Johdantoperiodi ja alkuopetus

Opintojen vaihe
Tavoitteet

Toteutus
/
orientaatio

Toteutus /
alkuopetus

KuvA

SibA

SibK

TeaK

- kirjastokäynti, omaan kirjastoon tutustuminen
- (Arsca) / Finna eli käytössä olevan kirjastojärjestelmän opastus ja käyttö
o
Finnan sanahaku + fasettirajaukset
o
Kirjan haku ja paikantaminen
o
E-aineiston haku + lehtilista
o
Tietokantalista, josta poimitaan alakohtaisesti tärkeimmät: Netmot, Grove, Naxos + äänitteitä, videoita, Dia, ArtStor
o
Musiikin alalla tulee osata hakea nuotteja ; Kuvassa tulee osata hakea tietoa taiteilijoista ; Teakissa tulee osata hakea näytelmiä 
opiskelija osaa etsiä kirjastosta opintojen alkuvaiheessa relevanttia aineistoa omalta alaltaan
o
Tiedon luotettavuuden arviointi
- Uusien opiskelijoiden
orientaation yhteydessä
tutustuminen kirjaston
palveluihin kirjastossa (tilat,
kokoelmat jne.).
- Informaatikko esittelee.
- halukkaat täyttävät
kirjastokortit
- 1 h / suomi, 1 h / englanti
- Tiedonhaun perusteet
ensimmäisen vuosikurssin
opiskelijoille
- 2h
- Sisältyy orientaatioon
- suomi / englanti
- max. 16 henkeä ryhmä.
- Opetus ajoittuu syksyyn,
jolloin varattu 2
vaihtoehtoista aikaa,
keväällä järjestetään lisäksi
yksi vaihtoehtoinen
kurssiaika

- Kirjaston lyhyt esittely (10–
15 min) erikseen sekä
kotimaisille että ulkomaisille
opiskelijoille
- Kirjaston palveluiden
esittelyjä eri aineryhmien
sekä jatko-opiskelijoiden
omissa aloitustilaisuuksissa

Johdantoperiodin aikana lyhyt
kiertokäynti kirjastotiloissa

Kirjastopalveluiden lyhyt esittely (15
min) 1. päivänä

Johdantoperiodi
- 60 min
- sisältyy opetuksen
suunnittelu -jaksoon (2 op)
- suomi / englanti

Johdantoperiodi
- 2x 45 min
- sisältyy opetuksen
suunnittelu -jaksoon (2 op)
- suomi / englanti

Tiedonhankinnan perusteet
- 60 min
- 1 op

Kandivaihe

Opintojen vaihe

Tavoitteet

Toteutus

Maisterivaihe

Opintojen vaihe

Tavoitteet

Toteutus

KuvA
-

SibK

TeaK

Tiedonhaun perusteet: hakutavat ja hakemiseen liittyvä tekniikka ; tiedonhankinnan prosessi  LibGuides-opas
Hakusanojen hahmottaminen ja hakeminen  LibGuides-opas
Oman alan tärkeimmät tiedonlähteet
Tiedonhakusuunnitelma
Workshop-tyyppinen työskentely; opiskelijat tekevät hakuja oman aiheensa pohjalta

Integroituna osaksi (K-A240)
Kuvataiteen kandidaatin
opinnäyteseminaaria
- 2 h, lisäksi 2 h Kuvataiteen
tietoklinikka, joka sovitaan
ryhmälle erikseen.
- integroituna osaksi
kandiseminaaria (K-A240)
- suomi / englanti
- Opetus it-luokassa, Max:
16 henkeä ryhmä.

KuvA
-

SibA

Proseminaari
- 2x 45 min (KiMu, vanha
musiikki, ”soittajat” eli
PiMu, OrSo)
4 x 45 min
(Musiikkikasvatus)
- sisältyy seminaarijaksoon eri
aineryhmissä
- suomi / englanti

SibA

Tiedonhaun perusteiden kertaus ja syventäminen
Hakusanojen muodostumisen kertaus ja syventäminen
Systemaattinen tiedonhaku / tiedonhakusuunnitelma
RefWorks
Kansainväliset tietokannat; tutkimusartikkelien hakeminen

Tiedonhaun kurssi
maisteriopiskelijoille:

- 2h
- sisältyy: K-S341 tai KSX331 seminaareihin
- suomi / englanti

Maisteriseminaari (Muka)
- 2x 45 min
- sisältyy
maisteriseminaarijaksoon
- suomi / englanti

- kohdistuu pääasiassa
musiikkikasvattajille, jotka
tekevät pro gradu tutkielman

Proseminaari
2x 45 min
sisältyy seminaarijaksoon
suomi / englanti

SibK

Ei säännöllistä opetusta
maisterivaiheessa

Kandidaatin seminaari tai muu
essee-seminaari / portfolio
- sisältyy seminaarijaksoon
- suomi / englanti / ruotsi

TeaK

Opinnäytetyöseminaari (tiedon
hankinta, arviointi ja käyttö)
- 1-2 h
- 1 op
- suomi / englanti / ruotsi

Jatko-opiskelijat

Opintojen vaihe

Tavoitteet

Toteutus

KuvA

SibA

SibK

Tiedonhaun kurssi
kuvataiteen
tohtoriopiskelijoille, osana
orientaatiota
- 3h
- sisältyy orientaatioon
- suomi / englanti
- Käsitellään syvemmin
tiedonhaun eri menetelmiä ja
tietokantoja.

3j76 Tutkimustaidot: kirjasto
tutkimusresurssina
- 8 kertaa (á 2 x 45 min.)
- 2 op
- suomi / englanti

Yksikkö ei järjestä jatko-opintoja

Tavoitteet vaihtelevat akatemioittain

- toteutetaan yhteistyössä
tohtorikoulujen DocMus ja
MuTri kanssa niin että 2/3
opetuksesta tulee
kirjastosta ja 1/3
DocMusista
- tiedonhankinnan
perusteiden kertaus
- tiedonhankinnan lähteitä
laajasti
- tiedonhankinnan taitojen
syventämistä ja
syvällisempää ankkurointia
tutkimuksen tekemiseen
- työpaja-työskentelyä
opiskelijoiden omien
opinnäytetöiden aiheiden
pohjalta
- kurssiin sisältyy tehtäviä ja
omatoimista työskentelyä
seminaarikertojen välissä

TeaK

Jatko-opintojen aloitusseminaari
- 1-2 h
- sisältyy seminaarijaksoon
- suomi / englanti / ruotsi
- systemaattinen tiedonhankinta ja
taitojen hyödyntäminen oman
tutkimusaiheen alueelta,
tiedonhankintasuunnitelman
tekeminen:
- oman tutkimusalan
tiedonlähteiden tuntemuksen
syventäminen ja oman
tieteenalan tärkeimpien
tiedonlähteiden päivitys
- omaan tutkimusaiheeseen
liittyvän tiedontarpeen
täsmentäminen ja sen
käsitteellinen jäsentäminen
- hakutavat; suunnitelmallinen
tiedonhakuprosessi ja
hakustrategiat, kertaus
- tiedonhankinta kattavasti omasta
tutkimusaiheesta ja prosessin
sekä tulosten analysointi
tietämyksen syventäminen oman
tieteenalan viittauskäytännöistä
ja standardeista sekä
viitteidenhallinnan apuvälineistä.

