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KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA TARJOTTAVIA VAPAASTI
VALITTAVIA OPINTOJA LUKUVUONNA 2016-2017






Mikäli valinnaiselle opintojaksolle ei ole ilmoittautunut weboodissa vähintään 15 opiskelijaa
ilmoittautumisajan puitteissa, opintojaksoa ei järjestetä.
Vapaavalintaisten opintojaksojen ilmoittautuminen on sitova. Katso kurssin mahdolliset päällekkäisyydet
ennen kuin ilmoittaudut kurssille!
Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän kuin siihen mahtuu, ylijäävät opiskelijat sijoitetaan varasijoille ja
ilmoittautumisajan loppuun mennessä peruuttaneiden opiskelijoiden tilalle voidaan siirtää varasijalta
opiskelija varsinaiseksi kurssin osallistujaksi.
Valinnaisten kurssien opetus järjestetään pääosin torstaisin klo 14.30- 18.00 ja perjantaisin 12.30- 16.00.
Opetus on pyritty sijoittamaan niin, että se ei mene päällekkäin pakollisten pääaineopintojen kanssa.

Listasta löydät tiedekunnassamme tarjottavia opintoja, joita voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin. Tarkemmat
tiedot opintojaksojen aikatauluista, kohderyhmästä, sisällöistä sekä ryhmään koosta löydät weboodista kurssin
koodilla. Lisätietoja voit kysyä opintojaksojen vastuuhenkilöiltä (tiedon löydät weboodin kurssikuvauksesta).

Koko vuoden kestävät kurssit:



407061A Avoin workshop 5 op, (Kurssin voi suorittaa pitkin lukuvuotta, lisätietoja Jari Larulta, tapaamiset
noin kuukauden välein)
407069A Volunteer field work with asylum seekers/ 5 op Kurssi kestää koko lukuvuoden, koulutus syksyllä
lisätietoja in English JuanMiguel.DiazCastro(a)oulu.fi .

1. Periodin vapaasti valittavat kurssit:
ILMOITTAUTUMISAIKA 15.- 31.8.2016



407072A Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opettajan työvälineenä 2-5 op (HUOM kurssi voi kestää koko
syyslukukauden, laajuudesta riippuen!)
404012A Hulluna huovutukseen 2 op, 20 opisk.

2. Periodin vapaasti valittavat kurssit:
ILMOITTAUTUMISAIKA 1.-30.9.2016






410018Y Ammatillinen kasvu 3 op, 20 opisk. /per ryhmä
402526P Dramaturgia 5 op, 20 opisk.
404009S Ideasta tuotteeksi teknologiaa hyödyntäen 4 op, 20 opisk.
407063A Matkalla liikkuvaksi kouluksi, 1 op 20 opisk.
407051A Suomi toisena kielenä -valinnainen, 3 op 40 opisk. HUOM! Ilmoittautunen käynnissä 1.-15.9., kurssi
alkaa 15.9.

KEVÄTLUKUKAUSI 2017
3. Periodin vapaasti valittavat kurssit:
ILMOITTAUTUMISAIKA 1.-30.11.2017






405039A Yrittäjyyskasvatus 2 op, 20 opisk.
407062A Ohjelmointi perusopetuksessa 5 op, 20 opisk.
442184A Early learning and education in multicultural context 5 op, 30 opisk.
402521P Soveltava draama 5 op, 20 opisk.
407071A Viittomapohjainen kommunikaatio 3 op, 20 opisk.
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4. Periodin vapaasti valittavat kurssit:
ILMOITTAUTUMISAIKA 1.-28.2.2017







407033A Matemaattis-luonnontieteellinen kulttuuri ja teknologia 2 op, 20 opisk.
407063A Matkalla liikkuvaksi kouluksi 1 op, 30 opisk.
404019A Vaihtoehtoinen valokuvaus 3 op, 20 opisk.
407057A Käsityön ensi askeleet 2 op, 20 opisk.
404008S Robotiikan sovellukset 4 op, 20 opisk.
404013A Koulugrafiikka 3 op, 20 opisk.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

MUUT VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT LUKUVUONNA 2016- 2017











410050Y Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I (Suositellaan pro-seminaarityön tai
kandidaatintutkielman aloittamisen yhteyteen), 1 op, kurssi järjestetään joka periodissa
410051Y Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät II (Suositellaan pro gradu -tutkielman
aloittamisen yhteyteen), 1 op, kurssi järjestetään 2. ja 4. periodissa
407054A Erityispedagogiikan ajankohtaisia kysymyksiä, 5 op, maisterivaiheen opiskelijoille (Ei
erityispedagogiikan perusopintoja tekeville.)
404022A Vapaavalintainen harjoittelu, lisätietoa Sari Harmoiselta (luko)(sari.harmoinen(a)oulu.fi, Riikka
Kessiltä (vaka) (riikka.kess(a)oulu.fi) ja Tiina Kemppaiselta(kako) tiina.kemppainen(a)oulu.fi.
408019S Opetushallinnon perusteet, 2 op (Maisterivaihe) HUOM! valinnainen vain VAKAN ja KAKON
opiskelijoilla
411007A Koulutusjärjestelmät I, 4 op
413003S Koulutusjärjestelmät II, 4 op
408014S Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi, 4 op
410015Y Tieteenfilosofia, 3 op (Maisterivaihe, verkkokurssi lisätietoja Eetu Pikkarainen)
404021A Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä, 1-10 op

Kasvatustieteiden tiedekunnan vapaasti suoritettavat sivuaineet (voi opiskella myös yksittäisiä kursseja, huomioi
kuitenkin esitietovaatimukset weboodin kurssikuvauksista!) Muihin kuin alla esitettyihin KTK:n sivuaineisiin opintooikeuden voi saada vain sivuainevalintojen kautta.
Lisätietoja weboodista opinto-oppaat  kasvatustieteiden tiedekunta  sivuaineet









A250505 Kasvatustieteen koulutuksen kasvatustieteen aineopinnot 45 op
A250506 Kasvatustieteen koulutuksen kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op
A250603 Psykologian perusopinnot 25 op
A250604 Psykologian aineopinnot 35 op
A211401 Sosiologian perusopinnot 25 op (myös yksittäiset kurssit mm. 404080P Perhe- ja nuorisososiologia 5
op ja 414084P Rasismin ja monikulttuurisuuden sosiologia 5 op)
A211402 Sosiologian aineopinnot 35 op
A212901 Nais- ja sukupuolentutkimuksen perusopinnot 25 op
A212902 Nais- ja sukupuolentutkimuksen aineopinnot 35 op

Lukuvuonna 2016- 2017 Education and Globalisation (EdGlo) -maisteriohjelmaan liittyvistä opinnoista voidaan
vapaasti valittavissa opinnoissa tarjota seuraavia opintojaksoja (mukaan mahtuu noin 5 opiskelijaa/kurssi):


408512S Issues in Globalisation 5 credits
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408513S Ethics and Education 5 credits
408514S Nordic Education in the European and Global Context 5 credits
408516S Educational policy, planning and leadership 5 credits
408502S Development and Education 5 credits
407524A Critical Literacy in Education 5 credits

Nämä kaikki ovat sillä edellytyksellä, että ryhmiin mahtuu. Lisätietoja https://weboodi.oulu.fi/oodi/ ja
edglo.coordinator(at)oulu.fi
Lukuvuonna 2016- 2017 Learning, Education and Technology (LET) -maisteriohjelmaan liittyvistä opinnoista voidaan
vapaasti valittavissa opinnoissa tarjota seuraavia opintojaksoja:





418019P Introduction to Learning and Educational Technology (intro) 5 credits
418020P Learning theory and Pedagogical use of the Technology (Theory) 7 credits
418021P Designing Technology - Enhanced Learning 7 credits
413312S Collaborative learning 8 credits (edellytyksenä kurssin 418020P suorittaminen)

Mukaan mahtuu noin 5 opiskelijaa/kurssi. Lisätietoja https://weboodi.oulu.fi/oodi/ ja let.coordinator(at)oulu.fi

Esimerkkejä muiden tiedekuntien tarjoamista vapaasti valittavista opinnoista:
Humanistisen tiedekunnan sivuaineita, lisätietoja Lisätietoja weboodista opinto-oppaat  Humanistinen
tiedekunta










Elokuvatutkimus (vapaa sivuaine) Opettajiksi aikoville on perusopintoihin koottu 15 opintopisteen
mediakasvatuksen opintokokonaisuus, joka koostuu seuraavista opintojaksoista (voi suorittaa myös
yksittäisiä opintojaksoja)
o 687514P Johdatus mediakulttuurin tutkimukseen, 5 op
o 687517P Mediakasvatuksen perusteet, 5 op
o 687521P Mediakasvatuksen harjoituskurssi, 5 op
Elämänkatsomustiedon perus- ja aineopinnot (vapaa sivuaine, voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja)
Filosofian perus- ja aineopinnot (vapaa sivuaine, voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja)
Pohjoissaame kieli vieraana kielenä, perus- ja aineopinnot (vapaa sivuaine)
Japani-opinnot (vapaa sivuaine, voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja)
Taidehistorian perus- ja aineopinnot (vapaa sivuaine)
Valtio-oppi perus- ja aineopinnot (vapaa sivuaine)
Kirjallisuuden perus- ja aineopinnot (vapaa sivuaine)

Kieli- ja viestintäkoulutuksen vapaasti valittavat opinnot, Lisätietoa osoitteesta
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/opinto-opas ja weboodistaopinto-oppaat kieli- ja viestintäkoulutus
 900071Y Tieteellinen viestintä II, 2 op
 Kieliopintoja mm. englanti, japani, ranska, saksa ja venäjä
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kielitarjonnasta http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/opinnotlukuvuonna-2016-2017/ arabia, kiina, espanja, italia, japani ja venäjä: HUOM! Kurssin perässä tulee olla OY-tunnus.
Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op
o 724103P Strateginen johtaminen (sivuaineop. ja avoin yo), 5 op
o 724105P Johdon laskentatoimi (sivuaineop. ja avoin yo), 5 op
o 724106P Markkinoinnin perusteet (sivuaineop. ja avoin yo), 5 op
o 724109P Investointipäätökset (sivuaineop. ja avoin yo), 5 op
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o 724110P Taloustieteen perusteet (sivuaineop. ja avoin yo), 5 op
Kauppatieteiden perusopintotasoinen sivuainepaketti on vapaasti Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijoiden
suoritettavissa. Sivuaineopiskelijat voivat osallistua yllä mainituille opintojaksoille ilmoittautumalla WebOodissa
suoraan yksittäisille opintojaksoille. Opinnot järjestetään yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa ja pääasiassa iltaisin.
Huom. Vapaa sivuaineoikeus ei koske vastaavia päiväopetuksen kursseja, eli tarkista ilmoittautuessasi että kurssin
tiedoissa näkyy merkintä sivuaineopiskelijoista. Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät maksa osallistumisestaan
avoimen yliopiston maksua.
Working Life and Entrepreneurship Skills, 25 op. (Yrittäjyys)
o 910002S Toward Entrepreneurial Mindsets, 5 op.
o 910003S Building Business Through Creativity and Collaboration, 5 op.
o 721810S Ideas into Action, 5 op.
o 910004S Turning Opportunities to Business, 5 op.
o 910005S Entrepreneurial Field Project, 5 op.
Yrittäjyyden sivuainepaketti on vapaasti Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijoiden suoritettavissa. Sivuaineopiskelijat
voivat osallistua yllä mainituille opintojaksoille ilmoittautumalla WebOodissa suoraan yksittäiselle opintojaksolle.

Luonnontieteellisen tiedekunnan sivuaineita (voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja, varmista kurssille
mukaanpääsy ko. sivuaineen laitokselta) Lisätietoa weboodista opinto-oppaat  luonnontieteiden tiedekunta






Biologian perus- ja aineopinnot
Fysiikan perus- ja aineopinnot
Kemian perus- ja aineopinnot
Maantieteen perus- ja aineopinnot
Matematiikan perus- ja aineopinnot

Lista saatavilla myös sähköisenä kasvatustieteiden tiedekunnan nettisivuilla, www.oulu.fi/ktk/opinnot
Seuraa myös sähköpostiasi, tiedotamme lukuvuoden aikana tulevista vapaasti valittavien opintojen
suorittamismahdollisuuksista.

