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Osoite: Itä- ja Kaakkois-Aasian opinnot, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Puhelin: opintoneuvoja 0294 48 3363 yliopistonlehtori Seija Jalagin, opintoasiansihteeri 0294 48 3313 Päivi 
Kynkäänniemi

Sähköpostiosoite: seija.jalagin (at) oulu.fi, http://www.oulu.fi/aasiaopinnot/

 

Opinto-oikeus

Itä- ja Kaakkois-Aasian opintoihin on opiskeluoikeus valtakunnalliseen Aasian-ohjelmaan valituilla Oulun yliopiston 
opiskelijoilla. Yliopistojen Aasia-verkosto (http://www.asianet.fi) koordinoi kurssien tuottamista. Oppiaineesta voi 
suorittaa perusopinnot.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antaa Itä-Aasian historian yliopistonlehtori, puh. 0294 48 3363.

 

Katsaus oppiaineeseen

Itä- ja Kaakkois-Aasian opinnot tarjoaa mahdollisuuden tutustua alueen kulttuuripiiriin historian, politiikan- ja 
yhteiskuntatutkimuksen sekä kauppa- ja taloustieteen näkökulmasta.

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

Itä- ja Kaakkois-Aasian opinnot on sijoitettu historiatieteisiin. Suoritettavista kokonaisuuksista antaa merkinnän Itä-
Aasian historian yliopistonlehtori Seija Jalagin. Tenttitulokset ilmoitetaan verkoston kotisivuilla (www.asianet.fi). 
Aasian-verkoston alkuperäiset opintorekisteriotteet voi noutaa Itä-Aasian historian yliopistonlehtorilta (Historiatieteet, 
HU356). Opetusta järjestetään vuosittain verkostossa vahvistetun ohjelman mukaan.

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Opiskelija voi koota tarjolla olevista kursseista Itä- ja Kaakkois-Aasian perusopinnot. Itä- ja Kaakkois-Aasian opintoja 
suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet suuntautua pääaineensa edustamalla alalla työtehtäviin, joissa Itä- ja 
Kaakkois-Aasian sekä Etelä-Aasian alueen tuntemukselle on tarvetta.

 

Perusopinnot suorittanut opiskelija tuntee pääpiirteet Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Intian kulttuurista historian, nyky-
yhteiskunnan, liiketalouden ja kulttuurisen vuorovaikutuksen näkökulmista ja omaa valmiudet syventää tietojaan.

http://www.oulu.fi/aasiaopinnot/
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Opintojaksot 

Opiskelija muodostaa tarjolla olevista kursseista vähintään 25 op:n laajuiset perusopinnot.

700565P Itä-Aasian historia 6 op

700596P Contemporary East Asia 6 op*

700597P Contemporary Southeast Asia 5 op*

700598P Contemporary South Asia 5 op*

700599P Business in East and Southeast Asia 6 op*

700586P Muita Aasian opintoja 5–15 op*

 * Opetuksesta vastaa Yliopistojen Aasia-verkosto, ks. www.asianet.fi

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

700594P: Intia maailmanpolitiikassa, 6 op
700592P: Itä- ja Kaakkois-Aasia liiketoiminta-alueena, 7 op
700593P: Itä- ja Kaakkois-Aasian kieli ja kommunikaatio, 6 - 7 op
700590P: Itä- ja Kaakkois-Aasian kulttuurihistoria, 6 op
700591P: Itä- ja Kaakkois-Aasian yhteiskunta ja politiikka, 6 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

700594P: Intia maailmanpolitiikassa, 6 op

Voimassaolo: 11.02.2009 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
6 op / ECTS credits
Opetuskieli:
English
Ajoitus:

http://www.asianet.fi
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Autumn term
Osaamistavoitteet:
The idea of the course is to learn how the international system of the world is changing and to analyse the 
changing role of India in world politics.
Sisältö:
The course offers the students an introduction to Indian external policy through the Cold War period to the present 
situation, with special insights to India's relations with EU and USA. Finally India's role as an emerging great 
power will be studied. The course belongs to the field of political science.
Järjestämistapa:
Web-based teaching
Toteutustavat:
Video lectures, readings, course assignment and essay.
Kohderyhmä:
Students enrolled at the University Network for Asian Studies
Esitietovaatimukset:
None
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Home assignment based on virtual lectures (3-4 pages) and an essay based on the lectures and reading 
materials (10 pages).
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Department of Political Science and International Relations, University of Tampere
Työelämäyhteistyö:
No
Lisätiedot:
Finnish University Network for Asian Studies: www.asianet.fi

700592P: Itä- ja Kaakkois-Aasia liiketoiminta-alueena, 7 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
7 op / ECTS credits
Opetuskieli:
English
Ajoitus:
Autumn term
Osaamistavoitteet:
The course aims at giving an insight into East and Southeast Asia as a macro region with increasing integration 
into the global economy. The course focuses on the interplay between the international, national, and sub-national 
systems in Pacific Asia. Economic and political institutions as well as business environments are discussed 
leading to an analysis of the region as an operational environment for multinational enterprises.
Sisältö:
The course comprises of two parts:
a) Virtual lectures, assignments, course readings, and final exam (5 ECTS);
b) Term paper (2 ECTS).
Järjestämistapa:
Web-based teaching
Toteutustavat:
All teaching is conducted through the Internet and all lectures and materials are on the Internet.
Kohderyhmä:
Students enrolled at the Finnish University Network for Asian Studies.
Esitietovaatimukset:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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None
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Final exam and term paper
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Aalto University School of Economics, Center for Markets in Transition (CEMAT)
Työelämäyhteistyö:
No
Lisätiedot:
Finnish University Network for Asian Studies: www.asianet

700593P: Itä- ja Kaakkois-Aasian kieli ja kommunikaatio, 6 - 7 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
6 op / ECTS credits
Opetuskieli:
English
Ajoitus:
Autumn term
Osaamistavoitteet:
The course aims to increase students' knowledge and competence of language and communication in Asia, 
particularly intercultural communication in Asian professional contexts.
Sisältö:
Overview of Asian language situation in general and in specific cultures and the interrelation between language 
and culture will be introduced. Asia, Asian identity and cultural factors in Asian communication will also be 
discussed. Basic Asian values and their dynamics and changes are introduced from the intercultural 
communication perspective. A particular focus is on interaction between Asians and Westerners in professional 
and social contexts.
Järjestämistapa:
Web-based teaching
Toteutustavat:
All teaching is conducted through the Internet and all lectures and materials are on the Internet.
Kohderyhmä:
Students enrolled at the University Network of East and Southeast Asian Studies
Esitietovaatimukset:
None
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Course assignment based on virtual lectures and compulsory reading materials. Length between 8-12 pages and 
written in English. Three chapters based on lectures and reading materials, online newspaper articles and 
academic journals respectively.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Department of Communication, University of Jyväskylä
Työelämäyhteistyö:
No
Lisätiedot:
Finnish University Network for Asian Studies: www.asianet.fi

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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700590P: Itä- ja Kaakkois-Aasian kulttuurihistoria, 6 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
6 op
Opetuskieli:
Suomi ja englanti
Ajoitus:
kevätlukukausi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja selittää itäaasialaisen kulttuuripiirin keskeiset historialliset 
kehityslinjat.
Järjestämistapa:
Monimuotoinen etäopetus.
Toteutustavat:
Verkko-opetus ja itseopiskelu
Kohderyhmä:
Valtakunnallisen Yliopistojen Aasia-verkoston ohjelmaan valitsemat opiskelijat. Haku syyslukukaudella.
Esitietovaatimukset:
-
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Verkkoluennot ja kirjallisuus, joista kotitentti (2 op), verkkokurssi (2 op) ja essee (2 op).
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Historiatieteet, Oulun yliopisto
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Finnish University Network for Asian Studies: www.asianet.fi

700591P: Itä- ja Kaakkois-Aasian yhteiskunta ja politiikka, 6 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
6 op
Opetuskieli:
English
Ajoitus:
Spring term
Osaamistavoitteet:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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To provide the students with basic knowledge of today's social and political phenomena in East and Southeast 
Asia. In addition to addressing recent developments in individual countries, the module also deals with the 
emerging regional forms of cooperation.
Järjestämistapa:
Web-based teaching
Toteutustavat:
All teaching is conducted through the Internet and all lectures and materials are on the Internet.
Kohderyhmä:
Students enrolled at the Finnish University Network for Asian Studies.
Esitietovaatimukset:
None
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Book exam (2 ECTS), lecture course with readings (2 ECTS) and web course (2 ECTS)
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Centre for East Asian Studies, University of Turku
Työelämäyhteistyö:
No
Lisätiedot:
Finnish University Network for Asian Studies: www.asianet.fi

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.asianet.fi

