
1

Opasraportti

HuTK - Scandinavian Studies Programme 2007-2009 
(2007 - 2009)

Scandinavian Studies Programme is an introductory level programme that has been developed in co-operation with 
the University of North Carolina at Greensboro (UNCG), USA, and is designed to give the participants a broad 
overview of Scandinavian history, culture and everyday life. 

The courses (3 US semester hours each) include studies in the fields of History, Social Studies, Cultural Studies, 
Fine Arts, Literature, and Natural Sciences. 

Participants include international students from different countries. This provides an excellent opportunity for 
intercultural interactions with people from different cultures and backgrounds. American university students may be 
assured of direct credit transfer through the collaboration with UNCG. 

APPLICATION DEADLINE 
The applications must reach the University of Oulu by May 31st. 

INTERESTED? 
Contact the University of Oulu International Relations (international.relations(at)oulu.fi)or visit Scandinavian Studies 
www-page (www.oulu.fi/intl/scandi)for further information, or talk to the Coordinator of International Programmes in 
your home university. 

COORDINATOR 
Ms Sanna Waris 
tel: +358 8 553 4023 
email: sanna.waris(at)oulu.fi 

INTERNATIONAL RELATIONS 
P.O. Box 8100, FIN-90014 UNIVERSITY OF OULU FINLAND 
tel: +358 8 553 4042, fax: +358 8 553 4041 
http://www.oulu.fi/intl 
international.office(at)oulu.fi 

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

900017Y: Suomen kielen johdantokurssi, 2 op

Opintojaksojen kuvaukset
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Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

900017Y: Suomen kielen johdantokurssi, 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900017Y Suomi vieraana kielenä 2.0 op

Taitotaso:
A1
Lähtötasovaatimus:
Aikaisempia suomen kielen opintoja ei tarvita.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Englanti ja suomi.
Ajoitus:
Kurssi järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Kurssin aikana opiskelija saa käsityksen suomen kielen ominaispiirteistä. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa 
selviytymään suomeksi yksinkertaisissa arkipäivän kielenkäyttötilanteissa.
Sisältö:
Kurssilla opitaan hyödyllisiä fraaseja (esim. tervehdykset, itsestä kertominen, kysyminen ja pyytäminen), 
sanastoa, ääntämistä, jonkin verran peruskielioppia sekä suomalaiseen kulttuuriin liittyviä asioita.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta kaksi kertaa viikossa (24 t) ja itsenäistä työskentelyä (26 t).
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta.
Oppimateriaali:
Jaetaan kurssin aikana.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely.
Arviointiasteikko:
Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti oppitunneille, tehtävä annetut kotitehtävät ja läpäistävä kurssin lopussa 
pidettävä koe. Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, tehtävien 
suorittaminen sekä loppukokeen tulos.
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostitse vastuuhenkilölle.


