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KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA TARJOTTAVIA VAPAASTI
VALITTAVIA OPINTOJA LUKUVUONNA 2017-2018







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.
HUOM! Kursivoidut kurssit ovat Teknologiapainotteisen/Taide- ja taitopainotteisen
luokanopettajakoulutuksen painotuksen mukaisia opintoja ja näiden koulutusten opiskelijat ovat etusijalla ko.
kursseille. Muiden koulutusten opiskelijoille kurssit ovat vapaasti valittavia

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 tai suoritusajankohdaltaan vapaat kurssit:







407061A Avoin workshop 5 op, (Kurssin voi suorittaa pitkin lukuvuotta, lisätietoja Jari Larulta, tapaamiset
noin kuukauden välein)
413060S Kasvatussemiotiikka 5op (verkkokurssi)
413067S Koulutussosiologia 5op (kirjapaketti)
413068S Vertaileva kasvatustiede ja koulutustutkimus 5op (kirjapaketti)
404021A Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä, 1-10 op (opintopisteitä aktiivisesta osallistumisesta
ainejärjestön, OYY:n tms. toimintaan, lisätietoa koulutussuunnittelijat)
Vapaavalintainen harjoittelu 1-10op, lisätietoa Sari Harmoiselta (sari.harmoinen(a)oulu.fi)
 HUOMAA että vapaavalintainen harjoittelu on mahtava mahdollisuus nähdä mitä työelämän kentällä
tapahtuu tai vaikka ujuttaa jalkaa ovenrakoon valmistumisen lähestyessä!

1. Periodilla alkavat vapaasti valittavat kurssit:











415042S Kasvatuspsykologian erityiskurssi 5op
415048S Oppimisen psykologia 5op
418023P Oppimisen perusteet 5op
418025P Oppimisen ympäristöt ja teknologiat 5op
407530A Definging Education, Educational Sciences and their Tasks 5op
407540P Language, Education, Society 5op (4.10.-14.12.)
408051S Tulevaisuuden työelämätaidot ja teknologiakasvatus 4op (11.10.-21.12.)
405048S Kirjallisuuspiiri 3op
405030S Taiteiden historia 3op (18.10.-14.12.)
402756P Kulttuuri ja kasvatus 5op

2. Periodilla alkavat vapaasti valittavat kurssit:





407083A Ammatillinen kasvu 5 op, 20 opisk. /per ryhmä
407078A Kokeileva ja keksivä käsityö 5op
407082A Kuvataidekasvatuksen syventävät opinnot 5op
413058S Ajankohtaiset koulutuskysymykset 5op
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415041S Organisaatiopsykologia 5op
413312S Collaborative Learning 8op
418024P Self-regulated learnign 5op
408052S Ohjelmoitavat logiikat ja looginen päättely 4op

KEVÄTLUKUKAUSI 2018
3. Periodilla alkavat vapaasti valittavat kurssit:















407062A Ohjelmointi perusopetuksessa 5 op,
442184A Early learning and education in multicultural context 5 op
407084A Ilmiöiden monilukutaito erilaisissa oppimisympäristöissä 5op
407079A Liikunta hyvinvoinnin ja oppimisen tukena 5op
407051A Suomi toisena kielenä 5op
407081A Yhteisöllinen musiikkikasvatus 5op
413066S Aikuiskoulutus ja pedagoginen ohjaus 5op
402108P Oppimisen moninaisuus 5op
405051A Teknologiakasvatuksen tutkimus 5op
408057S CAD/CAM perusopetuksessa 5op
405044A Taide, kasvatus ja filosofia 2op
405047A Taide- ja taitokasvatuksen painotteiset opinnot, osa 1 5op
405047S Soveltava draama 3 op
407073A Research on Gender ans Sexuality 5op

4. Periodin vapaasti valittavat kurssit:


413320S Current trends in LET research 5op
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

MUUT VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT LUKUVUONNA 2017- 2018




410050Y Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I (Suositellaan pro-seminaarityön tai
kandidaatintutkielman aloittamisen yhteyteen), 1 op, kurssi järjestetään 3. ja 4. perioodissa
410051Y Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät II (Suositellaan pro gradu -tutkielman
aloittamisen yhteyteen), 1 op, kurssi järjestetään 2. ja 4. periodissa
Vapaavalintainen harjoittelu, lisätietoa Sari Harmoiselta (sari.harmoinen(a)oulu.fi)

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)
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A211402 Sosiologian aineopinnot 35 op
A212901 Nais- ja sukupuolentutkimuksen perusopinnot 25 op
A212902 Nais- ja sukupuolentutkimuksen aineopinnot 35 op

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 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.
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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

Seuraa myös sähköpostiasi, tiedotamme lukuvuoden aikana tulevista vapaasti valittavien opintojen
suorittamismahdollisuuksista.

