
1

Opasraportti

HuTK - Yhteiskuntaoppi (2018 - 2019)

Yhteiskuntaoppi

Osoite: Yhteiskuntaoppi, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Puhelin: opintoneuvoja Kaisa Vehkalahti, opintoasiainsihteeri stidy.humanities@oulu.fi

Sähköpostiosoite: kaisa.vehkalahti(at)oulu.fi

www-sivut: http://www.oulu.fi/historia/node/5600

 

Opinto-oikeus

Historian/tieteiden ja aatteiden historian pääaineopiskelijat, jotka ovat tulleet valituiksi 
aineenopettajakoulutukseen.

 

Opintoneuvonta

Yliopistonlehtori Kaisa Vehkalahti, kaisa.vehkalahti(at)oulu.fi

Aineenopettajakoulutuksen valitun historian tai tieteiden ja aatteiden historian opiskelijan tulee suorittaa 
historian ja yhteiskuntaopin opettajan pätevyyteen seuraavat yhteiskunnallisten aineiden opinnot, yhteensä 

:60 op

1. 1-2 perusopinnot seuraavista (suositus: 2)

 25 opSosiologia, perusopinnot
25 opKauppatiede, perusopinnot 

, 25 opPolitiikkatieteet

2. 700740P Lakitiedon kurssi 5 op (pakollinen) 

(3. Muut opinnot 5 op tai 30 op riippuen kohdan 1. valinnasta):

Alla olevalta listalta tulee valita joko  tai  opintojaksoa.yksi kuusi

Filosofia:

700600P Johdatus filosofiaan, 5 op
700618P Etiikka ja yhteiskuntafilosofia, 5 op
700624A Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa, 5 op

Humanistiset ympäristöopinnot:

687813P Energia ja ympäristö, 5 op

Saamelainen kulttuuri:

683374P Saamelainen nyky-yhteiskunta ja oikeudet, 5 op

http://mailto:stidy.humanities@oulu.fi
http://www.oulu.fi/historia/node/5600
https://weboodi.oulu.fi/oodi/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=1&OpinKohd=1218445&haettuOpas=2143&takaisin=/jsp/opeopas/jsp/opastutkrakerillkok.jsf&Org=8&Opas=2143
https://weboodi.oulu.fi/oodi/vl_kehys.jsp?MD5avain=c36b9ab3-247b-4d45-a6b3-97cfc854c6a2&Kieli=1&Opas=2111&Org=68&vl_tila=1&AukAikMaar=1
https://weboodi.oulu.fi/oodi/vl_kehys.jsp?MD5avain=&Kieli=1&Opas=2173&Org=5&vl_tila=1&AukAikMaar=1
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683507P Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt, 5 op

Viestintä:

695100P Johdatus viestintään, 5 op

Nais- ja sukupuolentutkimus:

417138P Valta, normittaminen ja sosiaaliset suhteet, 5 op

Sosiologia:

aineopintotojakso/-jaksoja, jos opiskelija on suorittanut sosiologian perusopinnot

 

HUOM.

Jos opiskelija suorittaa yllä lueteltuja valinnaisia opintojaksoja yhteiskuntaoppia varten, hän ei voi enää 
käyttää samaa jaksoa ko. oppiaineen perus- tai aineopintokokonaisuuteen. Tällöin opiskelijan tulee sopia 
korvaava opintojakso oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

700740P: Lakitiedon kurssi, 5 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

700740P: Lakitiedon kurssi, 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700740P Lakitiedon kurssi (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
3. sl / kl
Osaamistavoitteet:
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Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa perusasiat Suomen oikeusjärjestyksestä ja sen keskeisistä 
periaatteista. Näiden tietojen perusteella hän pystyy opettamaan lakitietoa yläkoulussa.
Sisältö:
Suomen oikeusjärjestyksen keskeiset periaatteet
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luentosarja ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Kohderyhmä:
Historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi opiskelevat
Esitietovaatimukset:
Historian/aate- ja oppihistorian perus- ja aineopinnot
Oppimateriaali:
Sovitaan erikseen
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Harjoitustyö
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Avoimen yliopiston opettaja
Lisätiedot:
Opetuksesta vastaa avoin yliopisto


