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Opasraportti

HuTK - Yleinen kielitiede 2009 - 2011 (2009 - 2011)

Yleinen kielitiede

Osoite: Yleinen kielitiede, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto 
Puhelin: 08-553 3482 
Faksi: 08-553 3488 
sähköposti: henkilökunnan sähköpostiosoitteet noudattavat muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi 
www-sivut: http://www.oulu.fi/hutk/kielitiede/

 Katsaus oppiaineeseen
Yleistä kielitiedettä voi Oulun yliopistossa opiskella sivuaineena yhteensä 60 opintopisteen verran (25 opintopisteen 
laajuiset perusopinnot sekä 35 opintopisteen laajuiset aineopinnot). Oppiainetta ei voi Oulun yliopistossa opiskella 
pääaineena. Yleisen kielitieteen tavoitteena on perehdyttää opiskelija luonnollisen kielen tieteellisen tutkimuksen 
yleisiin periaatteisiin. Aineistona käytetään eri kielten tarjoamaa konkreettista kieliainesta sekä erilaisia teoreettisia ja 
metodologisia lähestymistapoja.

Perusopintojen tavoitteena on antaa kattava kuva kielen rakenteen ja käytön eri osajärjestelmistä (fonologia, 
morfologia, syntaksi, semantiikka ja pragmatiikka). Aineopinnoissa opiskelija syventää ja oppii soveltamaan 
perusopinnoissa saatua tietoa. Opiskelija voi halutessaan käyttää aineopintojen opintojaksoja perusopintojen 
kokonaisuutta koostettaessa, sopimuksen mukaan myös muiden aineiden opintojaksoja. Yleinen kielitiede on sopiva 
sivuaine ennen kaikkea suomen kielen, saamen kielen, vieraiden kielten ja logopedian opiskelijoille. Yleinen kielitiede 
on hyödyllinen sivuaine paitsi tutkijoille myös opettajaksi aikoville, koska se antaa laajan kuvan kielen ja kieliopin 
luonteesta. Yleinen kielitiede tarjoaa suomen, ruotsin ja saamen kielen äidinkielisille opiskelijoille uuden näkökulman 
em. kielten asemaan maailman kielten joukossa. Vieraiden kielten opiskelijoille yleinen kielitiede tarjoaa työkaluja 
opiskelemansa kielen rakenteen analyysiin.

 Opiskeluoikeus
Yleisen kielitieteen opiskeluoikeus on kaikilla Oulun yliopiston opiskelijoilla. Kaikkien opintojaksojen edellytyksenä on 
opintojakson 695250Y Yleisen kielitieteen peruskurssi suorittaminen.

 Opintoneuvonta
Oppiaineesta vastaa yleisen kielitieteen lehtori Santeri Palviainen, joka on tavattavissa henkilökohtaisesti 
vastaanottoaikoina (huone HU129), puhelimitse (08-553 3482) tai sähköpostitse. Vastaanottoajat vahvistetaan 
vuosittain ja ilmoitetaan oppiaineen www-sivuilla.

 Opintokokonaisuuksien oppimistavoitteet
Yleinen kielitiede on kielitieteen teoria- ja menetelmäoppia. Olennainen tutkimuskohde on luonnollisen kielen luonne 
ja peruspiirteet sekä esimerkiksi kysymykset, miten inhimillinen kieli eroaa muista viestintäjärjestelmistä, miten kieli 
muuttuu ja mikä on kielen merkitys ihmiselle, hänen kulttuurilleen ja toiminnalleen. Keskeisenä tavoitteena on 
sellaisen teoreettisen ja metodisen valmiuden saavuttaminen, joka on tarpeen kieliteorioiden kriittisessä 
arvioimisessa sekä itsenäisessä tutkimustyössä.

 Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita
 Opetusohjelma

Yleisen kielitieteen opetusohjelma on nähtävillä yleisen kielitieteen ilmoitustaululla sekä oppiaineen 
www-sivuilla. Suurin osa kursseista voidaan suorittaa myös kirjatentteinä tiedekunnan tenttipäivänä (ks. yksittäiset 
kurssikuvaukset), ryhmätenttipäivät eivät ole käytössä. Kirjatenttien mitoitus suhteessa opintopisteisiin noudattaa 
tiedekunnan yleisiä ohjeita. 1 opintopiste vastaa n. 170 sivua suomenkielistä tai n. 100 sivua englannin- tai 
muunkielistä kirjallisuutta. Opiskelija voi koota yleisen kielitieteen perus- (25 op) ja aineopintokokonaisuudet (35 op) 
tarjottavina olevista kurssivaihtoehdoista kiinnostustensa ja tarpeidensa mukaan. Pakollisia opintojaksoja ovat 
kuitenkin yleisopintoihin sijoittuva Yleisen kielitieteen peruskurssi (695250Y) ja aineopinnoissa Seminaari (695281A).

http://www.oulu.fi/hutk/kielitiede/
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Yleisen kielitieteen oppiaine tekee yhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa. Opiskelijat voivat 
yhdistää yleisen kielitieteen opintoihin fonetiikan, logopedian, eri filologioiden tai esim. suomen kielen opintojaksoja. 
Opiskelija vastaa itse mahdollisten päällekkäisyyksien poistamisesta ja tarvittavien opinto-oikeuksien hankinnasta.

 Tentit ja niihin ilmoittautuminen
Useisiin kursseihin kuuluu tentin suorittaminen. Luentomuotoisten kurssien tenttitilaisuuksiin ei 
tarvitse erikseen ilmoittautua. Kirjatenttinä suoritettavia kursseja varten on ilmoittauduttava tiedekunnan 
tenttitilaisuuteen ssa kymmentä päivää ennen varsinaista tenttipäivää. Tiedekunnan tenttipäivämäärät ovat WebOodi
nähtävillä tiedekunnan www-sivuilla.

 Opintojaksot
695250Y Yleisen kielitieteen peruskurssi 4 op

 (valitaan seuraavista 25 op) Perusopinnot 25 op
695251P Yleisen kielitieteen jatkokurssi 5 op 
695269P Fonologia 5 op 
695270P Morfologia 5 op 
695263P Syntaksi 5 op 
695264P Semantiikka ja pragmatiikka 5 op 
695253P Kielitieteen historia 5 op 
695271P Kieli ja kulttuuri 5 op 
695272P Muu erikoisala I (perusopinnot) 2-5 op 
695273P Muu erikoisala II (perusopinnot) 2-5 op

 (valitaan seuraavista 35 op; Seminaari on pakollinen) Aineopinnot 35 op
695266A Psykolingvistiikka 3 op 
695274A Fonologian jatkokurssi 5 op 
695275A Morfologian jatkokurssi 5 op 
695276A Syntaksin jatkokurssi 5 op 
695277A Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi 5 op 
695257A Maailman kielet ja kielitypologia 5 op 
695261A Tutustuminen johonkin kielitieteen klassikkoon 5 op 
695258A Historiallinen kielitiede 5 op 
695268A Diskurssianalyysi 5 op 
695278A Sosiolingvistiikka 5 op 
695279A Muu erikoisala I (aineopinnot) 2-5 op 
695280A Muu erikoisala II (aineopinnot) 2-5 op 
695281A Seminaari 5 op

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

695268A: Diskurssianalyysi, 5 op
695269P: Fonologia, 5 op
695274A: Fonologian jatkokurssi, 5 op
695258A: Historiallinen kielitiede, 5 op
695271P: Kieli ja kulttuuri, 5 op
695253P: Kielitieteen historia, 5 op
695257A: Maailman kielet ja kielitypologia, 5 op
695270P: Morfologia, 5 op
695275A: Morfologian jatkokurssi, 5 op
695279A: Muu erikoisala I (aineopinnot), 5 op
695272P: Muu erikoisala I (perusopinnot), 5 op
695280A: Muu erikoisala II (aineopinnot), 5 op
695273P: Muu erikoisala II (perusopinnot), 5 op
695266A: Psykolingvistiikka, 3 op
695277A: Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi, 5 op
695264P: Semantiikka ja pragmatiikka, 5 op

..//
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695281A: Seminaari, 5 op
695278A: Sosiolingvistiikka, 5 op
695263P: Syntaksi, 5 op
695276A: Syntaksin jatkokurssi, 5 op
695261A: Tutustuminen johonkin kielitieteen klassikkoon, 5 op
695251P: Yleisen kielitieteen jatkokurssi, 5 op
695250Y: Yleisen kielitieteen peruskurssi, 4 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

695268A: Diskurssianalyysi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2007 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen oppimateriaali:
Schiffrin, Deborah , Approaches to discourse , 1994
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti tai muu vieras kieli
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kriittisesti analysoida kielenkäyttöä sosiaalisena ilmiönä ja sosiaalisena 
toimintana erilaisten metodien kautta.
Sisältö:
Diskurssianalyysin periaatteita.
Toteutustavat:
Luentoja tai kirjatentti.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja muut kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojaksojen Yleisen kielitieteen peruskurssi suorittamista ja jonkin verran perusopintoja.
Oppimateriaali:
Deborah Schiffrin: Approaches to Discourse tai muu opettajan ilmoittama kirjallisuus.
 
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa .tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu tai kirjatentti
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori
Lisätiedot:
Opiskelija voi käyttää 1. painosta 2. painoksen ilmestymiseen saakka

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695268A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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695269P: Fonologia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti tai muu vieras kieli
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida kielten äännerakenteita sekä soveltaa kurssilla oppimiaan 
fonologian teorian käsitteitä kielelliseen aineistoon.
Sisältö:
Fonologian keskeiset käsitteet ja analyysitavat sekä niiden soveltaminen kielelliseen aineistoon.
Toteutustavat:
Luentoja tai vaihtoehtoisesti kirjatentti.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojakson Yleisen kielitieteen peruskurssi suorittamista. Opintojakson Fonetiikan perusteet 
suorittamista suositellaan.
Oppimateriaali:
David Odden: Introducing Phonology sekä Michael Kenstowicz: Phonology in Generative Grammar (luvut 5-11) 
tai muu opettajan ilmoittama kirjallisuus.
 
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa .tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu tai kirjatentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori

695274A: Fonologian jatkokurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti tai muu vieras kieli
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kriittisesti arvioida erilaisia fonologiaa käsitteleviä teorioita. Hän osaa myös 
syvällisemmin käyttää fonologian teorian malleja erilaisten fonologisten ilmiöiden (tavu, paino, tooni yms.) 
kuvaukseen.
Sisältö:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695269P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Fonologian teorioita. Luennoitavien kurssien teemat vaihtuvat, kirjatenttien ja esseiden aihepiirit sovitaan 
yksilöllisesti opiskelijan kanssa.
Toteutustavat:
Luentoja tai vaihtoehtoisesti kirjatentti tai essee
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja muut kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojakson Fonologia suorittamista.
Oppimateriaali:
Sovitaan opiskelijan kanssa opiskelijan omien intressien mukaan
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu, kirjatentti tai essee
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori

695258A: Historiallinen kielitiede, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen oppimateriaali:
Campbell, Lyle , Historical linguistics an introduction , 1999
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti tai muu vieras kieli
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida kielen muutosta.
Sisältö:
Kielen muutoksen eri osa-alueet (fonologinen, morfologinen ja syntaktinen muutos, merkityksen muutos, 
kieliopillistuminen, kielikontaktit yms.)
Toteutustavat:
Luentoja tai vaihtoehtoisesti kirjatentti.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja muut kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojakson Yleisen kielitieteen peruskurssi suoritusta sekä jonkin verran perus- ja/tai aineopintoja, 
mielellään kielen rakennetta käsitteleviä opintojaksoja (esim. Yleisen kielitieteen jatkokurssi, Fonologia, 
Morfologia, Syntaksi tai vs.).
Oppimateriaali:
Lyle Campbell. Historical Linguistics: An Introduction sekä Sarah Grey Thomason: Language Contact tai muu 
opettajan ilmoittama kirjallisuus.
 
Kurssikirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa .tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu tai kirjatentti
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori

695271P: Kieli ja kulttuuri, 5 op

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695258A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti tai muu vieras kieli
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kriittisesti arvioida kielen ja ympäröivän kulttuurin suhdetta toisiinsa.
Sisältö:
Kielen rooli kulttuurissa, vähemmistökielet, kielen kuolema ja synty.
Toteutustavat:
Luentoja tai kirjatentti.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja muut kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojakson Yleisen kielitieteen peruskurssi suorittamista
Oppimateriaali:
William Foley: Anthropological Linguistics ja David Crystal: Language Death (luvut 1 ja 3) tai muu opettajan 
ilmoittama kirjallisuus.
 
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa .tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu tai vaihtoehtoisesti kirjatentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori

695253P: Kielitieteen historia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen oppimateriaali:
Law, Vivien , History of linguistics in Europe from Plato to 1600 , 2003
Robins, R. H. , Short history of linguistics , 1997
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti tai muu vieras kieli
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa määritellä kielitieteen kehityksen tieteenalana. Hän osaa myös tunnistaa 
tieteenalan keskeiset traditiot ja henkilöt.
Sisältö:
Kielitieteen historiallinen kehitys.
Toteutustavat:
Luentoja tai vaihtoehtoisesti kirjatentti.

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695271P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojakson Yleisen kielitieteen peruskurssi suorittamista.
Oppimateriaali:
Law, V. (2003) The History of Linguistics in Europe. Cambridge: Cambridge University Press ja Robins, R. H. 
(1997) A Short History of Linguistics (kappaleet 6–8) tai muu opettajan ilmoittama kirjallisuus.
 
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa .tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu tai kirjatentti
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori

695257A: Maailman kielet ja kielitypologia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen oppimateriaali:
Song, Jae-Young , Linguistic typology morphology and syntax , 2001
Anhava, Jaakko , Maailman kielet ja kielikunnat , 1998
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti tai muu vieras kieli
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida maailman kielten erilaisia rakennetyyppejä ja luokitella kieliä 
typologisesti. Opiskelija osaa nimetä keskeiset kielet ja kielikunnat.
Sisältö:
Kielten luokittelu, kielelliset universaalit ja kielitypologia
Toteutustavat:
Luentoja tai vaihtoehtoisesti kirjatentti.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja muut kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojakson Yleisen kielitieteen peruskurssi suorittamista sekä jonkin verran perusopintoja, mielellään 
opintojaksot Morfologia sekä Syntaksi.
Oppimateriaali:
Jae Jung Song: Linguistic Typology (Morphology and Syntax) sekä Jaakko Anhava: Maailman kielet ja kielikunnat 
tai muu opettajan ilmoittama kirjallisuus.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa .tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu tai kirjatentti
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori

695270P: Morfologia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695253P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695257A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti tai muu vieras kieli
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida kielten muotorakenteita sekä soveltaa kurssilla oppimiaan 
morfologian teorian käsitteitä kielelliseen aineistoon.
Sisältö:
Morfologian keskeiset käsitteet ja niiden soveltaminen kielelliseen aineistoon.
Toteutustavat:
Luentoja tai vaihtoehtoisesti kirjatentti.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojakson Yleisen kielitieteen peruskurssi suorittamista.
Oppimateriaali:
Geert Booij: Grammar of Words sekä Martin Haspelmath: Understanding Morphology (luvut 3-12) tai muu 
opettajan ilmoittama kirjallisuus.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa .tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu tai kirjatentti
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori

695275A: Morfologian jatkokurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti tai muu vieras kieli
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kriittisesti arvioida erilaisia morfologiaa käsitteleviä teorioita ja soveltaa niitä 
uuteen morfologiseen aineistoon.
Sisältö:
Morfologian teoriat ja niiden soveltaminen. Luennoitavien kurssien teemat vaihtuvat, kirjatenttien ja esseiden 
aihepiirit sovitaan yksilöllisesti opiskelijan kanssa.
Toteutustavat:
Luentoja tai vaihtoehtoisesti kirjatentti tai essee.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja muut kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojakson Morfologia suorittamista

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695270P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Oppimateriaali:
Sovitaan opiskelijan kanssa opiskelijan omien intressien mukaan
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu, kirjatentti tai essee
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori

695279A: Muu erikoisala I (aineopinnot), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
2 - 5 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti tai muu vieras kieli
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa yhdistää muihin kielitieteen opintoihinsa sekä yleisemmin kielitieteen 
kenttään sen kielitieteen osa-alueen, johon hän on tutustunut.
Sisältö:
Jokin kielitieteen erityisalue (esimerkiksi kielifilosofia, kognitiivinen kielitiede, soveltava kielitiede, tietty kielialue 
(afrikkalaiset kielet tms.), tekstianalyysi, tietokonelingvistiikka yms.).
Toteutustavat:
Luentoja, kirjatentti tai muu.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja muut kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojakson Yleisen kielitieteen peruskurssi suorittamista
Oppimateriaali:
Sovitaan opettajan kanssa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu / essee tai vaihtoehtoisesti kirjatentti (n. 200-500 sivua kirjallisuutta, 100 sivua = 1 op).
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori

695272P: Muu erikoisala I (perusopinnot), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
2-5 op
Opetuskieli:
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suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti tai muu vieras kieli
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa yhdistää muihin kielitieteen opintoihinsa sekä yleisemmin kielitieteen 
kenttään sen kielitieteen osa-alueen, johon hän on tutustunut.
Sisältö:
Jokin kielitieteen erityisalue (esimerkiksi kielifilosofia, kognitiivinen kielitiede, soveltava kielitiede, tietty kielialue 
(afrikkalaiset kielet tms.), tekstianalyysi, tietokonelingvistiikka yms.).
Toteutustavat:
Luentoja, kirjatentti tai muu.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja muut kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojakson Yleisen kielitieteen peruskurssi suorittamista
Oppimateriaali:
Sovitaan opettajan kanssa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu / essee tai vaihtoehtoisesti kirjatentti (n. 200-500 sivua kirjallisuutta, 100 sivua = 1 op).
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori

695280A: Muu erikoisala II (aineopinnot), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
2 - 5 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti tai muu vieras kieli
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa yhdistää muihin kielitieteen opintoihinsa sekä yleisemmin kielitieteen 
kenttään sen kielitieteen osa-alueen, johon hän on tutustunut.
Sisältö:
Jokin kielitieteen erityisalue (esimerkiksi kielifilosofia, kognitiivinen kielitiede, soveltava kielitiede, tietty kielialue 
(afrikkalaiset kielet tms.), tekstianalyysi, tietokonelingvistiikka yms.).
Toteutustavat:
Luentoja, kirjatentti tai muu.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja muut kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojakson Yleisen kielitieteen peruskurssi suorittamista
Oppimateriaali:
Sovitaan opettajan kanssa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu / essee tai vaihtoehtoisesti kirjatentti (n. 200-500 sivua kirjallisuutta, 100 sivua = 1 op).
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori

695273P: Muu erikoisala II (perusopinnot), 5 op
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Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
2-5 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti tai muu vieras kieli
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa yhdistää muihin kielitieteen opintoihinsa sekä yleisemmin kielitieteen 
kenttään sen kielitieteen osa-alueen, johon hän on tutustunut.
Sisältö:
Jokin kielitieteen erityisalue (esimerkiksi kielifilosofia, kognitiivinen kielitiede, soveltava kielitiede, tietty kielialue 
(afrikkalaiset kielet tms.), tekstianalyysi, tietokonelingvistiikka yms.).
Toteutustavat:
Luentoja, kirjatentti tai muu.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja muut kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojakson Yleisen kielitieteen peruskurssi suorittamista
Oppimateriaali:
Sovitaan opettajan kanssa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu / essee tai vaihtoehtoisesti kirjatentti (n. 200-500 sivua kirjallisuutta, 100 sivua = 1 op).
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori

695266A: Psykolingvistiikka, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2007 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen oppimateriaali:
Steinberg, Danny D. , Introduction to psycholinguistics , 1993
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 op
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa arvioida kielellistä käyttäytymistä mm. seuraavista näkökulmista: kieli ja kognitio, kielen ja puheen 
tuottaminen ja ymmärtäminen, kielen omaksuminen, merkitys, kompetenssi ja performanssi psyykkisinä ilmiöinä.
Sisältö:
Psykolingvistiikan keskeisiä osa-alueita.
Toteutustavat:
Luentokurssi ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja muut kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
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Edellyttää opintojaksojen Yleinen fonetiikka ja suomen kielen 
äänneoppi, Puheäänen rakenne ja tuottaminen ja Yleisen kielitieteen peruskurssi suorittamista.
Oppimateriaali:
Steinberg, D. D. (1993) Introduction to psycholinguistics
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa .tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
fonetiikan professori

695277A: Semantiikan ja pragmatiikan jatkokurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti tai muu vieras kieli
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee eri semantiikan ja pragmatiikan lähestymistapoja ja osaa soveltaa niitä 
kielen merkityksen ja käytön analyysiin.
Sisältö:
Eri lähestymistapoja semantiikkaan ja pragmatiikkaan. Luennoitavien kurssien teemat vaihtuvat, ja kirjatenttien ja 
esseiden aihepiirit sovitaan yksilöllisesti opiskelijan kanssa.
Toteutustavat:
Luentoja tai vaihtoehtoisesti kirjatentti tai essee.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja muut kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojakson Semantiikka ja pragmatiikka suorittamista.
Oppimateriaali:
Sovitaan opiskelijan kanssa opiskelijan omien intressien mukaan.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu tai vaihtoehtoisesti kirjatentti tai essee.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori

695264P: Semantiikka ja pragmatiikka, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2007 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen oppimateriaali:
Saeed, John I. , Semantics , 2000
Mey, Jacob L. , Pragmatics an introduction , 2001

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695266A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti tai muu vieras kieli
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida kielen merkitystä ja käyttöä kontekstissa.
Sisältö:
Semantiikka (merkitys) ja pragmatiikka (konteksti) kielitieteessä, keskeiset teoriat, metodit ja tutkimuskysymykset.
Toteutustavat:
Luentoja tai vaihtoehtoisesti kirjatentti.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojakson Yleisen kielitieteen peruskurssi suorittamista
Oppimateriaali:
John Saeed: Semantics sekä Jacob Mey: Pragmatics tai muu opettajan ilmoittama kirjallisuus.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa .tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu tai kirjatentti
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori

695281A: Seminaari, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi tai englanti
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tuottaa itsenäisesti kirjoitelman kielellisestä aineistosta oman analyysinsa 
pohjalta.
Sisältö:
Itsenäinen kielitieteellinen tutkimus, analyysi ja seminaarityön kirjoittaminen. Tieteellisen kirjoittamisen harjoittelu 
sekä teoreettisen ja metodisen tiedon soveltaminen.
Toteutustavat:
Seminaari.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää yleisen kielitieteen perusopintojen suorittamista sekä jonkin verran aineopintoja. Opintojakso 
suositellaan suoritettavaksi aineopintojen loppupuolella.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Seminaarityöskentely.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695264P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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695278A: Sosiolingvistiikka, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti tai muu vieras kieli
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida kielen sosiaalista ulottuvuutta sekä soveltaa oppimaansa 
kielellisen variaation tutkimukseen. Opiskelija osaa myös arvioida kaksikielisyyden sosiaalista aspektia.
Sisältö:
Sosiolingvistiikan perusteemat.
Toteutustavat:
Luentoja tai vaihtoehtoisesti kirjatentti
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja muut kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojakson Yleisen kielitieteen peruskurssi suorittamista sekä jonkin verran perusopintoja.
Oppimateriaali:
Ronald Wardhaugh: An Introduction to Sociolinguistics (5. painos) sekä Suzanne Romaine: Bilingualism (luvut 1-2 
ja 4) tai muu opettajan ilmoittama kirjallisuus.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa .tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu tai kirjatentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori

695263P: Syntaksi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2007 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen oppimateriaali:
Tallerman, Maggie , Understanding syntax , 2005
Van Valin, Robert D. Jr. , Introduction to syntax , 2001
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti tai muu vieras kieli
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida lauseiden rakenteita sekä soveltaa kurssilla oppimiaan syntaksin 
teorian käsitteitä kielelliseen aineistoon.
Sisältö:
Syntaksin keskeiset käsitteet ja teoriat

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695278A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Toteutustavat:
Luentoja tai vaihtoehtoisesti kirjatentti.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojakson Yleisen kielitieteen peruskurssi suorittamista
Oppimateriaali:
Tallerman, M. (2005) Understanding Syntax ja Van Valin, R. (2004) An Introduction to Syntax tai muu opettajan 
ilmoittama kirjallisuus.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa .tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu tai kirjatentti
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori

695276A: Syntaksin jatkokurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti tai muu vieras kieli
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa käyttää erilaisia syntaksin teorioita aineiston analyysiin sekä osaa arvioida 
niitä kriittisesti.
Sisältö:
Eri syntaksin teorioita. Luennoitavien kurssien teemat vaihtuvat, kirjatenttien ja esseiden aihepiirit sovitaan 
yksilöllisesti opiskelijan kanssa.
Toteutustavat:
Luentoja tai vaihtoehtoisesti kirjatentti tai essee
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja muut kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojakson Syntaksi suorittamista.
Oppimateriaali:
Sovitaan opiskelijan kanssa opiskelijan omien intressien mukaan
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu tai vaihtoehtoisesti kirjatentti tai essee
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori

695261A: Tutustuminen johonkin kielitieteen klassikkoon, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695263P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen oppimateriaali:
Dufva, H. ja Lähteenmäki, M., Kielentutkimuksen klassikoita , 2002
Saussure, Ferdinand de , Course in general linguistics , 1983
Chomsky, Noam , Syntactic structures , 2002
Chomsky, Noam , Aspects of the theory of syntax , 1965
Sapir, Edward , Language an introduction to the study of speech , 2004
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti tai muu vieras kieli sopimuksen mukaan
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kuvata jonkin kielitieteelliseen ajatteluun voimakkaasti vaikuttaneen 
teoksen merkityksen kielitieteen kehityksessä.
Sisältö:
Kielitieteen klassikko tai klassikoita. Opiskelija tutustuu suoraan klassikkoteokseen eikä pelkästään siitä 
saatavana olevaan sekundaariin tietoon. Teokset voi myös ryhmitellä siten, että valitaan jonkun tietyn teorian
/teoriakokonaisuuden kattava klassikkovalikoima (esim. strukturalismi, kognitiivinen kielioppi/kielitiede, 
generatiivinen kielioppi, optimaalisuusteoria yms.)
Toteutustavat:
Kirjatentti tai essee.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja muut kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojakson Yleisen kielitieteen peruskurssi ja jonkin verran perus- ja aineopintoja.
Oppimateriaali:
N. 500 sivua erikseen sovittavaa kirjallisuutta esimerkiksi seuraavista: 
Hannele Dufva ja Mika Lähteenmäki: Kielentutkimuksen klassikoita, 
Ferdinand de Saussure: Cours de Linguistique Générale (on myös englanniksi ja suomeksi), 
Leonard Bloomfield: Language, 
Noam Chomsky: Syntactic Structures, 
Noam Chomsky: Aspects of the Theory of Syntax, 
Noam Chomsky ja Morris Halle: Sound Pattern of English, 
Zellig Harris: Methods in Structural Linguistics, 
Nikolai Trubetzkoy: Grundzüge der Phonologie, 
Eduard Sapir: Language, 
Ronald Langacker: Foundations of Cognitive Grammar, 
tai jokin muu kielitieteen klassikko.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa .tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kuulustelu, essee tai kirjatentti
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori

695251P: Yleisen kielitieteen jatkokurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695261A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi, kirjatenttivaihtoehtona myös englanti tai muu vieras kieli
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa systemaattisesti analysoida kielen rakennetta, ennen kaikkea 
morfosyntaksia, sekä soveltaa oppimaansa rakenteeltaan erilaisten kielten analyysiin.
Sisältö:
Kielen rakenteen (erit. morfosyntaksin) perusteiden syvempi hallinta sekä kielitieteen eri osa-aloja.
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja kielistä kiinnostuneet.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Edellyttää opintojakson Yleisen kielitieteen peruskurssi suorittamista.
Oppimateriaali:
Thomas E. Payne: Exploring Language Structure: A Student's Guide sekä William O'Grady et al.: Contemporary 
Linguistics (3. painos, luvut 10-14) tai muu opettajan ilmoittama materiaali.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa .tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu tai vaihtoehtoisesti kirjatentti.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori
Lisätiedot:
Contemporary Linguisticsin myöhäisempiä painoksia voi myös käyttää saatavuuden puitteissa. Käytettäessä 
muita painoksia tulee tästä sopia erikseen.

695250Y: Yleisen kielitieteen peruskurssi, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida kielen rakennetta tieteellisesti ja systemaattisesti. Opiskelija osaa 
soveltaa fonologian, morfologian ja syntaksin analyyttisia työkaluja uuteen kielelliseen aineistoon sekä määritellä 
kielitieteen keskeisen peruskäsitteistön.
Sisältö:
Kielitieteen peruskäsitteet ja -analyysi. Pääpaino on fonologialla, morfologialla ja syntaksilla.
Toteutustavat:
Luennot
Kohderyhmä:
Kielten opiskelijat ja kielistä kiinnostuneet.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokuulustelu.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yleisen kielitieteen lehtori
Lisätiedot:
Opintojakso suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuoden syksynä, jos kurssi kuuluu pakollisena osana 
opiskelijan tutkintovaatimuksiin.

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695251P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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