HUOM! Tiedote koskee vain vanhan tutkintorakenteen mukaan opiskelevia!
Opintojaksot T-0.200 Filosofian perusteet 1 (2 ov) ja T-0.201 Filosofian perusteet 2 (2
ov) voi suorittaa viimeisen kerran lukuvuonna 2005-2006. Suoritustavat ovat:
T-0.200 Filosofian perusteet 1 voi suorittaa kirjatentillä. Tentit järjestetään 4. tenttijaksolla (4.14.2006) ja 6. tenttijaksolla (6.-19.5.2006). Tarkemmat ajankohdat ja tenttiin ilmoittautumisohje
ilmoitetaan viimeistään joulukuun alussa opinnot.iv -uutisryhmässä ja filosofian kotisivuilla.
Tentittävä kirja on Pentti Määttänen, Filosofia, johdatus peruskysymyksiin, Gaudeamus 1995.

T-0.201 Filosofian perusteet 2 suoritusvaihtoehdot ovat:
1) Kevätlukukaudella 2005 Pekka Himasen luennoille osallistuneet voivat vielä suorittaa
opintojakson esseellä. Essee tulee lähettää Pekka Himaselle mahdollisimman pian.
2) Muille suositellaan opintojakson korvaamista TaiKissa suoritettavalla Pekka Himasen 27.9.8.11.2005 luennoimalla kurssilla Luovuuden filosofia ja luova talous (4 op). Kurssille
hakeudutaan täyttämällä osoitteesta http://www.joopas.fi/index.php?node=joopas_hakulomake
tulostettava JOO-hakulomake. Se on syytä tehdä mahdollisimman pian. Kotiyliopiston
puoltopäätös haetaan suunnittelija Outi Höltältä.
3) Kevätlukukaudella2006 järjestettävällä kirjatentillä. Ajankohta pyritään ilmoittamaan
mahdollisimman pian. Tentittävä kirja on Pekka Himanen, Hakkerietiikka - ja informaatioajan
henki. WSOY, Helsinki 2001. 205 s. (Pekka Himanen, The Hacker Ethic - and the Spirit of the
Information Age, Random House, New York 2000.)
*****************************************

Kurssitiedote:
Luovuuden filosofia ja luova talous (4 op) - avoin luentosarja 27.9. - 8.11.2005
Taideteollisessa korkeakoulussa
Professori Pekka Himanen
Luentosarja on tarkoitettu kaikille Taideteollisen korkeakoulun opiskelijoille. Siihen voivat
osallistua myös kaikkien muiden Kumpula-Arabianrannan oppilaitosten opiskelijat ja muut
Helsingin seudun yliopistojen opiskelijat. Avoin luentosarja on tarkoitettu kaikille oman luovan
työn filosofiansa sekä luovassa taloudessa toimintansa kehittämisestä kiinnostuneille. Se tukee
jokaisen oman luovan työn filosofian sekä luovassa taloudessa toiminnan kehittämistä.
Luentosarja on tyyliltään ravisteleva ja tuoreimmalle tutkimukselle perustuen uusia ajatuksia
avaava. Luentosarja ei edellytä esitietoja, ja sen kokonaisuudet ovat sovellettavissa kaikilla
luovan toiminnan alueilla. Luentosarja voidaan suorittaa osallistumalla luennoille ja kirjoittamalla
lyhyt essee omasta luovan työn filosofiastaan. Jokaisen osallistuvan opiskelijan tulee sopia oman
oppilaitoksensa kanssa siitä, miten luentosarja sisällytetään kunkin omiin opintoihin.
Luennot ovat tiistaisin klo 10-14 Mediakeskus Lumeen Sampo-salissa, Hämeentie 135 C,
00560 Helsinki
27.9. klo 10-14 Luova talous ja luova intohimo
4.10. klo 10-14 Rikastava yhteisö
11.10. klo 10-14 Eettinen arvokkuus
25.10. klo 10-14 Luovuuden dramaturgia

8.11. klo 10-14 Elämä taideteoksena: luova elämänfilosofia

