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3.3 The basic educational program of the specialist’s training consists of the federal component
subjects, the national-region (institute of high education) component, elective subjects, subjects
to the student’s choice. The subjects and courses to the student’s choice in every cycle are to
add the subjects mentioned in the component of the cycle.
3.4 The basic educational program of the specialist’s training is to make provisions for mastering
by the student the following cycles of the subjects and the total state attestation:
cycle GSE – the general humanities and the social-economical subjects;
cycle EN – the general mathematics and natural science subjects;
cycle OPD – professional subjects;
cycle SD – special subjects;
cycle DS – specialization subjects;
cycle FTD – electives
Kansainvälisesti järjestettäviksi sopivat sisältöosiot (minimaalisten sisältövaatimusten mukaan):

cycle GSE
the general
humanities
and the
socialeconomical
subjects

Federaalisessa komponentissa:
- vieras kieli(GSE.F.01)
- GSE.F.04 Filosofia (”Sosiaalityön filosofiset ongelmat”)
- GSE.F.05 Kulturologia (”Sosiaalityön kulturologiset perusteet”)
- GSE.F.06 Politologia (Political science) (“Sosiaalityön poliittiset aspectit”)
- GSE.F.09 Taloustieteet (“Sosiaalityön taloudelliset aspektit”)
GSE.R.00
Kansallis-regionaalinen komponentti (korkeakoulun oma) : 15% syklin
sisältömäärästä.
GSE.V.00
Valinnaiset aineet:
15% syklin sisältömäärästä

cycle EN
the general
mathematics
and natural
science
subjects

Federaalisessa komponentissa:
- EN.F.01 Matematiikka (Sosiaatyön tutkimuksen matemaattiset menetelmät)
- EN.F.04 Informaatioteknologiat sosiaalityössä (108 tuntia)
EN.R.00
Kansallis-regionaalinen komponentti (korkeakoulun oma) : 10% syklin
sisältömäärästä.
EN.V.00
Valinnaiset aineet:
10% syklin sisältömäärästä

OPD
professional
subjects

Federaalinen komponentti:
- OPD.F.03 Psykologia (”Sosiaalityön psykologiset perusteet”)
- OPD.F.04 Pedagogiikka (”Sosiaalityön pedagogiset perusteet”)
- OPD.F.05 Sosiologia (”Sosiaalityön sosiologiset ongelmat”)
- OPD.F.06 Sosiaalinen ekologia (”Sosiaalityön ekologiset ongelmat”)
- OPD.F.07 Sosiaalipolitiikka ( Sosiaalityön perusteet, periaatteet ja kategoriat.
ja Sosiaalityön perusparadigmat ja prioriteetit Venäjällä ja ulkomailla.)
- OPD.F.08 Sosiaalityön historia (Sosiaalityön kansainvälinen kokemus.)
- OPD.F.09 Sosiaalityön teoria (270 tuntia)
- OPD.F.10 Sosiaalityön teknologia (Sosiaalityön teknologiset kokemukset
sosiaalityön järjestelmässä Venäjällä ja ulkomailla.)
- OPD.F.15 Ennustaminen, suunnittelu ja mallintaminen sosiaalityössä (135
tuntia; mm. Mallintamisen teknologiset ongelmat sosiaalityössä; testaamisen
tyypit, menetelmät, tavat ja työkalut.)
- OPD.F.16 Sosiaalityön konfliktologia (135tuntia)
- OPD.F.17 Sosiaalityön tutkimusmenetelmät (189 tuntia)
- OPD.F.18 Tilastotiede sosiaalityössä (108 tuntia)
OPD.R.00
Kansallis-regionaalinen komponentti (korkeakoulun oma) : 10% syklin
sisältömäärästä.

cycle SD
special
subjects

OPD.V.00
Valinnaiset aineet:
10% syklin sisältömäärästä
Federaalinen komponentti:
- SD.01 Perhetutkimus (Perheen kehityksen vertaileva analyysi Venäjällä ja
ulkomailla)
- SD.02 Genderologia ja feminologia (135 tuntia; mm. Naistutkimus,
miestutkimus, vertaileva historiallinen analyysi naisten ja miesten asemasta
yhteiskunnassa Venäjällä ja ulkomialla.)
- SD.03 Sosiaalinen gerontologia (117 tuntia; mm. vertaileva analyysi ja
Sosiaalityön erityiskysymykset työskentelyssä ikääntyvien ja vanhojen
ihmisten kanssa)
- SD.04 Sosiaalityö nuorten parissa (108 tuntia; mm. vertaileva politiikka
Venäjällä j aulkomailla)
- SD.06 Psykososiaalisen työn sisältö ja menetelmät sosiaalityössä (162 tuntia
+ harjoittelu)
- SD.07 Pedagogisen työn sisältö ja menetelmät sosiaalityön järjestelmässä eli
sosiaalipedagogiikka (162 tuntia + harjoittelu)
- SD.08 Lääketieteellis-sosiaalinen työn sisältö ja menetelmät (162 tuntia +
harjoittelu) (mm. vertaileva analyysi)

cycle DS

SD.V.00
Valinnaiset aineet:
10% syklin sisältömäärästä
937 tuntia

specialization
subjects
cycle FTD

450 tuntia

elective
subjects

vaihtoehto FTD.01 Military training (civil defense etc.) eli kriisinhallinta ja
pelastustoimenpiteet (450 tuntia)
Yhteensä 11016 tuntia
(teoreettista opetusta 9720 ja harjoittelua 1296 eli 24 viikkoa)

Harjoittelu:
4.1.
A period for mastering the basic educational program of the specialist’s training in the fulltime tuition comprises 260 weeks, including:
- theoretical education, including the scientific research work of students, their practice, including
the laboratory works and also examinations – 180 weeks
- practice, not less than
- 24 weeks
including:
first-hand view
- 2 weeks
educational
- 4 weeks
practical training
- 10 weeks
pre-research work
- 8 weeks
(probation period)
- total state attestation, including
preparation and defense of a diploma - 6 weeks
qualification project, not less than
- holidays (including 8 weeks of post
- 50 weeks.
diploma leave). not less than
4.2.
The maximum volume of the educational student’s load comprises 54 hours a week,
including all curriculum and extra curriculum independent educational work.
4.3.
The volume of the lectures in the full-time tuition shouldn’t overdue 27 hours a week during
the theoretical studying. The elective subjects are not included in the studying.
On olemassa laatuvaatimukset: REQUIREMENTS TO THE LEVEL OF THE FINAL-YEAR
STUDENT’S TRAINING BY THE SPECIALITY 350500 THE SOCIAL WORK

