa kirjallisuudessa 5 op (HY)
Comparative Politics in Post-Soviet Eurasia 5 cr (UH)
Ukrainian film classics: avant-garde and poetic cinema 5 cr (UH)
Web Course: Political culture, citizenship and participation: Ukraine in four revolutions 5
cr (UH)
Introduction to Ukraine 5 cr (UH)
Post-Soviet Russia on the EU’s Border 5 cr (UEF)
Special Seminar: Ethnic conflicts and competition in the post-Soviet borderlands 5 cr
(UEF)
Border Politics and Security 5 cr (UEF)
Economic Development of Border Regions on the Finnish-Russian Borderland 5 cr
(UEF)
History of Russia under the Romanovs 2 cr (UEF)
Practical field course in St. Petersburg for human geography and history students 5 cr
(UEF)
Unkarin maan- ja kulttuurintuntemus 5 op (HY)

Keväällä alkavat kurssit / Courses beginning in spring
Kurssit / Courses
Verkkokurssi: Ylirajallinen liikkuminen Itämerellä: Suomenlahden alueet kautta aikojen
5 op (TY)
Intensive course: Law, Culture and Society in Russia 5 cr (UH)
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Kuva ja teksti venäläisessä kulttuurissa 5 op (TY)
Changing challenges and future of public and environmental health in the region of former Soviet Union 5 cr (UEF)
International Law in Context: Russia, ECHR, and this CIS 5 cr (ÅA)
Everyday Lives between Conlfict and Peace: Empirical Evidences from the Former Soviet Area and Balkans 5 cr (TAU)
Stali era culture, intellectual histories and the concept of Stalinism 5 cr (UH)
Intensive course: Gender and Social care in Russia 5 cr (TAU)
Intensive course: Schooling and childhoohs in socialist and post-socialist societies 5 cr
(TAU)
Intensive course: Forest Empire: Soviet Environmental and Technological Development
during the Cold War 5 cr (UEF)
Intensive course: Good Neighbours: Russia’s Cross-Border Twin Towns in practice and
comparative perspective 5 cr (UEF)
Intensive course: Regulation and governance of natural resources in Russian Federation: transnationalisation and state-forced isolation 5 cr (UL)
Online course: Perspectives on Russian Arctic 5 cr (UL)
Intensive course: The Development of the EU-Russian Economic Relations 6 cr (UTU)
Intensive course: Investment Opportunities in Eastern Europe 6 cr (UTU)
Intensive course: Ukrainian nation and state from Perestroika to present day 5 cr (TAU)
Intensive course: Digital Transformation of State and Society in Russia from Comparative Perspective 5 cr (UH)
Russian Market Economy 5 cr (UTU)
EU’s eastern enlargements 5 cr (UH)
Gender and sexuality in the making of new Europe 5 cr (UH)
Web Course: Mobilities and Migration in Central and Eastern Europe 5 cr (UH)
Puolalaisen elokuvan analyysi 5 cr (HY)
(Post)colonial Balkans and Baltics 5 cr (UH)
Web Course: History of Technology and Economy of East-central- and Southeast Europe 5 cr (UH)
Geopolitical imaginaries around the Baltic Sea 5 cr (UH)
Post-Soviet Lithuania: Memory, Trauma and Social development 5 cr (UH)
Change and Continuity: Challenges of Historical Interpretation of Eastern Europe 5 cr
(UH)
Jazz in former Eastern Europe 5 cr (UH)
Web Course: To Europe 'via' Lenin?: Politics, identity and decommunization in postEuromaidan Ukraine 5 cr (UH)
Odessa on the Edge: Cultural and Literary Perspectives on the City 5 cr (UH)
Stalin era culture, intellectual histories, and the concept of Stalin 5 cr (UH)
Contemporary Ukrainian Culture: Fiction, Street Art, Film 5 cr (UH)
Energy in the Eurasian Space: interdependency between the European Union, the Russian Federation and Ukraine 5 cr (UH)
European Borders: Nation-Building, Integration and the EU’s Eastern Nighbourhood 5
cr (UEF)
Critical Geopolitics and Border Theories 5 cr (UEF)
History of Soviet Union 2 cr (UEF)
Venäjän politiikka ja yhteiskunta: Venäjän turvallisuuspolitiikka 5 op (HY)
Фольклор, древнерусская литература и литература XVIII века 5 op (HY)
История русской литературы XIX века 5 op (HY)
Viron ja Unkarin kirjallisuus sosialistisessa yhteiskunnassa 5 op (HY)
Женская лира: из истории женской литературы в русском модернизме 5 op (HY)
Русский как плюрицентрический язык 5 op (HY)
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Muu VIExpert-opetus
Kurssiopetuksen lisäksi VIExpert tarjoaa opiskelijoilleen tukea ja ohjausta pro gradu tutkielman tekoon tarpeen mukaan. Opintopisteitä on mahdollista saada myös keräämällä merkintöjä luentopassiin ja kirjoittamalla näistä luennoista luentopäiväkirjan. VIExpert tukee opiskelijoidensa kansainvälistymistä tarjoamalla vaihtopaikkoja ja järjestämällä opintomatkoja. Työelämää ei myöskään ole unohdettu, sillä maisterikoulu järjestää työelämäorientoivia kursseja.

VIExpert graduseminaarit ja apuohjaus
VIExpert tarjoaa opiskelijoille yhteisiä graduseminaareja, joista on tarkempaa tietoa
opinto-oppaan sivulla 9. Tarvittaessa on mahdollista saada myös henkilökohtaista
apuohjausta tukemaan loppututkielman tekoa opiskelijan omasta oppiaineesta saatavan
ohjauksen lisäksi. Tarkemmat ohjeet henkilökohtaisesta ohjauksesta löytyvät VIExpertin
verkkosivuilta kohdasta Opiskelu - Graduseminaarit ja -ohjaus.
VIExpert voi myös tukea lähdemateriaalien hakua, ja jos pro gradu edellyttää ulkomaisten asiantuntijoiden apua tai ulkomaisissa arkistoissa tms. vierailua. Opiskelija voi laatia
vapaamuotoisen hakemuksen tällaisen tuen saamiseksi. Hakemuksen ohjeet saa VIExpertin johtajalta.

Luentopassi (2op)
Aleksanteri-instituutin verkkosivuilla ja ai-verkko-sähköpostilistalla tiedotetaan erilaisista
Venäjään ja itäiseen Eurooppaan liittyvistä vierailuluennoista ja seminaareista, joihin
myös VIExpert-opiskelijoiden toivotaan osallistuvan. Osallistumalla kahdeksaan luentoon ja kirjoittamalla niistä yhteensä noin 16-sivuisen oppimispäiväkirjan saa kaksi opintopistettä. Luennolla tarkoitetaan vähintään 90 minuuttia kestävää tilaisuutta. Luennoitsijalta tai tilaisuuden järjestäjältä pyydetään kuittaus luentopassiin. Jos olet epävarma
itseäsi kiinnostavan luennon sopivuudesta luentopassiin, voit tarkistaa asian VIExpertkoordinaattorilta.
Luentopäiväkirjassa pohditaan ja analysoidaan luennoilla opittuja asioita. Kyse ei siis
ole vain luentomuistiinpanojen puhtaaksi kirjoittamisesta. Analyysin lähtökohtana voi
olla esimerkiksi pro gradun tai yleisemmin oman tieteenalan kysymyksenasettelut. Jos
luento liittyy relevantisti aikaisempaan työkokemukseen, sen antia voi reflektoida myös
suhteessa saatuun kokemukseen. Luentopassin voi tulostaa VIExpert:in kotisivuilta kohdasta Opiskelu - Luentopassi. Täytetty luentopassi ja oppimispäiväkirja palautetaan
VIExpert-koordinaattorille hyväksymistä varten. Oppimispäiväkirjan tekniset ohjeet: Riviväli 1,5, fontti Times New Roman 12, marginaalit 2,5 cm.

VIExpert-opintomatkat (2–5 op) (opintokoodi 94276)
VIExpert järjestää lukuvuosittain mahdollisuuksien mukaan 1–2 opintomatkaa. Lukuvuoden 2019–2020 opintomatkoista keskustellaan Orilammen kesäkoulussa ja tiedotetaan
tarkemmin syksyllä ai-verkossa ja verkkosivuilla. Opintomatkojen tarkoituksena on tukea akateemisista lähtökohdista kohdealueen opiskelua tutustumalla kohdealueen tutkimukseen, hallintoon, kulttuuriin ja yritysmaailmaan paikan päällä. Opintomatkoilla pyritään järjestämään opiskelijoille mahdollisimman monipuolista ohjelmaa kuten luentoja,
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tutustumiskäyntejä ja retkiä. Opintomatkoilla opiskelijat liikkuvat pääasiallisesti omatoimisesti paikasta toiseen. Liikuttaessa kohdealueella vastuu omasta liikkumisestaan on
aina ensisijaisesti opiskelijalla itsellään.
Opintomatkasta opiskelija saa 2–5 opintopistettä osallistumalla aktiivisesti opintomatkan
järjestelyihin ja laatimalla lyhyen matkaraportin. Opintopistemäärä riippuu kunkin opiskelijan aktiivisuudesta ja panoksesta yhteisen ohjelman järjestämiseen. Jokainen opintomatka suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä osallistujien kesken. VIExpert tukee opintomatkoja, ja osallistujan omavastuu vaihtelee matkan kohteesta riippuen. Opiskelijoista
etusijalle asetetaan ne, jotka eivät ole viimeksi kuluneen vuoden aikana olleet opintomatkoilla. Omakustanteisesti saa aina osallistua. Käy tutustumassa VIExpert-verkkosivuilta menneiden opintomatkojen reportaaseihin: http://blogs.helsinki.fi/vie-maisterikoulu/opintomatkat/.

Työelämäkurssit (2-5 op)
Aleksanteri-instituutin koulutusohjelmat pyrkivät jatkuvasti kehittämään opiskelijoiden
työelämäyhteyksiä ja työelämätaitoja. Tätä pyrkimystä tukemaan järjestetään mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan erilaisia työelämäkursseja ja muita tapahtumia. Kursseista
ja tapahtumista ilmoitetaan nettisivuilla ja sähköpostilistalla. Maisterikoulu pitää lisäksi
aktiivisesti yhteyttä alumneihinsa ja pyrkii saattamaan heitä yhteen nykyisten opiskelijoiden kanssa.

Verkkokurssit
Malmön yliopiston tarjoamassa Caucasus Studies -ohjelmassa voi suorittaa verkkokursseina Kaukasiaan liittyviä opintoja. Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä VIExpert koordinaattoriin.
Lisätietoja VIExpertin nettisivuilla kohdassa Opiskelu – Verkkokurssit ja muita opiskelumahdollisuuksia.

Kansainvälisyys
Yleensä yliopistoissa on runsaasti vajaassa käytössä olevia kansainvälisiä vaihtosopimuksia, joten kannattaa tarkistaa oman laitoksen lisäksi myös muiden oman yliopiston
laitosten tarjoamia vaihtomahdollisuuksia. Muualla suoritetuista VIE-opinnoista voidaan
hyväksyä opintoja VIExpert-kokonaisuuteen. Ota asiasta yhteyttä VIExpertin johtajaan.
VIExpert tiedottaa myös erilaisista kesäkouluista, kursseista ja harjoittelupaikoista Venäjällä, itäisessä Euroopassa, Kaukasuksella ja Keski-Aasiassa. Kansainvälisiin vaihtoja harjoittelumahdollisuuksiin liittyen kannattaa lisäksi seurata Opetushallituksen kansainvälistymispalveluiden tiedotusta: http://www.maailmalle.net/ (aikaisemmin CIMO).
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VIExpert-opintoja tukevat toiminnot ja muu
VIE-opetus
Aleksanteri-instituutti
Aleksanteri-instituutti on valtakunnallinen, Helsingin yliopiston alainen Venäjän, itäisen
Euroopan ja Euraasian tutkimuskeskus. Instituutti tuo yliopistoverkoston korkeatasoista
tutkimusta suomalaisen yhteiskunnan käyttöön, kouluttaa uusia asiantuntijoita ja osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Monitieteisen tutkimuksen keskiössä
ovat humanistiset ja yhteiskuntatieteet. Aleksanteri-instituutti on yksi maailman suurimmista ja tunnetuimmista alan tutkimus- ja koulutuslaitoksista. Se toimii aktiivisesti kansainvälisen tutkimuskeskustelun ja globaalien verkostojen ytimessä.
Aleksanteri-instituutin keskeisiin tehtäviin kuuluu ylläpitää valtakunnallista Venäjän ja
itäisen Euroopan tutkimuksen ja opetuksen verkostoa. Aleksanteri-instituutin erilaiset
verkostot etenkin opetuksessa ja tutkimuksessa tuovat toimijoita yhteen ja auttavat muodostamaan kokonaiskuvaa suomalaisesta Venäjä-osaamisesta ja itäisen Euroopan ja
Euraasian tuntemuksesta. Konkreettista yhteistyötä tehdään niin opinto- ja vaihto-ohjelmien puitteissa, työelämähankkeissa kuin tutkimuksessakin. Instituutin valtakunnallinen
tietopalvelu tuottaa palveluja ja verkkoaineistoja koko Suomen laajuisesti ja sen keskustelu- ja tiedotuskanavilla jaetaan tietoa tapahtumista ja tutkimusuutisista yli yliopistorajojen. Aleksanteri-instituutin laaja-alainen toiminta tukee myös monipuolisesti VIEx-pertopiskelijoiden opintoja. Lisätietoa: http://www.helsinki.fi/aleksanteri/

Ainejärjestö Sasha
Sasha on Aleksanteri-instituutin opiskelijoiden ainejärjestö, joka on perustettu VIExpertopiskelijoiden toimesta vuonna 2010. Järjestön tarkoituksena on viihdyttää eri puolilta
Suomea tulevaa jäsenistöään niin asiapitoisilla, Venäjään ja itäiseen Eurooppaan liittyvillä seminaareilla ja ekskursioilla, kuin vähemmän asiapitoisilla hurvitteluilla. Sasha on
mukana vaikuttamassa VIE-maisterikoulun, Ukraina- ja IKEBB-opintokokonaisuuksien
opintoasioissa ja on aktiivisena myös työelämään liittyvissä kysymyksissä. Tällä hetkellä
tapahtumat painottuvat Helsinkiin, mutta Sashan yksi tavoite on valtakunnallinen toiminta. Tähän tarvitaan myös uusia aktiiveja eri puolilta Suomea.
Jokainen VIExpert-opiskelija voi liittyä maksutta Sashan jäseneksi. ilmoittautumisohjeet
löydät Sashan verkkosivuilla: http://blogs.helsinki.fi/sasha-info/. Erilaisista tapahtumista
on tiedotettu viime aikoina myös Sashan Facebook-sivulla: https://www.facebook.com/pages/Ainejärjestö-Sasha/108823852517738?sk=timeline. Tutustu myös
Sashan jäsenistön julkaisukanavaan Gazeta Sashaan osoitteessa http://sashajulkaisu.wordpress.com/.

Aleksanteri-konferenssi
VIExpert-opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Aleksanteri-konferenssiin, joka on kansainvälisen VIE-tutkimuksen näköalapaikka. Aleksanteri-konferenssi on Aleksanteri-instituutin vuodesta 2001 alkaen järjestämä vuosittainen, monitieteinen, kansainvälinen
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen konferenssi. Loppuvuodesta järjestettävä moni-
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päiväiseksi kasvanut tapahtuma houkuttelee Helsinkiin satoja tutkijoita ja alan huippunimiä, ja on saavuttanut paljon huomiota myös tiedotusvälineissä. VIExpert-opiskelijat
voivat saada konferenssiin osallistumisesta opintopisteitä, joko osallistumalla konferenssiin vapaaehtoisena avustajana (1 op) tai keräämällä merkintöjä luentopassiin.
Technology, Culture, and Society in the Eurasian Space
Aika

23–25 Lokakuu 2019

Paikka

Helsingin yliopisto,
Metsätalo (Unioninkatu 40 / Fabianinkatu 39).

Järjestäjä

Aleksanteri-instituutti

Sisältö

What impact does technology have on societies and cultures
across Eurasia and vice versa? Which inventions historically provoked major disruptions in Russia, Eastern Europe, and Eurasia,
and how did these societies then respond? What are the major
challenges posed by the rapid spread of digital technologies and
media? How will emerging technologies – such as Artificial Intelligence, blockchain, or the Internet of Things – change politics,
social interactions, egalitarian processes, and forms of cultural
production in the future?

Tavoite

The 19th annual Aleksanteri conference explores interactions between technologies, societies, and cultures across Eurasia. We
will bring together leading experts in Russian, Eastern European,
and Eurasian studies, as well as researchers from digital humanities to examine how said interactions are reconfigured in the context of past and future technological change.

Ilmoittautuminen

Sähköinen ilmoittautuminen lokakuussa

Lisää tietoa

https://www.helsinki.fi/en/conferences/technology-culture-andsociety-in-the-eurasian-space

VIExpertin alumnitoiminta
VIExpert ja ainejärjestö Sasha ovat viime vuosina aktivoineet VIExpertin alumnitoimintaa. Tarkoituksena on tarjota nykyisille VIExpertin opiskelijoille tietoa ja kokemuksia työelämästä, luoda verkostoitumismahdollisuuksia sekä pitää hauskaa. Keväällä 2019 järjestettiin mm. verkostoitumistapahtuma, ja vastaavia tilaisuuksia on tarkoitus järjestää
jatkossa 1–2 vuodessa. VIExpertin nettisivuilla julkaistaan vuosittain entisten VIExpert
opiskelijoiden haastatteluja, joissa päästään kurkistamaan, mitä alumnimme nykyään
tekevät.
Verkostoitumistapahtumien lisäksi VIExpert pyrkii vahvistamaan yhteistyötä alumniensa
kanssa jokakeväisen alumnikyselyn avulla. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa entisten
maisterikoululaisten työtilannetta sekä kehittää VIExpertin työelämäopintoja vastaamaan yhä paremmin työelämän tarpeita. Vuoden 2019 alumnikyselyyn vastanneista 93
% vastasi olevansa töissä. Lähes 70 % vastaajista koki VIExpert-opintojen vastanneen
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työelämässä vaadittua osaamista VIE-alueesta. Kyselyyn vastanneet alumnit työskentelivät erityisesti erilaisissa suunnittelu-, kehitys- ja hallintotehtävissä, tutkimustehtävissä sekä johtotehtävissä. Alumnit arvostivat VIExpertin monitieteellisyyttä sekä VIExpertin kautta muodostuneita kontakteja.

Venäjän, Itäisen Euroopan ja Euraasian tutkimuksen tohtoriohjelma
Finnish-Russian Network in Russian and Eurasian Studies in The Field of Social
Sciences and Humanities (FRRESH) on aluetutkimuksen ja tutkijakoulutuksen kehittämiseksi perustettu monitieteinen verkostohanke, jota rahoittaa Koneen Säätiö.
Hanke toteutetaan yhteistyössä mm. Pietarin eurooppalaisen yliopiston (EUSP) kanssa.
Aleksanteri-instituutissa hankkeesta vastaavat Vladimir Gelman, Sanna Turoma ja Ira
Jänis-Isokangas. Uusi verkosto aloitti toimintansa vuoden 2016 keväällä. Lisätietoa:
http://blogs.helsinki.fi/frreshnetwork/

Kirjastot ja tietopalvelut
Aleksanteri-instituutilla on oma kirjasto, joka on pääsääntöisesti instituutin henkilökunnan käytössä, mutta myös maisterikoulun opiskelijat voivat tiedustella maisterikoulun
opintoihin liittyvän aineiston lainausta informaatikolta. Lisätietoa instituutin kirjastosta:
http://www.helsinki.fi/aleksanteri/tietopalvelu/kasikirjasto.html
Helsingin yliopiston slaavilainen kirjasto Slavica on yksi maailman laajimmista venäjänkielisistä kokoelmista Venäjän ulkopuolella. Slaavilaiseen kirjastoon hankitaan
slaavilaisilla kielillä julkaistua humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen kirjallisuutta. Suuri osa kokoelmasta on venäjänkielistä. Vuosina 1828–1917 kirjastolla oli oikeus saada kokoelmiinsa yksi kappale jokaista Venäjällä painettua julkaisua. Neuvostoajalta kokoelmassa on kirjallisuutta pääasiassa humanistisilta ja yhteiskuntatieteellisiltä
aloilta Neuvostoliitosta ja slaavilaisen kielialueen maista. Polonica-kokoelman muodostavat puolan-, tšekin-, slovakin-, serbin-, sloveenin- ja kroaatinkieliset julkaisut. Kirjastossa voi saada opastusta myös venäläisen Integrum-tietopalvelun käytössä. Integrum
sisältää yli 3500 tietokantaa.

VIE-yliopistoverkoston jäsenyliopistojen opintokokonaisuuksia
VIE-yliopistoverkoston yliopistoissa on erilaisia Venäjään ja itäiseen Eurooppaan liittyviä
opintokokonaisuuksia, joiden tilanne ja ohjelma vaihtelevat vuosittain. Monet opintokokonaisuuksien kursseista kuuluvat myös VIExpert:in opetusohjelmaan. Jos olet kiinnostunut opintokokonaisuuden suorittamisesta yhdessä VIE-yliopistoverkoston yliopistoista, muista aina tarkistaa tarvitsetko opintokokonaisuuden suorittamista varten JOOsopimusta tai erillisopinto-oikeutta kyseessä olevaan yliopistoon vai onnistuuko se maisterikoulun puitteissa.
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Helsingin yliopisto
Alue- ja kulttuurintutkimus - Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus
(IKEBB)
Helsingin yliopiston uusissa koulutusohjelmissa alue- ja kulttuurintutkimusta voi opiskella kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa ja alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa. Molemmissa koulutusohjelmissa yhtenä suuntautumisvaihtoehtona on
Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus (IKEBB).
IKEBB:iä voi opiskella myös IKEBB I (30 op) ja IKEBB II (15 op) -opinnot käsittävänä
opintokokonaisuutena. Oikeus IKEBB-opintojen suorittamiseen on kaikilla Helsingin yliopiston tutkinto- ja vaihto-opiskelijoilla. VIExpert-opiskelijat voivat suorittaa IKEBB-kursseja siltä osin kuin ne sisältyvät VIExpert:in opetusohjelmaan ja kurssit voidaan myös
liittää osaksi VIExpert:in vapaavalintaisia opintoja. Lisätietoja: http://www.helsinki.fi/aleksanteri/opetus/ikebb/index.html
Ukraina-opintokokonaisuus
Helsingin yliopiston kielten kandiohjelman kanssa toteutettava Ukraina-opintokokonaisuus (30 op) tarjoaa mahdollisuuden perehtyä Ukrainan kieleen, kulttuuriin, historiaan
sekä politiikkaan, sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen. VIExpert-opiskelijat voivat
suorittaa Ukraina-kursseja siltä osin kuin ne sisältyvät VIExpert:in opetusohjelmaan ja
kurssit voidaan myös liittää osaksi VIExpert:in vapaavalintaisia opintoja. Lisätietoja:
http://www.helsinki.fi/aleksanteri/opetus/ukraina/index.html
Venäjän tutkimuksen maisteriohjelma (MARS)
Syksyllä 2018 aloitti uusi Aleksanteri-instituutin koordinoima englanninkielinen Venäjän
tutkimuksen maisteriohjelma (Master’s Programme in Russian Studies – MARS). Koulutusohjelma tarjoaa vuosittain rajatun määrän kaikille avoimia kursseja. Lisää tietoa:
https://www.helsinki.fi/en/programmes/master/russian-studies

Turun yliopisto
Pan-Eurooppa Instituutti
Pan-Eurooppa instituutti (PEI) tarkastelee Euroopan talouden ja liiketoiminnan kehitystä
koko mantereen alueella. Erityisen huomion kohteena ovat muutokset Itämeren alueella
ja Euroopan unionin naapurustossa, erityisesti Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa.
VIExpert-opiskelijat voivat suorittaa PEI:n kursseja siltä osin kuin ne sisältyvät VIExpertopetusohjelmaan.
Lisätietoja:
http://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/yksikot/pei/Sivut/home.aspx
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Itä-Suomen yliopisto
Border crossing: Global and Local Societies in Transaction
Itä-Suomen yliopistolla on tarjolla Border crossing -maisteriohjelma, joka tarjoaa kursseja fyysisen ja kulttuurimaantieteen alalta. Suurin osa monitieteisen maisteriohjelman
kursseista kohdistuu Venäjään. Lisätietoja: http://www.uef.fi/fi/bordercrossings
Venäjä- ja raja
Itä-Suomen yliopiston Venäjä ja Raja -sivuainekokonaisuus muodostaa laaja-alaisen,
monitieteisen johdatuksen Venäjä- ja rajatutkimukseen. Muun muassa historian, kulttuuritieteiden, kielen, yhteiskuntapolitiikan, maantieteen, taloustieteiden ja oikeustieteiden
opinto-jaksoja sisältävät opinnot soveltuvat monitieteiseksi sivuaineeksi eri pääaineiden
opiskelijoille etenkin eri yhteiskuntatieteellisiltä ja humanistisilta aloilta. Opiskelija voi
suorittaa joko perusopinnot (25 cr) tai sekä perus- että aineopinnot (25 + 35 cr). VIExpert-opiskelijat voivat suorittaa kursseja siltä osin kuin ne sisältyvät VIExpert-opetusohjelmaan. Lisätietoja: http://www.uef.fi/web/vera/koulutusohjelmia
Karelia, Russia and the Baltic Area
Karelia, Russia and The Baltic Area on Itä-Suomen yliopiston humanistisen tiedekunnan
30 opintopisteen monitieteellinen englanninkielinen erikoistumisohjelma. Ohjelmassa on
muun muassa biologian, taloustieteiden, kulttuuriopintojen, historian, maantieteen ja yhteiskuntatieteiden kursseja. Kokonaisuus on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on perustaidot
venäjän kielessä. VIExpert-opiskelijat voivat suorittaa erikoistumisohjelman kursseja
siltä
osin
kuin
ne
sisältyvät
VIExpert-opetusohjelmaan.
Lisätietoja:
https://www.uef.fi/web/geohistoria/-karelia-russia-and-the-baltic-area-study-programme

Tampereen yliopisto
Russian Studies Program
Russian Studies -ohjelma on monitieteinen Tampereen yliopiston venäjän kielen ja kulttuurin alaisuudessa toiminut englanninkielinen Venäjä-opintokokonaisuus. Russian Studies -ohjelma tarjoaa viimeisimpään tutkimukseen sekä kansalliseen että kansainväliseen asiantuntemukseen perustuvaa opetusta Venäjän historiasta, kirjallisuudesta, politiikasta ja taloudesta sekä kulttuurisista, uskonnollisista ja sosiaalisista rakenteista ja
instituutioista. Russian Studies -ohjelman laajuus on 60 opintopistettä, joista perusopintojen osuus on 25 opintopistettä ja aineopintojen 35 opintopistettä. Ohjelmasta voi suorittaa joko yksittäisiä kursseja, perusopinnot, aineopinnot tai koko ohjelman. VIExpertopiskelijat voivat suorittaa kursseja siltä osin kuin ne sisältyvät VIExpert-opetusohjelmaan. Lisätietoja: https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintokokonaisuudet/uta-ok-ykoodi-10691?year=2019

HUOM.! Myös muita lyhytaikaisempia opintokokonaisuuksia on tarjolla. Ellei kursseja
ole mainittu maisterikoulun opinto-oppaassa, niiden suoritusmahdollisuuksista ja opintojen hyväksi lukemisesta osaksi VIE-maisterikoulun opintoja voi keskustella maisterikoulun henkilökunnan kanssa.
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How to Read the Study Guide
The main purpose of this study guide is to lead you through ExpREES program practices, structure of studies, ExpREES university network’s study possibilities and
Aleksanteri Institute’s activities. Study guide will familiarize you with compulsory studies
and courses offered in the study year 2019–2020. Study guide is a useful tool for study
planning and therefore you should save it as its paper version is only given to students
at the beginning of their ExpREES studies.
In this printed study guide courses are divided between autumn and spring semesters
and also by course type. You will find the names of the courses in the Finnish part of the
guide, from page 10 onwards. Full descriptions of the courses are always available on
the
ExpREES
website
http://blogs.helsinki.fi/vie-maisterikoulu/studies/studyguide/?lang=en.
Many courses are taught in Finnish, a few in Russian and a significant number is taught
in English. The language of the course outline indicates the language of instruction.
Many courses require registration in advance. Registration deadlines and addresses
can be found in the description of each course in the web study guide. On some instances course registration might close more than a month before the course begins, so
please take that in account while planning your studies.
Remember to cancel your pre-registration if you cannot attend the course. We might not
implement courses if there are less than five participants.
NOTE! You should always remember to check the course information from the website
before the beginning of the course as curriculum is constantly updated and changes
may occur. In addition it is also strongly recommended to check the course information
also on the pages of the host university to avoid any misunderstanding.
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Expertise in Russian and Eastern European
Studies (ExpREES) in Brief
x
x
x
x

Multidisciplinary specialization studies on Russia and Eastern Europe
Behind ExpREES is a network of twelve Finnish universities
Programme educates specialists having expertise in Russia and Eastern Europe
http://blogs.helsinki.fi/vie-maisterikoulu/?lang=en

ExpREES is not a degree-granting programme as:
x
x
x
x

Student continues the studies at her/his home department, and the studies in
the ExpREES are included as a part of student’s master’s degree.
Student performs the obligatory ExpREES courses. In addition to the compulsory courses, every student freely chooses his/her optional studies among the
courses offered by the network universities.
Student writes the master’s thesis on an ExpREES topic at her/his home department, but ExpREES also provides additional thesis-supporting seminars
if such is needed.
Student graduates at her/his home university, and as well obtains a certificate
of completed studies from ExpREES.

Due to the network co-operation, ExpREES offers the students a greater number of
courses than any single university would be able to offer alone. In addition to courses
on Russia and Eastern Europe, ExpREES arranges a summer school, organizes seminars supporting students’ work on their master’s theses, supports inter-university mobility within Finland and creates new opportunities for international mobility and arranges
study trips to Russia and countries in Central and Eastern Europe.
ExpREES is coordinated by Aleksanteri Institute – Finnish Centre for Russian and Eastern European Studies, affiliated with the faculty of humanities at the University of Helsinki. Aleksanteri Institute operates as a national centre of research, study and expertise
pertaining to Russia and Eastern Europe, particularly in the social sciences and humanities. ExpREES was established under the name of Russian and East European Studies
in 1998.
ExpREES provides its students with in-depth knowledge and understanding of Russia
and Eastern Europe to complement the disciplinary expertise acquired at their home
departments. All the degree students of the twelve network universities are eligible to
apply for this non-degree-granting programme. Foreign exchange students can participate in the ExpREES courses provided by their respective host universities, as far as
the course outline does not limit the right of participation.
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Network Member Universities and Network Co-operation
12 Finnish universities are co-operating in ExpREES network:
Aalto University
University of Helsinki
University of Eastern Finland
University of Jyväskylä
University of Lapland
Lappeenranta University of Technology
University of Oulu
Hanken School of Economics
University of Tampere
University of Turku
University of Vaasa
Åbo Akademi University

http://www.aalto.fi/en
http://www.helsinki.fi/university
http://www.uef.fi/en
https://www.jyu.fi/en
http://www.ulapland.fi/InEnglish
http://www.lut.fi/web/en
http://www.oulu.fi/english
http://www.hanken.fi/en
http://www.tuni.fi/en
http://www.utu.fi/en/Pages/home.aspx
http://www.uva.fi/en
http://www.abo.fi/?lang=en

Executive Board Members
ExpREES has an executive board in which all 12 universities are represented. In addition to universities also students and Aleksanteri Institute’s alumni members are represented in it. Executive board decides among other things on ExpREES study requirements, student selections and ExpREES curriculum.
Aalto University
x
Daria Kautto (first name.last name@aalto.fi)
x
Päivi Karhunen (first name.last name@aalto.fi)
University of Helsinki
x
Katja Lehtisaari (first name.last name@helsinki.fi)
x
Tomi Huttunen (first name.last name @helsinki.fi)
University of Eastern Finland
x
Juha Hämäläinen (first name.last name @uef.fi)
x
Jarmo Kortelainen (first name.last name @uef.fi)
University of Jyväskylä
x
Mika Lähteenmäki (first name.last name @jyu.fi)
x
Markku Lonkila (first name.last name @jyu.fi)
University of Lapland
x
Susanna Pirnes (first name.last name @ulapland.fi)
x
Olga Pushina (first name.last name @ulapland.fi)
Lappeenranta University of Technology
x
Juha Väätänen (first name.last name@lut.fi)
x
Daria Podmetina (first name.last name@lut.fi)
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University of Oulu
x
Kari Strand (first name.last name@oulu.fi)
x
Riitta Keiski (first name.last name@oulu.fi)
Hanken School of Economics
x
Mats Ehrnrooth (first name.last name@hanken.fi)
x
Belnjamin Maury (first name.last name@hanken.fi)
University Tampere
x
Arja Rosenholm (first name.last name@tuni.fi)
x
Mikhail Mikhailov (first name.last name@tuni.fi)
University of Turku
x
Tamara Budanova (first name.last name@utu.fi)
x
Ville Laamanen (first name.last name@utu.fi)
University Vaasa
x
Jorma Larimo (first name.last name@uva.fi)
x
Mika Kärkkäinen (etunimi.sukunimi@uva.fi)
Åbo Akademi University
x
Mikko Lagerspetz (first name.last name@abo.fi)
x
Martina Björklund (first name.last name@abo.fi)
Student Member
x
Minna Likander (first name.last name@helsinki.fi)

Aleksanteri Institute
x
x
x

Executive board’s chairman: Director of Aleksanteri Institute Markku Kangaspuro (first name.last name@helsinki.fi)
Head of ExpREES, University Lecturer in Russian and Eurasian Studies Sirke
Mäkinen (first name.last name@helsinki.fi)
Executive board’s secretary: ExpREES’s coordinator Hanna Peltonen (first
name.o.last name@helsinki.fi)

Student Contact Personnel
It is important that ExpREES programme is visible in all its member universities. For this
reason from 2007 students are included into marketing and development of the ExpREES. A student contact personnel is an important part of ExpREES activities and their
duties among others are to:
x
x
x

Act as a contact person to ExpREES students at student’s home university.
Help with marketing of ExpREES programme especially in the spring semester when application period is open (February and March) and with gathering
of course information from home universities for study guide (April).
Participate in development of ExpREES by giving feedback from student’s
point of view.
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Student contact personnel in academic year 2019–2020
Karoliina Kujala, Miila Leisiö and Anton Pehkonen / Aalto University
Iina Schwanck, Elisa Minkkinen and Mira Ruokolainen / University of Helsinki
Johannes Kosonen / University of Eastern Finland
Tuomas Kallio, Christina Keronen and Katariina Murtolahti / University of Jyväskylä
Siiri Oinas-Panuma and Janette Peltokorpi / University of Lapland
Pietari Keskinen / Lappeenranta University of Technology
Maija Pellinen and Iita Tiusanen / University of Oulu
Heli Hiltunen, Senja Matilainen, Eero Miettinen and Elsa Osipova / University of Tampere
Riku Rantanen / University of Turku
Jonas Danker / Åbo Akademi
Student contact person is a position of trust. Assignment offers a lot of benefits and also
some fun. The student contact person can have a glance into the administrative side of
ExpREES and gets experience on network cooperation work. Assignment offers also a
reference.
In the end of the spring semester many of the student contact persons graduate, which
means that the above list is not necessarily up-to-date. New student contact persons will
be mainly recruited in the Orilampi summer school, but you can also contact our coordinator directly, if you are interested in working as a student contact person.

Studies at the ExpREES
General Information
A student must complete a minimum of 25 cr from the courses offered by the ExpREES
curriculum in order to complete ExpREES programme. 13–15 cr are covered by obligatory joint studies and the rest of the courses may be freely chosen by the student. In
addition to the courses students must also write a thesis that is related to Russia, Eastern Europe or the region of former Soviet Union.

Course Registration
Credits earned from the ExpREES courses are noted in the register of the student’s host
university as well as in the register of the ExpREES. Students need to inform the coordinator yearly about the courses they have taken with exception of courses completed
at the University of Helsinki. After completing ExpREES programme, students receive a
certificate showing the completion of the ExpREES module.

Personal Study Plan
Studies are planned on the basis of a personal study plan, PSP, which helps students
to navigate the great number of courses. The study plan may also be used to plan the
development of expertise relevant when entering the labour market after the completion
of studies.
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Travel and Accommodation Costs
When ExpREES students take ExpREES courses organized by the universities other
than their home universities, ExpREES reimburses travel and accommodation costs.
Travel costs are reimbursed according to the cost of the cheapest means of transportation (e.g. train or bus), in addition 50% of accommodation costs are reimbursed up to a
maximum amount of 21 euro/person/night. The maximum support for travel and accommodation costs is 250 € / student / calendar year. For further information, please contact
the ExpREES coordinator.

Explanations of Course Outlines
After the name of the course, the name of the university in which the course is held is
indicated in brackets. In some cases abbreviation AI is mentioned in addition to the university abbreviation. This means that the course was funded by Aleksanteri Institute.
You can check from the table below which abbreviation stands for which university.
Aalto University School of Business
University of Helsinki
University of Eastern Finland
University of Jyväskylä
University of Lapland
Lappeenranta University of Technology
University of Oulu
Hanken School of Economics
University of Tampere
University of Turku
University of Vaasa
Åbo Akademi University
Aleksanteri Institute

Aalto
HY/UH
ISY/UEF
JY/JYU
LY/UL
LUT
OY/UO
SHH/Hanken
TAU
TY/UTU
VY/UVA
ÅA
AI

Compulsory Courses
A student must complete a minimum of 25 cr from the courses offered by the ExpREES
curriculum in order to complete ExpREES programme. 13–15 cr are covered by obligatory joint studies which include:
x
x
x

Orilampi or other Summer school (5 cr)
Web-based course on timely research of Aleksanteri Institute, in the year
2019-2020 course is Choices of Russian Modernization (5 cr)
ExpREES Thesis seminar (5 cr) or at least 3 cr course from another field of
science.

Optional and Supporting Courses
In addition to obligatory studies and seminars, students choose other courses according
to their own study plans and interests. You can see preliminary list of the available
courses for the academic year 2019–2020 on the page 10-12 and more extensive and
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up-to-date information on the web site http://blogs.helsinki.fi/vie-maisterikoulu/studies/study-guide/?lang=en. The courses are divided according to their length to ”normal”
lecture courses and intensive courses. In addition there is a slot for other study units
which do not fit to division lecture-intensive course (such as seminars, book exams or
online courses). The modes of studying may vary not only between but also inside these
categories significantly and the idea of the list is to guide the students to interesting
REES-topics offered by the network universities.
The ExpREES thesis seminar is recommended for all ExpREES students. It provides an
opportunity to engage with peers in multi/interdisciplinary discussions about one’s research topic. In addition to providing a venue for student-led discussion, the seminar
also offers additional thesis supervision from experts on Russia, other territories of the
former Soviet Union, and Eastern Europe as a whole. The ExpREES thesis seminar
does not replace the thesis seminars offered by the home department/degree programme in one’s field of studies. You can find more information about the seminar on
ExpREES website https://blogs.helsinki.fi/vie-maisterikoulu/studies/thesis/?lang=en

Study Pass
Via the email list ai-verkko@helsinki.fi ExpREES students receive information on guest
lectures and seminars on Russia and Eastern Europe, arranged in addition to the normal
university curriculum. By attending guest lectures and seminars, students can complete
a study pass, which requires attending eight 90 minutes long lectures and writing a 16page analytical report on the lectures (i.e. not merely writing lecture notes). Study pass
accumulates student with 2 cr. For further information, please contact the ExpREES
coordinator.

Web Courses
In the Caucasus Studies module offered by the Malmö University you can completed
studies on the Caucasus area online. Those who are interested can contact ExpREES
coordinator.
More information on ExpREES website.

Excursions (2–5 cr)
Students can also get credits by attending study trips and excursions organized by ExpREES. Usually there is one or two excursions during the academic year. Information
concerning future trips and excursions will be given at the ExpREES website and via aiverkko in autumn.

Courses offered in the ExpREES curriculum in the academic year 2019-2020 are indicated in the Finnish part of this study guide (see pages 10-12 for course names). Detailed course descriptions are available at http://blogs.helsinki.fi/vie-maisterikoulu/studies/study-guide/?lang=en.
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Services Supporting Studies at the ExpREES
The Aleksanteri Institute
The Aleksanteri Institute is affiliated with the University of Helsinki and operates as a
national centre of research, study and expertise pertaining to Russia, Eastern Europe
Eurasia particularly in the social sciences and humanities. The institute co-ordinates and
promotes co-operation and interaction between the academic world, public administration, business life and civil society in Finland and abroad.
The Aleksanteri Institute was founded in 1996 and it has grown rapidly into a working
community of around 60 people. The Aleksanteri Institute acts as the coordinator for a
national network of institutions for Russian studies. It aims to strengthen the synergies
between universities and research centres that perform valuable work in the field in the
form of study programmes and research projects.

Student Organisation Sasha
Sasha is a student organization for students of the Aleksanteri Institute. Sasha was
formed by an initiative coming from the ExpREES students in the year 2010. Members
of Sasha come from different parts of Finland and the student organization aims at bringing its members together by arranging excursions, thematic events and get-togethers.
Student organization Sasha is actively influencing the developments in the ExpREES
studies and is continuously working on bringing students closer to the working life. An
ExpREES student can become a Sasha member free of charge at http://blogs.helsinki.fi/sasha-info/.
Check Sasha’s Facebook page as well: https://www.facebook.com/pages/Ainejärjestö-Sasha/108823852517738?sk=timeline. Sasha also has
its own online publication where ExpREES students post their experiences and stories
related to Russia and Eastern Europe: http://sashajulkaisu.wordpress.com/.

The Aleksanteri Conference
The Aleksanteri Conference is an annual international conference organized by the Aleksanteri Institute. The conference focuses on changing themes in the field of Russian
and Eastern European Studies and attracts a growing number of Finnish and international academics every year. The ExpREES students have the possibility to participate
in the Aleksanteri Conference either by working as a volunteer at the conference (1 cr)
or by following the lectures to fill in their student pass.
Technology, Culture, and Society in the Eurasian Space
Date

23–25 October 2019

Location

University of Helsinki,
Metsätalo (Unioninkatu 40 / Fabianinkatu 39).

Organizer

Aleksanteri Institute
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Content

What impact does technology have on societies and cul-tures
across Eurasia and vice versa? Which inventions historically provoked major disruptions in Russia, Eastern Europe, and Eurasia,
and how did these societies then respond? What are the major
challenges posed by the rapid spread of digital technologies and
media? How will emerging technologies – such as Artificial Intelligence, blockchain, or the Internet of Things – change politics,
social interactions, egalitarian processes, and forms of cultural
production in the future?

Aim

The 19th annual Aleksanteri conference explores interac-tions
between technologies, societies, and cultures across Eurasia.
We will bring together leading experts in Russian, Eastern European, and Eurasian studies, as well as re-searchers from digital
humanities to examine how said interactions are reconfigured in
the context of past and future technological change.

Registration

Online registration in October

More information

https://www.helsinki.fi/en/conferences/technology-culture-andsociety-in-the-eurasian-space

The ExpREES Alumni Association
The master’s school and the student organization Sasha have been increasing their
cooperation with ExpREES alumni in recent years. The aim of the activities is to offer
the students information and experiences from work life, create possibilities for networking, and to have fun. In spring 2019 a network event was organized and 1–2 similar
events are planned for the next year also.
In addition to networking events, ExpREES conducts an alumni survey every spring.
The survey seeks to gather information on alumni in work life enhancing the development of ExpREES working life education to match the skills needed in work life.
According to the survey, most of the alumni perceived the skills gained during ExpREES
studies as beneficial in their work life. Especially, the understanding of different cultures
and networks created during ExpREES studies were regarded very useful.

International
ExpREES encourages its students to internationalize! Via the mailing list ai-verkko you
will get more information about different summer schools, courses and internships in
Russia, Eastern Europe, Caucasus and Central-Asia. From Finnish National Agency for
Education you will find details about exchange and internship opportunities in Finnish
and Swedish. More information: http://maailmalle.net (former CIMO).
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Doctoral Programme in Russian, Eastern European and Eurasian
studies
Finnish-Russian network in Russian and Eurasian studies in the field of social
sciences and humanities (FRRESH) is a multidisciplinary network promoting new approaches to area studies and research training. The project is coordinated by the Aleksanteri Institute (UH) and carried out with The European University at St. Petersburg
(EUSP). It is funded by Kone Foundation. The activities began in the spring term of 2016.
More information: http://blogs.helsinki.fi/frreshnetwork/.

Libraries and information services
The Aleksanteri Institute has a library, mainly for the use of the staff. Students of the
ExpREES may inquire the availability of its material by asking the information officer.
For more information, please see Aleksanteri Institute’s web page:
http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/information_services/library.html
The Slavonic Library of the University of Helsinki acquires literature, primarily related to
the humanities and social science fields, published in Slavic languages. Most of the collection is in the Russian language. During the period 1828-1917 the Library had the right
to obtain a copy of every publication printed in Russia for its collections. The Soviet era
is represented by the Library's collection of literature - mainly in the humanities and social science fields - from the Soviet Union and Slavic language areas. There is also a
fairly comprehensive collection of Russian emigre literature published outside Russia
and the Soviet Union. The basis of the Polonica Collection, consisting of publications in
the Polish, Czech, Slovakian, Serbian, Slovenian and Croatian languages, are the legal
deposit copies obtained from the Kingdom of Poland when that country belonged to
Russia. The Library users also have the use of the Russian Integrum information service
that contains over 3,500 databases.
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Study Programmes at Network Universities
Many universities run their own study programmes in Russian and Eastern European
Studies. Their opportunities and programmes vary over time. Many of the courses in the
different study programmes are included in the ExpREES programme. ExpREES students may participate in all courses found in ExpREES study guide. If other courses
offered at member universities interest you, contact ExpREES stuff for further instructions.

University of Helsinki
Area and Cultural Studies - East Central European, Balkan and Baltic Studies
(ECEBB)
New study programmes of the University of Helsinki include the Bachelor’s Programme
in Cultural Studies and the Master’s Programme in Area and Cultural Studies with specialization in the East Central European, Balkan and Baltic Studies (ECEBB).
East Central European, Balkan and Baltic Studies (ECEBB) also has two independent
study modules, ECEBB I (30 cr) and ECEBB II (15 cr). The modules are open to all
degree and exchange students of the UH. ExpREES students can take ECEBB courses
that are included in the ExpREES Study Guide. Courses can be transferred to ExpREES
optional courses. More information: http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/studies/ecebb/index.html
Ukrainian Studies
University of Helsinki Bachelor’s Programme in Languages and the Aleksanteri Institute
offer a joint Ukrainian Studies module (30 cr). The module provides the students with an
opportunity to familiarize themselves with the language, culture, history, politics and social and economic development of the region. ExpREES students can take Ukrainian
studies courses that are included in the ExpREES Study Guide. Courses can be transferred to ExpREES optional courses. More information: http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/studies/ukraine/index.html
Master’s Programme in Russian Studies (MARS)
In the autumn of 2018 started a new Master’s Programme in Russian Studies coordinated by Aleksanteri Institute. The study programme offers everybody a limited number
of open courses every year. More information: https://www.helsinki.fi/en/programmes/master/russian-studies

University of Turku
Pan-European Institute
The Pan-European Institute (PEI) observes the economic development in the Baltic Sea
region, in the Arctic region and in the EU's neighbouring countries, particularly in Russia,
Belarus and Ukraine. The PEI conducts research that constitutes the basis of the
courses provided at Turku School of Economics at the University of Turku. The main
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interest groups for the Institute are international institutions, Finnish governmental organisations and the Academy of Finland, as well as large corporations. More information: http://www.utu.fi/en/units/tse/units/PEI/Pages/home.aspx

University of Eastern Finland
Border Crossings: Global and Local Societies in Transition
The University of Eastern Finland offers high quality multi-disciplinary studies completely
in English in one of two majors – Crossing Borders in a Global Context (MSocSc in
Human Geography) and Borders, Society and Cultural Diversity (MSocSc in Sociology).
Many of the courses are related to Russia. More information: http://www.uef.fi/fi/bordercrossings
Russian and Border Studies
The Minor in Russian and Border Studies is a multi-disciplinary study programme. The
programme is co-ordinated by the Department of Geographical and Historical Studies,
at the Faculty of Social Sciences and Business Studies. It provides students of different
disciplines - from social sciences, humanities, or other - with a possibility to complete a
full
module
in
Russian
and
Border
Studies.
More
information:
https://www.uef.fi/en/web/vera/koulutusohjelmia
Karelia, Russia and the Baltic Area
An international, multi-disciplinary area studies programme is co-ordinated by historians
at the Faculty of Social Sciences and Business. The programme is offered in co-operation with the Philosophical Faculty. The programme includes courses in History, Geography, Economics, Ethnography and Folklore, Social Sciences, Finnish and Russian.
The language of instruction is English. More information: https://www.uef.fi/web/geohistoria/-karelia-russia-and-the-baltic-area-study-programme

University of Tampere
Russian Studies
The module is a multidisciplinary approach on Russia. It covers Russian history, culture,
media, and social and political structures of Russian society. The module is optional and
available to all students at the University of Tampere and the students at the Finnish
Master's School in Russian and Eastern European Studies. Participation does not require preceding Russian studies. The teaching language is English, and the teachers
are experts in Russian studies from Finland and other countries. More information:
https://www.tuni.fi/studentsguide/curriculum/modules/uta-ok-ykoodi-10691?year=2019

There are also other shorter study programmes available. If their courses are not indicated in the study guide of the ExpREES, you can discuss the possibilities of including
them in your studies with the personnel of the ExpREES.
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