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Opasraportti

HuTK - Koltansaame (2017 - 2018)

Koltansaame

 

Osoite: Giellagas-instituutti/Koltansaame, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Puhelin: opintoasiat/yliopistonlehtori, puhelin +358505148190

Sähköposti: Henkilökunnan sähköpostiosoitteet noudattavat muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi

 

Opinto-oikeus

Oikeus koltansaamenopintojen suorittamiseen on Oulun yliopiston opiskelijoilla sekä erillisen opiskeluoikeuden 
haltijoilla. Ennen opiskeluoikeuden myöntämistä kaikkien opiskelijaksi aikovien on osallistuttava lähtötasokokeeseen 
ja suoritettava koe hyväksytysti.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antavat yliopistonlehtorit, puhelin +358505148190 ja +358503080682

 

Katsaus oppiaineeseen

Koltansaamessa on mahdollista suorittaa perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op.  Opinnot on tarkoitettu 
opiskelijoille, joilla on äidinkielenomainen tai sujuva vieraan kielen taito koltansaamen kielessä. Opinnot johdattavat 
opiskelijan niihin tietoihin ja taitoihin, joita tarvitaan koltansaamen rakenteen (äänne-, muoto- ja lauseopin) 
kielitieteellisessä kuvauksessa ja analysoinnissa, sekä laajentaa ja syventää opiskelijan aktiivista kielitaitoa sanaston, 
kirjoittamisen ja kääntämisen aloilla.

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa käyttää koltansaamea erilaisissa suullisia ja kirjallisia taitoja vaativissa 
tehtävissä ja hän kykenee lukemaan erilaisia tekstejä koltansaameksi. Perusopintojen jälkeen opiskelija osaa käyttää 
sujuvasti kirjallista ja suullista saamen kieltä sekä pystyy seuraamaan koltansaamenkielistä opetusta.

 

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee tuottamaan koltansaameksi vaativampia tekstejä sekä 
arvioimaan tekstejä oikeakielisyyden kannalta.

 

 

Opintojaksot
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Perusopinnot

683688P Koltansaamen äänneoppi (5 op)

683689P Koltansaamen muoto-oppi (5 op)

683690P Koltansaamen lauseoppi (5 op)

683691P Koltansaamen sanasto (5 op)

683692P Koltansaamen kirjoittaminen ja kääntäminen (5 op)

 

Aineopinnot

683693A Koltansaamen taivutusoppi (5 op)

683694A Koltansaamen sananmuodostusoppi (5 op)

683695A Koltansaamen sanasto II (5 op)

683696A Koltansaamen kirjoittaminen II (5 op)

683697A Koltansaamen kääntäminen II (5 op)

683698A Koltansaamen kirjallisuus ja suullinen perinne (5 op)

683699A Kielten uhanalaisuus ja elvyttäminen (5 op)

683700A Kandidaatintutkielma, koltansaame (10 op)

683720A Kypsyysnäyte, kandidaatintutkinto/koltansaame (0 op)

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

683700A: Kandidaatintutkielma (koltansaame), 10 op
683699A: Kielten uhanalaisuus ja elvyttäminen, 5 op
683698A: Koltansaamen kirjallisuus ja suullinen perinne, 5 op
683696A: Koltansaamen kirjoittaminen II, 5 op
683692P: Koltansaamen kirjoittaminen ja kääntäminen, 5 op
683697A: Koltansaamen kääntäminen II, 5 op
683690P: Koltansaamen lauseoppi, 5 op
683689P: Koltansaamen muoto-oppi, 5 op
683694A: Koltansaamen sananmuodostusoppi, 5 op
683691P: Koltansaamen sanasto, 5 op
683695A: Koltansaamen sanasto II, 5 op
683693A: Koltansaamen taivutusoppi, 5 op
683688P: Koltansaamen äänneoppi, 5 op
683720A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/koltansaame), 0 op

Opintojaksojen kuvaukset
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Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

683700A: Kandidaatintutkielma (koltansaame), 10 op

Voimassaolo: 01.08.2016 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saame

Laajuus:
10 op
Opetuskieli:
Suomi ja/tai koltansaame
Ajoitus:
2.vuosi, 3. ja 4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen. Hän osaa hakea tietoa, laatia 
tutkimussuunnitelman sekä tehdä tieteellisen tutkielman ennalta sovitusta tutkimusaiheesta. Opiskelija osaa 
käyttää kielentutkimuksen menetelmiä. Lisäksi hän kykenee hyödyntämään tutkimusaiheeseensa liittyvää 
lähdekirjallisuutta ja pystyy soveltamaan sitä tutkielmassaan. Hän osaa käyttää koltansaamea tieteellisissä 
seminaarikeskusteluissa ja opponoida tieteellisen tutkielman.
Sisältö:
Tiedonhankinta, tutkimussuunnitelman laadinta, tieteellinen kirjoittaminen, tutkielman kirjoittaminen ja opponointi.
Toteutustavat:
Seminaari-istunnot 26 h, opiskelijan henkilökohtainen ohjaus 10 h
Kohderyhmä:
Koltansaamen opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Hyvin suoritetut perusopinnot
Oppimateriaali:
Omaan tutkimusalaan liittyvä tieteellinen kirjallisuus; oheismateriaalina Risto Heikkinen, Anja Agander, Eva Ijäs ja 
Mirja Laitinen 2005: . Jyväskylä: Docendo; Merja Kinnunen & Olli Löytty (toim.) 2007: Tiedonhakijan teho-opas

. 2. painos. Tampere: Osuuskunta Vastapaino; Olli Mäkinen 2005: Tieteellinen kirjoittaminen Tieteellisen 
 Helsinki: Tammi; Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes & Paula Sajavaara 2013:  15. - kirjoittamisen ABC. Tutki ja kirjoita.

17. painos. Helsinki: Tammi.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen seminaarityöskentely ja ohjattu itsenäinen tutkimustyö; 15–20-sivuisen kandidaatintutkielman laatiminen 
ja puolustaminen kandidaattiseminaarissa sekä opponointi.
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Saamen kielen professori
Työelämäyhteistyö:
-

683699A: Kielten uhanalaisuus ja elvyttäminen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2016 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saame
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Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi ja/tai koltansaame
Ajoitus:
1.vuosi, 1. ja 2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä eri kohderyhmille kehitetyt kielen revitalisaatiomenetelmät. 
Opiskelija kykenee analysoimaan, millainen revitalisaatiomenetelmä sopii mihinkin käyttötarkoitukseen ja 
kieliympäristöön.
Sisältö:
Revitalisaatiomenetelmät: totaaliset kielikylpyohjelmat, osittaiset kielikylpyohjelmat ja kaksikielisyysohjelmat, 
paikallinen kieli toisena ”vieraana” kielenä -ohjelmat, kieliyhteisöpohjaiset ohjelmat, kielimestari-oppilas-ohjelma, 
kielijulistusohjelmat, kielen dokumentointi.
Järjestämistapa:
Johdantoluento sekä itsenäinen opiskelu
Toteutustavat:
Luennot ja kirjallisuustentti
Kohderyhmä:
Koltansaamen opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Hyvin suoritetut perusopinnot
Oppimateriaali:
Kirjallisuutta sopimuksen mukaan. (Ks. myös inarinsaamen revitalisaation metodologia.)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallisuustentti
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Saamen kielen professori
Työelämäyhteistyö:
-

683698A: Koltansaamen kirjallisuus ja suullinen perinne, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2016 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi ja/tai koltansaame
Ajoitus:
2.vuosi, 3. ja 4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee koltansaameksi ilmestyneen kaunokirjallisuuden (runot, novellit), leu´dd-perinteen sekä 
koltansaamen perinteiset tarinatyypit, niissä esiintyvät hahmot ja motiivit.
Sisältö:
Vainolaistarinat, hölmöläistarinat, eläintarinat; Laurukainen, staalo, tsaari, piru; eläinmetamorfoosi. Opiskelijat 
lukevat kaunokirjallisuutta ja muistiin merkittyä suullista perinnettä sekä kuuntelevat tallenteita ja laativat näistä 
referaatteja tai analyyseja.
Järjestämistapa:
Netti- ja kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot ja harjoitukset
Kohderyhmä:
Koltansaamen opiskelijat
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Esitietovaatimukset:
Hyvin suoritetut perusopinnot
Oppimateriaali:
Koltansaamenkielinen painettu ja äänitallennemateriaali (Saamelaisarkisto)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti, kotitentti tai harjoitustyö
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Saamen kielen professori
Työelämäyhteistyö:
-

683696A: Koltansaamen kirjoittaminen II, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2016 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi ja/tai koltansaame
Ajoitus:
2.vuosi, 3. ja 4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee kirjoitetun kielen tekstilajit ja kykenee tuottamaan erityyppisiä tekstejä koltansaameksi. Opiskelija 
hallitsee koltansaamen kirjakielen normit ja osaa kirjoittaa kieliopillisesti oikeaa kieltä.
Sisältö:
Opiskelijat harjoittelevat erityyppisten tekstien (uutinen, kolumni, arvostelu, mielipidekirjoitus, kirje ym.) 
kirjoittamista ja arvioivat toistensa tuotoksia kielen kannalta. Opiskelijat perehtyvät puhutun ja kirjoitetun kielen 
eroihin litteroimalla kielennäytteitä.
Järjestämistapa:
Netti- ja kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot ja harjoitukset
Kohderyhmä:
Koltansaamen opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Hyvin suoritetut perusopinnot
Oppimateriaali:
Opettajan jakamat materiaalit (soveltuvin osin myös vastaavien pohjois- ja inarinsaamen kurssien materiaalit).
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti tai kotitentti.
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Saamen kielen professori
Työelämäyhteistyö:
-

683692P: Koltansaamen kirjoittaminen ja kääntäminen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso
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Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saame

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi ja/tai koltansaame
Ajoitus:
2. vuosi, 3. ja 4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa sujuvasti tuottaa ja kääntää erilaisia tekstejä koltansaameksi. Hän hallitsee perustekstilajit (esim. 
uutinen, arvostelu, referaatti), ja osaa ratkaista koltansaameksi kirjoitettaessa ja käännettäessä ilmeneviä 
erityisongelmia (esim. sanastoon liittyviä seikkoja).
Sisältö:
Luentoja, harjoituksia ja itsenäisiä harjoitustehtäviä
Järjestämistapa:
Netti- ja kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot ja harjoitukset (36 h)
Kohderyhmä:
Koltansaamen opiskelijat
Oppimateriaali:
Aineisto jaetaan luennoilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssin aikana tehtävät kirjalliset kirjoitus- ja käännöstehtävät
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Saamen kielen professori

683697A: Koltansaamen kääntäminen II, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2016 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi ja/tai koltansaame
Ajoitus:
2.vuosi, 1. ja 2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee kielen kääntämisen yleiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä kääntäessään erityyppisiä tekstejä 
suomesta koltansaameen.
Sisältö:
Opiskelijat harjoittelevat erityyppisten tekstien (lehtiartikkelien, oppikirjatekstien, romaanikatkelmien, AV-
materiaalin, hallintotekstien ym.) kääntämistä suomesta koltansaameen ja arvioivat toistensa tuotoksia kielen 
kannalta.
Järjestämistapa:
Netti- ja kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot ja harjoitukset
Kohderyhmä:
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Koltansaamen opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Hyvin suoritetut perusopinnot
Oppimateriaali:
Opettajan jakamat materiaalit
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Harjoitustyö
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Saamen kielen professori
Työelämäyhteistyö:
-

683690P: Koltansaamen lauseoppi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saame

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi ja/tai koltansaame
Ajoitus:
2. vuosi, 1. ja 2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelijalla on kokonaiskuva koltansaamen lauseopista ja siitä, kuinka kielen lauseoppia voidaan kielitieteellisesti 
analysoida. Opiskelija osaa jäsentää koltansaamen lauseita ja kuvata niiden rakennetta syvällisemmin kuin 
tavallisessa koulukieliopissa. Hän tuntee keskeiset lauseopin teoriat ja termit. Hän hallitsee koltansaamen 
lauseopin erityispiirteet ja osaa kuvata koltansaamen lauseopin yleisiä kielitypologisia ominaisuuksia.
Sisältö:
Luentoja, harjoituksia ja itsenäisiä harjoitustehtäviä
Järjestämistapa:
Netti- ja kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot ja harjoitukset (36 h)
Kohderyhmä:
Koltansaamen opiskelijat
Oppimateriaali:
Aineisto jaetaan luennoilla
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti tai kotitentti
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Saamen kielen professori

683689P: Koltansaamen muoto-oppi, 5 op

Voimassaolo: 01.01.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saame

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi ja/tai koltansaame
Ajoitus:
1.vuosi, 3. ja 4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy koltansaamen taivutusoppiin ja sananmuodostusoppiin: hän hallitsee muoto-opin 
kuvaamiseen liittyvät keskeiset kielitieteelliset käsitteet ja teoriat sekä osaa soveltaa niitä koltansaamen muoto-
opin kuvaamiseen ja analysointiin. Hän parantaa taivutusopin aktiivista hallintaansa käytännön harjoituksin sekä 
kartuttaa sanavarastoaan johto-oppiin perehtymällä.
Sisältö:
Luentoja, harjoituksia ja itsenäisiä harjoitustehtäviä
Järjestämistapa:
Netti- ja kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot ja harjoitukset (36 h)
Kohderyhmä:
Koltansaamen opiskelijat
Oppimateriaali:
Aineisto jaetaan luennoilla
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti tai kotitentti
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Saamen kielen professori

683694A: Koltansaamen sananmuodostusoppi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2016 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saame

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi ja/tai koltansaame
Ajoitus:
1.vuosi, 3. ja 4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee koltansaamen sananmuodostuksen sekä teoriassa että käytännössä ja kykenee soveltamaan 
tietojaan uudissanojen tuottamisessa ja jo tarjolla olevien uudissanojen arvioimisessa.
Sisältö:
Keskeiset nomini- ja verbijohtimet merkityksen ja muodostuksen kannalta. Lainasanojen mukauttaminen. 
Yhdyssanatyypit.
Järjestämistapa:
Netti- ja kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot ja harjoitukset
Kohderyhmä:
Koltansaamen opiskelijat
Esitietovaatimukset:
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Hyvin suoritetut perusopinnot
Oppimateriaali:
Opettajan jakamat materiaalit (soveltuvin osin myös vastaavien pohjois- ja inarinsaamen kurssien materiaali).
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti tai kotitentti
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Saamen kielen professori
Työelämäyhteistyö:
-

683691P: Koltansaamen sanasto, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saame

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi ja/tai koltansaame
Ajoitus:
2. vuosi, 2. ja 3. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija kartuttaa koltansaamen sanavarastoaan ja ilmaisukykyään mm. lukemalla kaunokirjallisia tekstejä ja 
analysoimalla niitä sanaston näkökulmasta. Opiskelija kerää kurssin aikana oppimansa uudet sanat ja ilmaukset 
henkilökohtaiseen sanaluetteloon ja osaa käyttää sanaluetteloa aktiivisesti kielitaitonsa kartuttamiseen.
Sisältö:
Luentoja, harjoituksia ja itsenäisiä harjoitustehtäviä
Järjestämistapa:
Netti- ja kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot ja harjoitukset (36 h)
Kohderyhmä:
Koltansaamen opiskelijat
Oppimateriaali:
Saamelaisen kulttuuriaineiston arkisto, Giellagas-instituutti; Sammallahti Pekka 2012: Vuo#'lg#g#e jåå'tted 
oouda#s: lookkmo#o#z#z#/ De fas johtta#jedje: nuortalas#giel lohkosat/Taas mentiin: koltansaamen lukemisto 
soveltuvin osin. Muu aineisto jaetaan luennoilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti tai kotitentti
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Saamen kielen professori

683695A: Koltansaamen sanasto II, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2016 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl
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Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi ja/tai koltansaame
Ajoitus:
2.vuosi, 1. ja 2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee jokapäiväisessä viestinnässä tarpeellisen ja keskeisen koltansaamen sanaston sekä tuntee 
perusteellisemmin vähintään yhden erikoisalan sanastoa.
Sisältö:
Opiskelija kartuttaa sanavarastoaan koltansaamenkielisten kirjoitettujen tekstien ja puhutun kielen tallenteiden 
avulla. Opiskelija perehtyy sanastoon esimerkiksi inventoimalla valitsemansa erikoisalan (luonnontiede, uskonto, 
kolttien perinteiset elinkeinot, moderni yhteiskunta jne.) sanaston puutteita ja luomalla uudissanastoa.
Järjestämistapa:
Netti- ja kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot ja harjoitukset
Kohderyhmä:
Koltansaamen opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Hyvin suoritetut perusopinnot
Oppimateriaali:
Koltankieliset kirjat, lehdet, internetsivustot, kielennäytteet ja -tallenteet.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Harjoitustyö ja tentti tai kotitentti.
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Saamen kielen professori
Työelämäyhteistyö:
-

683693A: Koltansaamen taivutusoppi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2016 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi ja/tai koltansaame
Ajoitus:
1.vuosi, 1. ja 2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee keskeisten taivutusmuotojen lisäksi myös koltansaamen perifeerisemmät taivutuskategoriat. 
Hän osaa määrittää nominien ja verbien taivutusluokan ja soveltaa tätä taitoa myös uudissanojen taivutukseen.
Sisältö:
Verbien imperatiivi, konditionaali, potentiaali ja infiniittimuodot, substantiivien omistustaivutus ja adjektiivien 
attribuuttimuodot.
Järjestämistapa:
Netti- ja kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot ja harjoitukset
Kohderyhmä:
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Koltansaamen opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Hyvin suoritetut perusopinnot
Oppimateriaali:
Satu ja Jouni Moshnikoff, Eino Koponen 2009:  Mikko Korhonen, Pekka Koltansaamen koulukielioppi;
Sammallahti, Jouni Moshnikoff 1973:  opettajan jakamat materiaalitKoltansaamen opas;
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti tai kotitentti
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Saamen kielen professori
Työelämäyhteistyö:
-

683688P: Koltansaamen äänneoppi, 5 op

Voimassaolo: 01.01.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saame

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi ja/tai koltansaame
Ajoitus:
1.vuosi, 3. ja 4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee äänneopin tutkimuksen keskeisen terminologian ja käsitteistön ja osaa käyttää sitä 
koltansaamen äännejärjestelmän kuvaamiseen. Opiskelija ymmärtää fonologisen ja foneettisen kirjoituksen eron, 
tuntee suomalais-ugrilaisen tarkekirjoituksen perusperiaatteet ja osaa soveltaa tätä tietoa käyttäessään esim. T. I. 
Itkosen  Hän hallitsee kirjakielen ja ääntämisen suhteen ja tiedostaa oman Koltan- ja kuolanlapin sanakirjaa.
murteensa ja kirjakielen pohjana olevaan vanhan Suonikylän murteen äänneopilliset erot.
Sisältö:
Luentoja, harjoituksia ja itsenäisiä harjoitustehtäviä
Järjestämistapa:
Netti- ja kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot ja harjoitukset (36 h)
Kohderyhmä:
Koltansaamen opiskelijat
Oppimateriaali:
Saamelaisen kulttuuriaineiston arkisto, Giellagas-instituutti; Sammallahti Pekka 2012: Vuo#'lg#g#e jåå'tted 
oouda#s: lookkmo#o#z#z#/ De fas johtta#jedje: nuortalas#giel lohkosat/Taas mentiin: koltansaamen lukemisto 
soveltuvin osin. Muu aineisto jaetaan luennoilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti tai kotitentti
Arviointiasteikko:
0#5
Vastuuhenkilö:
Saamen kielen professori

683720A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/koltansaame), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2016 -
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Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
0 op
Opetuskieli:
Suomi ja/tai koltansaame
Ajoitus:
2.vuosi, 3. ja 4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa annetun tehtävänasettelun pohjalta kieleltään ja sisällöltään 
viimeistellyn esseen, jossa hän pystyy esittelemään arvioivasti tutkielmansa teoreettista ja metodologista taustaa 
sekä keskeisiä tuloksia.
Sisältö:
Kandidaatintutkielman pohjalta kirjoitettava essee
Järjestämistapa:
Itseopiskelu
Toteutustavat:
Kypsyysnäyte kirjoitetaan tenttitilaisuudessa.
Kohderyhmä:
Koltansaamen opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Hyväksytty kandidaatintutkielma
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Essee (n. neljä käsinkirjoitettua sivua n. 500 sanaa) tenttitilaisuudessa. Essee kirjoitetaan opiskelijan äidinkielellä. 
Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Saamen kielen professori
Työelämäyhteistyö:
-


