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Opasraportti

HuTK - Saamelainen kulttuuri (2019 - 2020)

Saamelainen kulttuuri

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

Puhelin: 029 448 3486 (yliopistonlehtori/opintoasiat), 029 448 3489 tai 040 578 0492 (professori) ja 029 448 3494 tai 
040 518 3781 (yliopistonlehtori)

Sähköposti: marjatta.jomppanen(at)oulu.fi (yliopistonlehtori/opintoasiat), veli-pekka.lehtola(at)oulu.fi (professori) ja 
anni-siiri.lansman(at)oulu.fi (yliopistonlehtori)

Työhuoneet: yliopistonlehtori/opintoasiat HUM344, professori HUM340, yliopistonlehtori HUM338

 

Opiskeluoikeus ja opintojen aloittaminen

Saamelainen kulttuuri on yksi historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelman pääaineista. Kaikki Oulun 
yliopiston läsnä oleviksi ilmoittautuneet tutkinto-opiskelijat voivat opiskella saamelaista kulttuuria sivuaineena. Se 
sopii täydentämään esimerkiksi kulttuuriantropologian, historiatieteiden ja pohjois- tai inarinsaamen pääaineita.

Tutkinto-ohjelman opiskeluoikeuden voi saada lähettämällä hakemuksen Opintopolku-järjestelmän kautta ja 
osallistumalla kevään valintakokeeseen. Humanistisen tiedekunnan opiskelija voi saada pääaineoikeuden myös 
suorittamalla sivuaineena saamelaisen kulttuurin perusopinnot vähintään arvosanalla 3 ja anomalla tiedekunnalta 
pääaineen vaihto-oikeutta. Muiden tiedekuntien opiskelijat hakevat opiskeluoikeutta siirto-opiskelijavalinnassa.

Saamelaisen kulttuurin perusopinnot ovat pakolliset opettajiksi aikoville saamen kielen opiskelijoille.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antavat yliopistonlehtori/opintoasiat (029 448 3486), yliopistonlehtori (029 448 3494) ja professori 
(029 448 3489).

 

Katsaus oppiaineeseen

Oulun yliopistolla on valtakunnallinen tehtävä kehittää saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin ylintä opetusta ja 
tutkimusta. Saamelaisen kulttuurin pääaine perustettiin vuonna 2004, ja se tuottaa saamelaista kulttuuria syvällisesti 
tuntevia asiantuntijoita. Kandidaatin- ja maisterintutkinnon suorittaminen kestää noin viisi vuotta.

Saamelainen kulttuuri on monitieteinen opetus- ja tutkimusala, jonka perustana on saamelaisten historia ja 
perinteinen kulttuuri. Saamelaiset elävät kotivaltioissaan vähemmistöasemassa ja saamelaisyhteisöt ovat 
voimakkaassa elinkeinollisessa, kulttuurisessa ja kielellisessä muutoksessa. Oppiaine antaa perustiedot 
saamelaisten perinteisestä kulttuurista, mutta saamelaiset nähdään myös moderneina, kansainvälisinä ja aktiivisina 
toimijoina. Saamelaista kulttuuria tarkastellaan myös maailman alkuperäiskansojen ja erityisesti pohjoisten 
alkuperäiskansojen näkökulmasta.
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Sijoittuminen työelämään

Saamelaisen kulttuurin opinnot antavat tietoja ja taitoja monenlaisiin kulttuurialan tehtäviin Suomen ja pohjoismaiden 
saamelaisympäristöissä sekä muissa kansainvälisissä yhteyksissä. Kulttuurialan asiantuntijoita tarvitaan 
saamelaishallinnon lisäksi kuntien ja valtion hallinnossa, erilaisissa kulttuuritapahtumissa, järjestöissä sekä kulttuuri- 
ja taideprojekteissa.

 

Sivuaineet

Tutkintoon kuuluu pääaineopintojen lisäksi myös sivuaineopintoja, jotka opiskelija valitsee omien mielenkiinnon 
kohteidensa sekä työllistymistavoitteidensa perusteella. Sopivia sivuaineita saamelaisen kulttuurin 
pääaineopiskelijalle ovat esimerkiksi pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielet, kulttuuriantropologia, sosiologia, 
Suomen ja Skandinavian historia, arkeologia, viestintä, museologia, informaatiotutkimus sekä kulttuurimaantiede. 
Oulun yliopistossa opetettavien oppiaineiden lisäksi sopivia sivuaineita ovat esimerkiksi hallintotieteet, 
ympäristöoikeus ja kansainväliset suhteet, joita opetetaan Lapin yliopistossa. Tutkintoon kuuluu myös pakollisia, 
käytännön kielitaitoon tähtääviä saamen kielen opintoja.

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

 

Opetusohjelma

Virallinen opetusohjelma on WebOodissa. Lisätietoa opiskelusta ja opetuksesta saa oppiaineen kotisivuilta (
).http://www.oulu.fi/giellagas

 

Tentit

Kaikkiin tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä. Luentokurssin 
suorittamisen yhteydessä pidettäviin luentotentteihin ei kuitenkaan tarvitse ilmoittautua, ellei niin erikseen sovita. 
Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Giellagas-instituutin oppiaineen tenttejä voi tenttiä joko tiedekunnan 
tai oppiaineryhmä 1:n tenttipäivinä. Tenttiajat löytyvät humanistisen tiedekunnan verkkosivuilta.

Suoritetut opintojaksot kirjataan opintorekisteriin, jonka opiskelijan tulee tarkistaa vähintään puolen vuoden välein. 
Tenttivastauksia säilytetään kuusi kuukautta tulosten julkistamisen jälkeen.

 

Pakolliset sivuaineet

Pohjoissaamen kielen perusopinnot (25 op) ovat pakollinen sivuaine niille opiskelijoille

joiden äidinkielenä on pohjoissaame
tai jotka hallitsevat pohjoissaamen kielen äidinkielisen tavoin
tai jotka ovat suorittaneet lukion saame äidinkielenä -opintojakson
tai joille saamen kieli on toinen kieli

Jos opiskelijan äidinkielenä on inarin- tai koltansaame, saamen kielen perusopintojen (25 op) suorittamisesta 
sovitaan erikseen, koska kaikkia kursseja ei välttämättä järjestetä joka vuosi.

Pohjoissaamen vieraana kielenä -opintojen alkeis- ja jatkokurssit (yhteensä 10 opintopistettä) tai vastaavat inarin- tai 
koltansaamen opinnot ovat pakollisia niille opiskelijoille, jotka eivät suorita pohjois-, inarin- tai koltansaamen 
perusopintoja.

Saamen kielen perusopintoja (25 op) opiskelevat suorittavat lisäksi kieli- ja viestintäopintoja (lisää tietoa opinto-
oppaan kohdasta kieli- ja viestintäopinnot).

http://www.oulu.fi/giellagas
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Oppimateriaali

Yleisoppikirjoja ja temaattisia kokoomateoksia erityisesti saamelaisen nykykulttuurin alalta on vähän, ja suuri osa 
merkittävistä tutkimustuloksista on ilmestynyt artikkeleina eri julkaisuissa. Siksi saamelaisen kulttuurin oppiaineessa 
käytettävä oppimateriaali on koottu osin artikkelikansioihin Optimaan. Tiedot kurssien oppimateriaaleista löytyvät 
kurssien Optima-työtiloista ja /tai WebOodista.

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee saamelaisen kulttuurin pääpiirteet sekä historialliset ja alueelliset 
vaihtelut. Opiskelija saa perustiedot saamelaisten historiasta, elinkeinoista, yhteiskunnasta, perinteistiedon 
muutoksesta, alkuperäiskansoista sekä tutkimuksenteon prosesseista. Opintojen pohjana ovat luennot, joiden ohella 
käytetään tenttikirjallisuutta ja artikkelikansioita sekä erilaisia harjoituksia.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on syvällinen kuva saamelaisten perinteistä, nykypäivästä sekä 
saamentutkimuksesta. Opiskelijalla on valmiudet tieteellisen tekstin kirjoittamiseen, esittämiseen ja suulliseen 
argumentointiin. Lisäksi hän osaa käyttää kriittisesti lähdemateriaalia, analysoida tutkimusaineistoja ja soveltaa 
erilaisia metodeja käytännön tutkimustyössä. Aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma seminaaritöineen.

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on nykytutkimukseen perustuva kokonaiskuva saamelaisesta 
kulttuurista ja sen muutoksesta sekä saamelaisen yhteiskunnan kehityksestä Pohjoismaissa ja Venäjällä. 
Opiskelijalla on tieteelliset ja käytännölliset valmiudet tutkimustyöhön, ja hän osaa soveltaa alansa tieteellistä tietoa 
esimerkiksi asiantuntijana toimiessaan.

 

Opintojaksot

 

Perusopinnot, 25 op:

683300Y HOPS, 0 op

683504P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin ja saamentutkimukseen, 5 op

683505P Saamelaisten esihistoria ja historia, 5 op

683374P Saamelainen nyky-yhteiskunta ja oikeudet, 5 op

683506P Saamelaisten maailmankuvat ja taiteet, 5 op

683507P Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt, 5 op

 

Aineopinnot, 45 op:

683301Y HOPS 2, 0 op

683396A Saamelaisten menneisyyden erityiskysymyksiä, 5 op

683397A Saamelainen kulttuuriympäristö ja maankäyttö, 5 op

683480A Saamelaisen yhteiskunnan rakentuminen, 5 op

683508A Saamelaisen kulttuuriperinnön uudet muodot, 5 op

683482A Saamentutkimuksen suuntauksia, 5 op

683392A Valinnaiset opinnot tai harjoittelu, 5 op
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700333P Tutkimusmenetelmät, 5 op

683384A Kandidaatintutkielma, 10 op

683390A Kypsyysnäyte, 0 op

 

Syventävät opinnot, 80 op:

683302Y HOPS 3, 0 op

683385S Syventyminen alan erikoisteemoihin, 10 op

683511S Perehtyminen teoriaan ja metodeihin, 5 op

683512S Tieteellinen kirjoittaminen, 5 op

683513S Seminaari, 5 op

683388S Pro gradu -tutkielma, 40 op

683514S Valinnaiset opinnot, harjoittelu tai vaihto-opiskelu, 15 op

683391S Kypsyysnäyte, 0 op

Tutkintorakenteet

HuK-tutkinto/saamelainen kulttuuri (saamea vieraana kielenä opiskelevat)

Tutkintorakenteen tila: julkaistu

Lukuvuosi: 2019-20

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2019

Yleistä HuK-tutkinnosta (180 - 190 op)

Humanististen tieteiden kandidaatintutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinnossa on oltava pääaineen perus- 
ja aineopintojen (25 op + 45 op) lisäksi pohjoissaamen kieli vieraana kielenä alkeiskurssi ja jatkokurssi (10 op) (tai 
vastaavat inarinsaamen opinnot) sekä kieli- ja viestintäopinnot (25 op).

 

Kieli- ja viestintäopintoihin kuuluvat pakollisina HIKUVIE tutkinto-ohjelman yhteiset opintojaksot Johdatus tieteelliseen 
ajatteluun (5 op) ja Digitaaliset ihmistieteet (5 op).

 

Tutkinnossa on oltava vähintään yhdet sivuaineen perusopinnot, muutoin puuttuvat opintopisteet voi koota 
haluamallaan tavallaan. Suositeltavaa on suorittaa kokonaisia arvosanoja (kahdet perusopinnot tai perusopinnot ja 
aineopinnot).  Sopivia sivuaineita ovat esimerkiksi saamen kieli vieraana kielenä, kulttuuriantropologia, sosiologia, 
historia, arkeologia informaatiotutkimus tai kulttuurimaantiede Oulun yliopistossa sekä esimerkiksi hallintototieteet, 
ympäristöoikeus tai kansainväliset suhteet Lapin yliopistossa.

Kieli- ja viestintäopinnot 25 op (vähintään 25 op)



5

 opintoja ei vaadita siltä, jonka kandidaatintutkintoon sisältyvät vähintään perusopinnot Toisen kotimaisen kielen
ruotsin kielessä.

Vieras kieli

Lisätietoa: http://www.oulu.fi/kielikoulutus/englanti_hutk

Muut kielivaihtoehdot voi tarkistaa kieli- ja viestintäkoulutuksen opinto-oppaasta.

Taitotason kirjallisessa ja suullisessa kielitaidossa on molemmissa oltava vähintään B1.

700332P: Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op
700169P: Johdatus tieteelliseen ajatteluun, 5 op
900084Y: Tieteellinen viestintä, 5 op
901030Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op
901031Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (HuTK), 3 op

Saamelainen kulttuuri, perusopinnot 25 op (vähintään 25 op)

A115801: Saamelainen kulttuuri, perusopinnot, 25 op
Pakolliset opintojaksot (HOPS vain pääaineopiskelijoille)

683300Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (saamelainen kulttuuri), 0 op
683504P: Johdatus saamelaiseen kulttuuriin ja saamentutkimukseen, 5 op
683505P: Saamelaisten esihistoria ja historia, 5 op
683374P: Saamelainen nyky-yhteiskunta ja oikeudet, 5 op
683506P: Saamelaisten maailmankuvat ja taiteet, 5 op
683507P: Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt, 5 op

Saamelainen kulttuuri, aineopinnot 45 op (vähintään 45 op)

A115802: Saamelainen kulttuuri, aineopinnot, 45 op
Pakolliset opintojaksot

683301Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (saamelainen kulttuuri), 0 op
683397A: Saamelainen kulttuuriympäristö ja maankäyttö, 5 op
683396A: Saamelaisten menneisyyden erityiskysymyksiä, 5 op
683482A: Saamentutkimuksen suuntauksia, 5 op
700333P: Tutkimusmenetelmät, 5 op
683392A: Valinnaiset opinnot tai harjoittelu, 5 op
683508A: Saamelaisen kulttuuriperinnön uudet muodot, 5 op
683480A: Näkökulmia saamelaiseen yhteiskuntaan, 5 op
683384A: Kandidaatintutkielma, 10 op
683390A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/saamelainen kulttuuri), 0 op

Pohjoissaame 10 op (10 op)

683400P: Pohjoissaamen alkeiskurssi, 5 op
683401P: Pohjoissaamen jatkokurssi, 5 op

Sivuaine, perusopinnot 25 op (vähintään 25 op)

Kandidaatintutkintoon tulee sisältyä vähintään yhdet perusopintojen (25 op) laajuiset sivuaineopinnot.

 

Vapaavalintaiset sivuaineopinnot ja muut opinnot (vähintään 50 op)

Sivuaine- ja/tai muita opintoja niin, että tutkinnon opintopistemääräksi tulee 180-190 op.

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/englanti_hutk
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Opiskelija voi suorittaa omien  tavoitteidensa ja henkilökohtaisen HOPS-keskustelun pohjalta tutkintoonsa vapaasti 
valitsemiaan opintoja.

Suositeltavaa on kuitenkin suorittaa kokonaisia arvosanoja. Sopivia sivuaineita ovat esimerkiksi saamen kieli, 
kulttuuriantropologia, sosiologia, historia, arkeologia informaatiotutkimus tai kulttuurimaantiede Oulun yliopistossa 
sekä esimerkiksi hallintototieteet, ympäristöoikeus tai kansainväliset suhteet Lapin yliopistossa.

HuK-tutkinto/saamelainen kulttuuri (saamea äidinkielenään opiskelevat)

Tutkintorakenteen tila: julkaistu

Lukuvuosi: 2019-20

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2019

Yleistä HuK-tutkinnosta (180 - 190 op)

Humanististen tieteiden kandidaatintutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinnossa on oltava pääaineen perus- 
ja aineopintojen (25 op + 45 op) lisäksi pohjoissaamen kielen perusopinnot (25 op) (tai vastaavat inarinsaamen 
opinnot) sekä kieli- ja viestintäopinnot (30 op).

 

Kieli- ja viestintäopintoihin kuuluvat pakollisina HIKUVIE tutkinto-ohjelman yhteiset opintojaksot Johdatus tieteelliseen 
ajatteluun (5 op) ja Digitaaliset ihmistieteet (5 op).

 

Tutkinnossa on oltava vähintään yhdet sivuaineen perusopinnot, muutoin loput opintopisteet voi koota haluamallaan 
tavalla, mutta suositeltavaa on suorittaa kokonaisia arvosanoja (kahdet perusopinnot tai perusopinnot ja 
aineopinnot).  Sopivia sivuaineita ovat esimerkiksi saamen kieli, kulttuuriantropologia, sosiologia, historia, arkeologia 
informaatiotutkimus tai kulttuurimaantiede Oulun yliopistossa sekä esimerkiksi hallintototieteet, ympäristöoikeus tai 
kansainväliset suhteet Lapin yliopistossa.

Kieli- ja viestintäopinnot 30 op (vähintään 30 op)

 opintoja ei vaadita siltä, jonka kandidaatintutkintoon sisältyvät vähintään perusopinnot Toisen kotimaisen kielen
ruotsin kielessä.

Vieras kieli 

Lisätietoa: http://www.oulu.fi/kielikoulutus/englanti_hutk

Muut kielivaihtoehdot voi tarkistaa kieli- ja viestintäkoulutuksen opinto-oppaasta.

Taitotason kirjallisessa ja suullisessa kielitaidossa on molemmissa oltava vähintään B1.

700332P: Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op
700169P: Johdatus tieteelliseen ajatteluun, 5 op
900084Y: Tieteellinen viestintä, 5 op
901030Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op
901031Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (HuTK), 3 op
694959Y: Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi, 5 op

Saamelainen kulttuuri, perusopinnot 25 op (vähintään 25 op)

A115801: Saamelainen kulttuuri, perusopinnot, 25 op

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/englanti_hutk
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Pakolliset opintojaksot (HOPS vain pääaineopiskelijoille)
683300Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (saamelainen kulttuuri), 0 op
683504P: Johdatus saamelaiseen kulttuuriin ja saamentutkimukseen, 5 op
683505P: Saamelaisten esihistoria ja historia, 5 op
683374P: Saamelainen nyky-yhteiskunta ja oikeudet, 5 op
683506P: Saamelaisten maailmankuvat ja taiteet, 5 op
683507P: Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt, 5 op

Saamelainen kulttuuri, aineopinnot 45 op (vähintään 45 op)

A115802: Saamelainen kulttuuri, aineopinnot, 45 op
Pakolliset opintojaksot

683301Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (saamelainen kulttuuri), 0 op
683397A: Saamelainen kulttuuriympäristö ja maankäyttö, 5 op
683396A: Saamelaisten menneisyyden erityiskysymyksiä, 5 op
683482A: Saamentutkimuksen suuntauksia, 5 op
700333P: Tutkimusmenetelmät, 5 op
683392A: Valinnaiset opinnot tai harjoittelu, 5 op
683508A: Saamelaisen kulttuuriperinnön uudet muodot, 5 op
683480A: Näkökulmia saamelaiseen yhteiskuntaan, 5 op
683384A: Kandidaatintutkielma, 10 op
683390A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/saamelainen kulttuuri), 0 op

Pohjoissaame, perusopinnot 25 op (vähintään 25 op)

Pohjoissaamen kielen perusopintokokonaisuus 25 op on pakollinen opiskelijoille, joiden äidinkielenä on 
pohjoissaame tai jotka hallitsevat saamen kielen äidinkielisen tavoin tai jotka ovat suorittaneet lukion saame 
äidinkielenä -oppimäärän tai joille saamen kieli on toinen kieli.

 

A117001: Pohjoissaame, perusopinnot, 25 op
Pakollisuus

683462Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (pohjoissaame), 0 op
683407P: Taivutusoppi, 5 op
683520P: Sananmuodostusoppi, 5 op
683521P: Kirjoittaminen I, 5 op
683522P: Kääntäminen I, 5 op
683516P: Pohjoissaamen lauseoppi, 5 op

Vapaavalintaiset sivuaineopinnot ja muut opinnot (vähintään 55 op)

Sivuaine- ja/tai muita opintoja niin, että tutkinnon opintopistemääräksi tulee 180-190 op.

Opiskelija voi suorittaa omien  tavoitteidensa ja henkilökohtaisen HOPS-keskustelun pohjalta tutkintoonsa vapaasti 
valitsemiaan opintoja.

Suositeltavaa on kuitenkin suorittaa kokonaisia arvosanoja. Sopivia sivuaineita ovat esimerkiksi saamen kieli, 
kulttuuriantropologia, sosiologia, historia, arkeologia informaatiotutkimus tai kulttuurimaantiede Oulun yliopistossa 
sekä esimerkiksi hallintototieteet, ympäristöoikeus tai kansainväliset suhteet Lapin yliopistossa.

FM-tutkinto/saamelainen kulttuuri

Tutkintorakenteen tila: julkaistu

Lukuvuosi: 2019-20

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2019
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Saamelainen kulttuuri, syventävät opinnot 80 op (vähintään 80 op)

A115803: Saamelainen kulttuuri, syventävät opinnot, 60 op
Pakolliset opintojaksot

683302Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (saamelainen kulttuuri), 0 op
683385S: Syventyminen alan erityisteemoihin, 10 op
683511S: Perehtyminen teoriaan ja metodeihin, 5 op
683512S: Tieteellinen kirjoittaminen, 5 op
683514S: Valinnaiset opinnot, harjoittelu tai vaihto-opiskelu, 15 op
683513S: Seminaari (saamelainen kulttuuri), 5 op
683388S: Pro gradu -tutkielma, 40 op
683391S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/saamelainen kulttuuri), 0 op

Sivuaineopinnot ja muut opinnot (vähintään 40 op)

Sivuaineen aineopinnot 35 op ja muita opintoja 5 op

TAI

sivuaineen perusopinnot 25 op ja muita opintoja 15 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuuluvien opintokohteiden kuvaukset

700332P: Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ritva Kylli

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli:
suomi (englanti)
Ajoitus:
kevätlukukausi, periodi III
Osaamistavoitteet:
- tuntee digitaalisten ihmistieteiden tutkimuskysymyksiä, -menetelmiä ja -näkökulmia
- oppii tuntemaan digitaalisten ihmistieteiden keskeiset käsitteet sekä keskeisiä määrällisiä ja laadullisia aineistoja
- perehtyy alustavasti ihmistieteellisessä tutkimuksessa käytettäviin digitaalisiin työkaluihin sekä digitaalisen kulttuurin 
tutkimuksessa käytettäviin teoreettisiin ja eettisiin lähtökohtiin (liittyen esim. avoimeen tieteeseen ja aineistoihin)
 -oppii hahmottamaan, minkälaista ihmistieteellistä tutkimusta on mahdollista tuottaa tietokoneavusteisilla 
menetelmillä
-oppii monitieteellisen yhteistyön perusteita sekä tuomaan osaa osaamistaan tieteidenväliseen projektiyhteistyöhön
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Sisältö:
Digitaalisten ihmistieteiden näkökulmat, työkalut sekä digitaalisten aineistojen tutkimisessa tarvittavat teoriat ja 
metodit.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus, jonka tukena verkko-opetus.
Toteutustavat:
Aktivoivat opiskelumenetelmät: Luennot, ryhmissä tehtävät harjoitukset ja verkkotyöskentely
Kohderyhmä:
HIKUVIE-tutkinto-ohjelman opiskelijat ja Digitaaliset ihmistieteet –sivuopintokokonaisuuden
opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.
Oppimateriaali:
Luennoilla ilmoitettava materiaali. Warwick, C., Terras, M. M., & Nyhan, J. (2012) Digital 

. humanities in practice London: Facet Publishing in association with UCL Centre for Digital 
Humanities
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen luennoille, reflektoivan oppimispäiväkirjan kirjoittaminen sekä aktiivinen
osallistuminen ryhmätyöskentelyyn. Kriteereinä aktiivinen osallistuminen harjoitustöiden
tekemiseen, luentopäiväkirjan avulla osoitettu aihepiirin tuntemus sekä työelämätaitojen

 kehittyminen. Opiskelijat, joilla kurssi sisältyy pääaineen opintoihin, ja jotka suorittavat digitaaliset
ihmistieteet 25 op sivuaineena, suorittavat sivuaineeseen korvaavan kirjatentin examin yleisenä
tenttinä: Warwick, C., Terras, M. M., & Nyhan, J. (2012) . Digital humanities in practice London:
Facet Publishing in association with UCL Centre for Digital Humanities.
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/historia/node/54642
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Ritva Kylli (tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö)
Työelämäyhteistyö:
Opintojakso edistää monipuolisesti opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä, esimerkiksi projektityöskentelytaitoja 
sekä digitaalisten aineistojen käsittelytaitoja. Harjoitustyöaiheita laaditaan yhdessä yliopistolla työskentelevien 
tutkijoiden sekä muiden työelämän edustajien kanssa, ja lisäksi opintojaksolla järjestetään työelämän edustajien 
vierailuluentoja.
Lisätiedot:

 Kurssi on pakollinen kaikille HIKUVIE–opiskelijoille. Opiskelijat, joilla kurssi sisältyy pääaineen
opintoihin ja jotka suorittavat digitaaliset ihmistieteet 25 op sivuaineena, suorittavat sivuaineeseen
korvaavan kirjatentin examin yleisenä tenttinä: Warwick, C., Terras, M. M., & Nyhan, J. (2012) 

. Digital Humanities in Practice London: Facet Publishing in association with UCL Centre for Digital
Humanities.

700169P: Johdatus tieteelliseen ajatteluun, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli:
suomi tai englanti
Ajoitus:
vaihtelee pääaineen mukaan
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Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy tieteellisen ajattelun peruspiirteisiin ja osaa kuvailla tieteellisen ja ei-tieteellisen ajattelun eroja ja 
yhtäläisyyksiä
Sisältö:
Perehtyminen tieteellisen ajattelun peruspiirteisiin. Kurssilla pohditaan mitä on tieto ja erityisesti tieteellinen tieto, 
käsitellään tieteen ja epätieteen rajankäyntiä, ihmistieteiden ja luonnontieteiden eroja sekä yhtäläisyyksiä, tieteellistä 
perustelua eli argumentointia, kriittistä lähteiden lukutaitoa, havainnon, päättelyn ja tulkinnan prosesseja, tieteen 
tekemisen etiikkaa ja normeja, tieteen julkisuutta ja tiedon salaamista, tiedeviestintää ja tieteellisen ajattelun 
historiallista kehitystä.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetusta 24 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 111 tuntia.
Toteutustavat:
Luentokurssi ja oheistehtävä
Kohderyhmä:
HiKuVie-tutkinto-ohjelman opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Ei vaatimuksia tai suosituksia aiemmista opinnoista
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja
Oppimateriaali:
Leila Haaparanta & Ilkka Niiniluoto: Johdatus tieteelliseen ajatteluun
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokurssi, luentopäiväkirja ja kirjatentti. Kriteereinä aktiivinen osallistuminen opetuskeskusteluihin, 
luentopäiväkirjan avulla osoitettu aihepiirin tuntemus ja kirjatentin hyväksytty suorittaminen.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Petteri Pietikäinen
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Yhteinen ja pakollinen kurssi kaikille HIKUVIEn opiskelijoille.

900084Y: Tieteellinen viestintä, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900084Y Tieteellinen viestintä (AVOIN YO) 5.0 op

Taitotaso:
-
Asema:
Humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmaan kuuluva opintojakso. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa suomen 
kielen ja viestinnän opinnot valitsemalla jonkin toisen 5 op:n opintojakson Viestinnän noutopöydästä. Opintojakso 
kuuluu myös valinnaiseen KieKuVi-sivuainekokonaisuuteen ja OyKKK:n kielisivuaineeseen.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. tai 2. opintovuosi. Tarkista ajoitus oppiaineesi rakennekaaviosta.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija                                               

tunnistaa tieteellisen tekstin
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tuntee tieteellisen tekstin arviointiprosessin
pystyy löytämään ja ilmaisemaan tieteellisestä tekstistä siinä esitetyn tutkimusongelman, -aukon
osaa tarkentaa tekstiään välttääkseen tieteellisen vilpin
osaa arvioida lukemaansa ja kuulemaansa tieteellistä tekstiä kurssilla esitetyistä lähtökohdista
pystyy uudistamaan omia kirjoittamiseen liittyviä käsityksiään
osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti
osaa raportoida ja todentaa oppimaansa eri tavoin

 
Sisältö:
lähteiden käyttö, tekstin rakenne, tavoite, tutkimuskysymykset, johdantoluku, kirjoitusprosessi, tyyli, tieteellisen tekstin 
arviointiprosessi, yhdessä tekeminen, raportointi, palaute
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 35 h ja itsenäistä työskentelyä noin 100 h
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan kandidaatin tutkintoa, kieli-, kulttuuri- ja viestintäsivuaineopintoja sekä OyKKK:n 
kielisivuainetta suorittavat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:

Kaakkuri-Knuuttila, M-L (2013). Tutkimuksen rakenne ja arviointi. Teoksessa Kaakkuri-Knuuttila, M-L. (toim) 
 368-387.Argumentti ja kritiikki. Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot.

Svinhufvud, K. (2007).  Helsinki: Tammi. Valikoiduin osin.Kokonaisvaltainen kirjoittaminen.
Menetelmäpolkuja humanisteille. Jyväskylän yliopisto.
Kielijelppi, kirjoitusviestintä. Helsingin yliopisto
APA-viittaustyyli. RefWorks. Oulun yliopiston kirjasto
Tutkijan ABC. Turun yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Jukka Käräjäoja
Lisätiedot:
Ryhmää muodostettaessa etusijalla ovat ne humanistisen tiedekunnan opiskelijat, jotka eivät ole vielä suorittaneet 
tutkintoonsa kuuluvaa suomen kielen ja viestinnän opintojaksoa.

901030Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: KK / T,H,hyv,hyl toinen kotim. kieli

Opintokohteen kielet: ruotsi

Taitotaso:
B1/B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys)
Asema:
Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Ei koske 
opiskelijoita, joilla on vähintään 15 ov/ 25 op ruotsin kielen opintoja tai jotka aikovat ottaa pohjoismaisen filologian 
sivuaineeksi. Hyväksytty suoritus osoittaa, että opiskelijalla on riittävä oman erikoisalansa ruotsin kielen taito sekä 
korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä virka-alueella vaadittava ruotsin kielen 
taito. Vähintään 15 ov:n/25 op:n laajuiset opinnot vastaavat tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa, vähintään 35 ov:n
/60 op:n opinnot hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Laki 424/03 ja asetus 481/03)

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. 
Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen 
lähtötasoa.
Kurssi sisältää myös opintojakson 901031Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (HuTK), 3 op.
Lähtötasovaatimus:
Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä 
vähintään arvosanalla 7 (  vastaavat tiedot)  YO-arvosana A-L  IB-koulun Swedish B SL vähintään arvosanalla tai tai tai
3  hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan ja
tarvittaessa täydentämään taitojaan itseohjatun opiskelun (901028Y På väg. Itseohjattu opiskelu, 1-3 op) avulla, sillä 
peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon 
saavuttamiseksi. 

Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo  tutkinnossa vaadittavaa ennen
pääainekohtaista pakollista kurssia. Tiedot täydennystavoista löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta 

 .http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
Laajuus:
Kirjallinen kielitaito (901030Y) 2 op, suullinen kielitaito (901031Y) 3 op. Yhteensä 5 op (130 tuntia).
Opetuskieli:
Ruotsi
Ajoitus:
Arkeologia, historian opettajan sv, informaatiotutkimus, kirjallisuus, kulttuuriantropologia, logopedia - 3. vuoden 
syyslukukausi 
Tieteiden ja aatteiden historia, historia - 3. vuoden kevätlukukausi 
Saamelainen kulttuuri, saamen kielet - 2. vuoden syyslukukausi
Englantilainen filologia, germaaninen filologia, suomen kieli - 1. vuoden kevätlukukausi.
Saamelaisen kulttuurin ja saamen kielten opiskelijat voivat suorittaa kurssin oman tutkinto-ohjelman ajoituksen 
mukaisesti Rauno Varosen ryhmissä. 
Kirjallinen ja suullinen osuus suoritetaan yhdessä; ilmoittautuminen vain kurssille 901030Y.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija saavuttaa sellaisen oman alan työtehtävissä tarvittavan ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan, että hän pystyy 
toimimaan tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Hän käyttää perusrakenteita pääsääntöisesti 
oikeakielisesti puheessa ja kirjoituksessa. Hän käyttää eri viestintätilanteissa tarvittavia tavallisimpia 
tilannesidonnaisia fraaseja ymmärrettävästi. Hän osaa käyttää oman alan erikoissanastoa. Hän pystyy lukemaan ja 
ymmärtämään yleistieteellisiä ja oman alan tekstejä ja tekemään niistä johtopäätöksiä. Hän löytää teksteistä 
ydinajatukset ja pystyy välittämään tämän tiedon ruotsin kielellä kollegoille tai maallikkoyleisölle. Hän osaa 
keskustella ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista. Hän osaa suunnitella ja pitää omaan alaan liittyviä lyhyitä 
esityksiä. Hän osaa kirjoittaa lyhyehköjä työelämän ja oman alan tekstejä (esim. sähköpostiviestit, lyhyet raportit, 
kirjoitelmat). Opintojaksoon sisältyy myös oppimistehtäviä, joilla pyritään edistämään ratkaisukeskeisen, 
yrittäjämäisen ajattelun (luovuus, innovatiivisuus) omaksumista. Oppimistehtävien tavoitteena on oppia soveltamaan 
uusia näkökulmia, oivalluksia ja ratkaisuvaihtoehtoja omaan toimintaan.
Sisältö:
Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä 
tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Erityishuomio kohdistuu akateemisen ja oman alan käsitteistön ja 
terminologian hallintaan. Esiintymistaidon harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä 
pienryhmäkeskusteluja. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia oman alan tekstejä. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä. 
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetus 52 t (2x90 min./vk) ja itsenäistä työskentelyä 78 t, yhteensä 130 t/kurssi.
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Alakohtainen sähköinen oppimateriaali. Kontaktitunneilla suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti tablettia tai 
kannettavaa tietokonetta. Opiskelija voi halutessaan tulostaa materiaalin omakustanteisesti. 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista 
osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja kirjallisen 
kielitaidon testaus. Suullisen kielitaidon arvosana perustuu jatkuvaan arviointiin. Kirjallinen arvosana perustuu 
loppukokeeseen ja kirjallisiin tehtäviin.
Opiskelijat osallistuvat opetukseen syys- tai kevätlukukaudella.

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
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Vaihtoehtoiset suoritustavat:

Lue lisää Kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta https://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/56379
 
Arviointiasteikko:
Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan valtakunnallisen KORU-ohjeistuksen mukaan 
(Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006). Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta 
kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä tai hyvä. Tyydyttävä taito vastaa eurooppalaisen viitekehyksen 
tasoa B1 ja hyvä taito tasoa B2. Hylätty on viitekehyksen taitotasolla A2 tai sen alle. 
Ks. arviointikriteerit http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
Vastuuhenkilö:
Ks. Yhteysopettajat
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opetusryhmiin ilmoittaudutaan WebOodissa. Ilmoittautuminen vain opintojaksolle 901030Y Toinen kotimainen kieli, 
ruotsi, kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op. Ilmoittautua voi vain yhteen omalle pääaineelle tarkoitettuun ryhmään. 
Ilmoittautumisen yhteydessä lisätietokenttään tulee täyttää yliopiston s-postiosoite, pääaine, lukion ruotsin 
päättöarvosana ja mahdollinen yo-arvosana sekä mahdollinen Ruotsin valmentavan kurssin (901018Y) suoritus. 
Opiskelija saa vahvistuksen opiskelupaikasta sähköpostitse ennen kurssin alkua.
Mikäli opiskelija on vapautettu ruotsin opinnoista jo perusasteella, hänen tulee hakea vastaava vapautus omasta 
tiedekunnasta.

901031Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (HuTK), 3 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: KK / T,H,hyv,hyl toinen kotim. kieli

Opintokohteen kielet: ruotsi

Taitotaso:
ks. 901030Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito

A115801: Saamelainen kulttuuri, perusopinnot, 25 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ayA115801 Saamelainen kulttuuri, perusopinnot (AVOIN YO) 25.0 op

Pakolliset opintojaksot (HOPS vain pääaineopiskelijoille)

683300Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (saamelainen kulttuuri), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

https://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/56379
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
https://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/56463
https://weboodi.oulu.fi/oodi/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=901030Y&html=1
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Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

Suomi, saame tai englanti

Ajoitus:

1. opiskeluvuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella omaa opiskeluaan omien (työllistymis)tavoitteidensa 
ja mielenkiinnon kohteidensa pohjalta. Opiskelija osaa toteuttaa kandidaatin ja maisterin tutkintojen 
suorittamista koskevan kirjallisen suunnitelman.

Sisältö:

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman luominen

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Osallistuminen tiedotustilaisuuksiin ja HOPS-palaverit omaopettajan kanssa, minkä jälkeen opiskelija 
suunnittelee ja aikatauluttaa opintonsa ja opintopolkunsa käyttäen hyväksi HOPS-lomakkeita.

Kohderyhmä:

Ensimmäisen vuoden pääaineopiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Suoritetaan heti opintojen alkuvaiheessa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallinen opintosuunnitelma ja keskustelu

Arviointiasteikko:

Hyväksytty

Vastuuhenkilö:

Omaopettaja

683504P: Johdatus saamelaiseen kulttuuriin ja saamentutkimukseen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683504P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin ja saamentutkimukseen (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

1. opiskeluvuosi, 1. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata saamelaiskulttuurin alueellisia ja kulttuurisia eroja ja 
ominaispiirteitä sekä ymmärtää saamelaisen kulttuurin moninaisuutta. Opiskelija tuntee 
saamentutkimuksen keskeisiä tutkimusaloja.
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Sisältö:

Esitellään saamelaiskulttuurin alueellista, kielellistä ja kulttuurista vaihtelua eri tieteenalojen ja 
tutkimusperinteiden näkökulmista. Johdatetaan opiskelija saamentutkimuksen historiaan, organisaatioihin 
ja nykyteemoihin.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento-opetus

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Kirjallisuus/artikkelikansio

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai -päiväkirja/ryhmätyö; kirjallisuustentti tai -essee

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori

683505P: Saamelaisten esihistoria ja historia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683505P Saamelaisten esihistoria ja historia (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

1. opiskeluvuosi, 1. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa pääpiirteet saamelaisten esihistoriasta. Opiskelija osaa 
kuvata ja selittää saamelaisten historiallisia vaiheita.

Sisältö:

Käydään läpi arkeologiset ja historialliset perustiedot sekä -käsitykset saamelaisen alkuperästä, 
elinkeinojen ja yhteiskunnan vaiheista sekä saamelaisten roolista oman historiansa tekijöinä.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento-opetus

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat



16

Oppimateriaali:

Kirjallisuus/artikkelikansio

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Professori

683374P: Saamelainen nyky-yhteiskunta ja oikeudet, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Anni-Siiri Länsman

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683374P Saamelainen yhteiskunta ja oikeudet (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

1. opiskeluvuosi, 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata saamelaista nyky-yhteiskuntaa, saamelaisten 
yhteiskunnallista asemaa ja oikeuksia eri kansallisvaltioissa.

Sisältö:

Esitellään saamelaisten yhteiskunnallista toimintaa sekä yhteiskunnallisia laitoksia ja niiden rakentumista. 
Johdatetaan saamelaisten oikeudelliseen asemaan pohjoismaissa ja Venäjällä.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento-opetus

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Kirjallisuus/artikkelikansio

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee

Arviointiasteikko:

0—5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori
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683506P: Saamelaisten maailmankuvat ja taiteet, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683506P Saamelaisten maailmankuvat ja taiteet (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

1. opiskeluvuosi, 3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee alkuperäiskansojen kulttuureja ja osaa kuvata 
alkuperäiskansayhteisöjen yhteisiä ja erottavia piirteitä.

Sisältö:

Opiskelijat johdatetaan alkuperäiskansan käsitteeseen ja sen merkitykseen kansainvälisissä yhteyksissä. 
Opintojakson aikana tutustutaan erilaisten alkuperäiskansojen nykypäivään ja historiaan.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento-opetus

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Kirjallisuus/artikkelikansio ja taide

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Professori

683507P: Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683507P Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä



18

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi/englanti

Ajoitus:

1. opiskeluvuosi, 4. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee alkuperäiskansojen kulttuureja ja osaa kuvata 
alkuperäiskansayhteisöjen yhteisiä ja erottavia piirteitä.

Sisältö:

Opiskelijat johdatetaan alkuperäiskansan käsitteeseen ja sen merkitykseen kansainvälisissä yhteyksissä. 
Opintojakson aikana tutustutaan erilaisten alkuperäiskansojen nykypäivään ja historiaan.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento-opetus

Kohderyhmä:

Kulttuuriantropologian ja saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Kirjallisuus/artikkelikansio

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai -päiväkirja/ryhmätyö; kirjallisuustentti tai -essee

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Saamelaisen kulttuurin yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

-

A115802: Saamelainen kulttuuri, aineopinnot, 45 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Pakolliset opintojaksot

683301Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (saamelainen kulttuuri), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op
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Opetuskieli:

Suomi, saame tai englanti

Ajoitus:

2.—3. opiskeluvuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa päivittää, tarkistaa ja tarkentaa oman kirjallisen 
opintosuunnitelmansa humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamiseksi.

Sisältö:

Aikaisemman HOPS-suunnitelman päivittäminen ja tarkentaminen

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

HOPS-palaverit omaopettajan ja kandidaattiseminaarin opettajan kanssa, minkä jälkeen opiskelija 
suunnittelee ja aikatauluttaa opintonsa.

Kohderyhmä:

Kandidaatintutkielmaa aloittavat pääaineopiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Suoritetaan kandidaatintutkielman aloittamisen yhteydessä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallinen opintosuunnitelma ja keskustelu

Arviointiasteikko:

Hyväksytty

Vastuuhenkilö:

Omaopettaja

683397A: Saamelainen kulttuuriympäristö ja maankäyttö, 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi/saame/englanti

Ajoitus:

2. opiskeluvuosi, 1. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja analysoida saamelaisen kulttuuriympäristön eri 
ulottuvuuksia

Sisältö:

Perehdytään saamelaisen kulttuuriympäristön käsitteeseen ja sen sisältöihin sekä ympäristönkäyttöön 
liittyviin käsityksiin, oikeuksiin ja käytäntöihin.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento-opetus
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Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Saamelaisen kulttuurin perusopinnot

Oppimateriaali:

Kirjallisuus/artikkelikansio

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee

Arviointiasteikko:

0—5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori

683396A: Saamelaisten menneisyyden erityiskysymyksiä, 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi/saame/englanti

Ajoitus:

2. opiskeluvuosi, 2.periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja selittää saamelaisten menneisyyden keskeisiä 
kysymyksiä sekä analysoida ja arvioida kriittisesti tutkimuksen antamaa kuvaa saamelaisten 
menneisyydestä.

Sisältö:

Perehdytään saamelaisia koskevan historiantutkimuksen erityiskysymyksiin ja -teemoihin, kuten 
saamelaisten poliittiseen historiaan sekä Suomen saamelaisten lähihistoriaan.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento-opetus

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Saamelaisen kulttuurin perusopinnot

Oppimateriaali:

Kirjallisuus/artikkelikansio

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee

Arviointiasteikko:

0—5



21

Vastuuhenkilö:

Professori

683482A: Saamentutkimuksen suuntauksia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi/saame/englanti

Ajoitus:

2. opiskeluvuosi, 3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ja osaa arvioida monitieteisen saamentutkimuksen lähtökohtia, 
kysymyksenasetteluja, menetelmiä sekä tiedontuottamisen tapoja.

Sisältö:

Perehdytään monitieteiseen saamentutkimukseen sekä historiallisesti ja yhteiskunnallisesti muuttuviin 
tiedontuottamisen tapoihin.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento-opetus

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Saamelaisen kulttuurin perusopinnot

Oppimateriaali:

Kirjallisuus/artikkelikansio

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee

Arviointiasteikko:

0—5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori

700333P: Tutkimusmenetelmät, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Markku Hokkanen
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Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suomi/saame/englanti

Ajoitus:

syyslukukausi, periodit I ja II
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimuksen laadullisia 
menetelmiä. Kurssi antaa opiskelijoille työelämässä välttämättömiä tiedonhaun, lähdekritiikin, tutkimuksen 
suunnittelun ja toteutuksen (kysymyksenasettelu, aineiston keruu ja analyysi), kirjoittamisen, esittämisen 
sekä kriittisen keskustelun taitoja ja valmiuksia.

Sisältö:

HIKUVIE:n yhteiset menetelmäluennot (2op) + pääaineen oma osio (3op).

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely.
 

Toteutustavat:

Aktivoivat opiskelumenetelmät: Luennot, ryhmissä tehtävät harjoitukset ja 
verkkotyöskentely.
Historiassa kurssiin kuuluu seminaarityöskentelyä.
Kohderyhmä:

HIKUVIE–tutkinto-ohjelman opiskelijat

Esitietovaatimukset:

 
 

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Historiatieteissä jakso suoritetaan yhtä aikaa Tiedonhankintakurssin ( ) http://libguides.oulu.fi/700333p
kanssa.
Informaatiotutkimuksen opiskelijoilla jakso on osa kandidaattiseminaaria (694602A)
Arkeologian, kulttuuriantropologian ja saamelaisen kulttuurin opiskelijoilla jakso kuuluun tutkinto-ohjelman 
yhteisiin opintoihin.

Oppimateriaali:

Kirjallisuus/artikkelikansio

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen luennoille sekä kunkin pääaineen harjoituksiin tms. osuuteen.
HIKUVIEN luento-osuuden oppimispäiväkirja arvioidaan hyväksytty/hylätty.
 

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Markku Hokkanen

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Kurssi on yhteinen ja pakollinen kaikille HIKUVIE -opiskelijoille.

683392A: Valinnaiset opinnot tai harjoittelu, 5 op

http://libguides.oulu.fi/700333p
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Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi/saame/englanti

Ajoitus:

3. opiskeluvuosi, 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luoda yhteyksiä työelämään tai/ja syventää omien opiskelu- ja 
uratavoitteiden mukaista osaamistaan.

Sisältö:

Perehdytään saamelaisen kulttuurin opiskelun kannalta relevanttiin työelämään ja siellä tarvittaviin tietoihin 
ja taitoihin. Opiskelija voi myös valita humanistisen tiedekunnan opiskelijoille tarkoitetusta Työelämäopinnot 
25 op- kokonaisuudesta soveltuvia yksittäisiä kursseja.

Järjestämistapa:

Työharjoittelu, työpaikkavierailut, mentorointi ja /tai itsenäinen opiskelu/ tai luennot

Toteutustavat:

Keskustellaan pääaineen vastaavan opettajan kanssa toteutustavasta.

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Saamelaisen kulttuurin perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Sovitaan erikseen.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Harjoittelupäivä, luentopäiväkirja ja /tai kirjallisuustentti tai -essee

Arviointiasteikko:

0–5 tai hyväksytty / hylätty

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

Vastaava opettaja auttaa opiskelijaa löytämään harjoittelupaikan, mentorin, järjestämään työpaikkavierailun 
tms.

Lisätiedot:

-

683508A: Saamelaisen kulttuuriperinnön uudet muodot, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

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

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi/saame/englanti

Ajoitus:

3. opiskeluvuosi, 3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja analysoida saamelaisten henkistä ja aineellista 
kulttuuriperintöä. Opiskelija osaa selittää, tulkita ja analysoida kulttuuriperinnön muutos- ja 
välittymisprosesseja sekä kulttuuriperinnön merkityksiä nykypäivänä.

Sisältö:

Paneudutaan saamelaisten perinteenlajien muutoksiin ja uusiin muotoihin, perinteistiedon ja -taidon 
välittymiseen sekä kulttuuriperinnön käyttöön ja merkitykseen nykypäivänä ja tulevaisuudessa.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento-opetus

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Saamelaisen kulttuurin perusopinnot

Oppimateriaali:

Kirjallisuus/artikkelikansio

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee

Arviointiasteikko:

0—5

Vastuuhenkilö:

Professori

683480A: Näkökulmia saamelaiseen yhteiskuntaan, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi/saame/englanti

Ajoitus:

3. opiskeluvuosi, 4.periodi

Osaamistavoitteet:
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Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää saamelaisen yhteiskunnan kehityksen ja toiminnan 
pääpiirteet. Opiskelija osaa vertailla ja arvioida kriittisesti saamelaisten asemaa sekä yksilöinä että 
yhteisöinä pohjoismaisissa kansallisvaltioissa ja Venäjällä.

Sisältö:

Perehdytään saamelaisen yhteiskunnan institutionalisoitumiseen, poliittisen vaikuttamisen uusin 
mahdollisuuksiin, koulu- ja hyvinvointikysymyksiin sekä saamelaisten liikkuvuuteen ja työelämään. Lisäksi 
perehdytään syvemmin saamelaisten yhteisöjen sekä yksilöiden sekä saamelaisten yhteiskunnallisten 
laitosten toimintaan ja tulevaisuuden haasteisiin.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento-opetus

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Saamelaisen kulttuurin perusopinnot

Oppimateriaali:

Kirjallisuus/artikkelikansio

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee

Arviointiasteikko:

0—5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori

683384A: Kandidaatintutkielma, 10 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

Suomi/saame/englanti

Ajoitus:

3. opiskeluvuosi, 1.–3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tieteellisen tekstin kirjoittamiseen, esittämiseen ja 
suulliseen argumentointiin. Lisäksi hän osaa käyttää lähdemateriaalia, soveltaa erilaisia metodeja 
käytännön tutkimustyössä ja analysoida tutkimusaineistoaan.

Sisältö:

Perehdytetään opiskelijat ohjatusti tutkimuksenteon käytäntöön ja tieteellisen tekstin tuottamiseen.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Kandiseminaari ja -luennot, itsenäinen työskentely

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijat
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Esitietovaatimukset:

Saamelaisen kulttuurin perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Hyväksytyn kandidaatintutkielman jälkeen on kirjoitettava tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte.

Oppimateriaali:

Omaan tutkimukseen liittyvä kirjallisuus

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kandiseminaariin osallistuminen ja kandidaatintutkielman kirjoittaminen

Arviointiasteikko:

0—5

Vastuuhenkilö:

Professori ja yliopistolehtori

683390A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/saamelainen kulttuuri), 0 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

Saame, suomi, ruotsi tai englanti (koulusivistyskieli)

Ajoitus:

3. opiskeluvuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa annetun tehtävänasettelun pohjalta kieleltään ja 
sisällöltään viimeistellyn esseen, jossa hän pystyy esittelemään arvioivasti tutkielman teoreettista ja 
metodista taustaa sekä keskeisiä tuloksia.

Sisältö:

Omaa kandidaatintutkielmaa käsittelevän esseen kirjoittaminen

Järjestämistapa:

Itsenäinen opiskelu

Toteutustavat:

Kypsyysnäyte kirjoitetaan tiedekunnan tenttitilaisuudessa.

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Hyväksytty kandidaatintutkielma

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Kirjoitetaan kandidaatintutkielman hyväksymisen jälkeen.

Oppimateriaali:

Oma kandidaatintutkielma

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tenttitilaisuudessa kirjoitettu essee

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty
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Vastuuhenkilö:

Professori ja yliopistolehtori

683400P: Pohjoissaamen alkeiskurssi, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683400P Saamen kielen alkeiskurssi 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Pohjoissaame ja suomi
Ajoitus:
1. vuosi, 1.—2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pohjoissaamen ydinkielioppia ja osaa käyttää sitä. Opiskelija tuntee 
perussanaston. Hän osaa lukea helppoja tekstejä ja keskustella helpoista aiheista sekä kirjoittaa saameksi lyhyitä 
kirjoitelmia.
Sisältö:
Erilaisia luku-, kirjoitus- ja ääntämisharjoituksia, kielioppia ja tekstin- ja kuullun ymmärtämiseen liittyviä harjoituksia
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot, harjoitukset ja omatoimista harjoittelua ja perehtymistä kirjallisuuteen. Lähiopetusta 48 t.
Oppimateriaali:
Länsman, Helmi: Cealkke dearvvuo#aid 1–2.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti ja harjoitukset
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori

683401P: Pohjoissaamen jatkokurssi, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683401P Saamen kielen jatkokurssi 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
 
Opetuskieli:
Pohjoissaame ja suomi
Ajoitus:
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1. vuosi, 3.—4. periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää pohjoissaamen keskeistä kielioppia ja perussanavarastoa. Hän 
osaa lukea erityyppisiä tekstejä ja keskustella niiden pohjalta. Opiskelija kehittää kurssin aikana myös kirjallista 
kielenkäyttöään.
Sisältö:
Erilaisia luku-, kirjoitus- ja keskusteluharjoituksia, kielioppia ja tekstin ymmärtämisharjoituksia
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot, harjoitukset ja omatoimista harjoittelua. Lähiopetusta 48 t.
Esitietovaatimukset:
Pohjoissaamen alkeiskurssi suoritettuna.
Oppimateriaali:
Länsman, Helmi: Cealkke dearvvuo#aid 2–3. Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa WebOodista.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luento- tai kotitentti, harjoitukset
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori

700332P: Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Ritva Kylli

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli:
suomi (englanti)
Ajoitus:
kevätlukukausi, periodi III
Osaamistavoitteet:
- tuntee digitaalisten ihmistieteiden tutkimuskysymyksiä, -menetelmiä ja -näkökulmia
- oppii tuntemaan digitaalisten ihmistieteiden keskeiset käsitteet sekä keskeisiä määrällisiä ja laadullisia aineistoja
- perehtyy alustavasti ihmistieteellisessä tutkimuksessa käytettäviin digitaalisiin työkaluihin sekä digitaalisen kulttuurin 
tutkimuksessa käytettäviin teoreettisiin ja eettisiin lähtökohtiin (liittyen esim. avoimeen tieteeseen ja aineistoihin)
 -oppii hahmottamaan, minkälaista ihmistieteellistä tutkimusta on mahdollista tuottaa tietokoneavusteisilla 
menetelmillä
-oppii monitieteellisen yhteistyön perusteita sekä tuomaan osaa osaamistaan tieteidenväliseen projektiyhteistyöhön
Sisältö:
Digitaalisten ihmistieteiden näkökulmat, työkalut sekä digitaalisten aineistojen tutkimisessa tarvittavat teoriat ja 
metodit.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus, jonka tukena verkko-opetus.
Toteutustavat:
Aktivoivat opiskelumenetelmät: Luennot, ryhmissä tehtävät harjoitukset ja verkkotyöskentely
Kohderyhmä:
HIKUVIE-tutkinto-ohjelman opiskelijat ja Digitaaliset ihmistieteet –sivuopintokokonaisuuden
opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.
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Oppimateriaali:
Luennoilla ilmoitettava materiaali. Warwick, C., Terras, M. M., & Nyhan, J. (2012) Digital 

. humanities in practice London: Facet Publishing in association with UCL Centre for Digital 
Humanities
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen luennoille, reflektoivan oppimispäiväkirjan kirjoittaminen sekä aktiivinen
osallistuminen ryhmätyöskentelyyn. Kriteereinä aktiivinen osallistuminen harjoitustöiden
tekemiseen, luentopäiväkirjan avulla osoitettu aihepiirin tuntemus sekä työelämätaitojen

 kehittyminen. Opiskelijat, joilla kurssi sisältyy pääaineen opintoihin, ja jotka suorittavat digitaaliset
ihmistieteet 25 op sivuaineena, suorittavat sivuaineeseen korvaavan kirjatentin examin yleisenä
tenttinä: Warwick, C., Terras, M. M., & Nyhan, J. (2012) . Digital humanities in practice London:
Facet Publishing in association with UCL Centre for Digital Humanities.
Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/historia/node/54642
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori Ritva Kylli (tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö)
Työelämäyhteistyö:
Opintojakso edistää monipuolisesti opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä, esimerkiksi projektityöskentelytaitoja 
sekä digitaalisten aineistojen käsittelytaitoja. Harjoitustyöaiheita laaditaan yhdessä yliopistolla työskentelevien 
tutkijoiden sekä muiden työelämän edustajien kanssa, ja lisäksi opintojaksolla järjestetään työelämän edustajien 
vierailuluentoja.
Lisätiedot:

 Kurssi on pakollinen kaikille HIKUVIE–opiskelijoille. Opiskelijat, joilla kurssi sisältyy pääaineen
opintoihin ja jotka suorittavat digitaaliset ihmistieteet 25 op sivuaineena, suorittavat sivuaineeseen
korvaavan kirjatentin examin yleisenä tenttinä: Warwick, C., Terras, M. M., & Nyhan, J. (2012) 

. Digital Humanities in Practice London: Facet Publishing in association with UCL Centre for Digital
Humanities.

700169P: Johdatus tieteelliseen ajatteluun, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pietikäinen, Petteri Olli

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli:
suomi tai englanti
Ajoitus:
vaihtelee pääaineen mukaan
Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy tieteellisen ajattelun peruspiirteisiin ja osaa kuvailla tieteellisen ja ei-tieteellisen ajattelun eroja ja 
yhtäläisyyksiä
Sisältö:
Perehtyminen tieteellisen ajattelun peruspiirteisiin. Kurssilla pohditaan mitä on tieto ja erityisesti tieteellinen tieto, 
käsitellään tieteen ja epätieteen rajankäyntiä, ihmistieteiden ja luonnontieteiden eroja sekä yhtäläisyyksiä, tieteellistä 
perustelua eli argumentointia, kriittistä lähteiden lukutaitoa, havainnon, päättelyn ja tulkinnan prosesseja, tieteen 
tekemisen etiikkaa ja normeja, tieteen julkisuutta ja tiedon salaamista, tiedeviestintää ja tieteellisen ajattelun 
historiallista kehitystä.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetusta 24 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 111 tuntia.
Toteutustavat:
Luentokurssi ja oheistehtävä
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Kohderyhmä:
HiKuVie-tutkinto-ohjelman opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Ei vaatimuksia tai suosituksia aiemmista opinnoista
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja
Oppimateriaali:
Leila Haaparanta & Ilkka Niiniluoto: Johdatus tieteelliseen ajatteluun
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentokurssi, luentopäiväkirja ja kirjatentti. Kriteereinä aktiivinen osallistuminen opetuskeskusteluihin, 
luentopäiväkirjan avulla osoitettu aihepiirin tuntemus ja kirjatentin hyväksytty suorittaminen.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Petteri Pietikäinen
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Yhteinen ja pakollinen kurssi kaikille HIKUVIEn opiskelijoille.

900084Y: Tieteellinen viestintä, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900084Y Tieteellinen viestintä (AVOIN YO) 5.0 op

Taitotaso:
-
Asema:
Humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmaan kuuluva opintojakso. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa suomen 
kielen ja viestinnän opinnot valitsemalla jonkin toisen 5 op:n opintojakson Viestinnän noutopöydästä. Opintojakso 
kuuluu myös valinnaiseen KieKuVi-sivuainekokonaisuuteen ja OyKKK:n kielisivuaineeseen.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. tai 2. opintovuosi. Tarkista ajoitus oppiaineesi rakennekaaviosta.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija                                               

tunnistaa tieteellisen tekstin
tuntee tieteellisen tekstin arviointiprosessin
pystyy löytämään ja ilmaisemaan tieteellisestä tekstistä siinä esitetyn tutkimusongelman, -aukon
osaa tarkentaa tekstiään välttääkseen tieteellisen vilpin
osaa arvioida lukemaansa ja kuulemaansa tieteellistä tekstiä kurssilla esitetyistä lähtökohdista
pystyy uudistamaan omia kirjoittamiseen liittyviä käsityksiään
osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti
osaa raportoida ja todentaa oppimaansa eri tavoin

 
Sisältö:
lähteiden käyttö, tekstin rakenne, tavoite, tutkimuskysymykset, johdantoluku, kirjoitusprosessi, tyyli, tieteellisen tekstin 
arviointiprosessi, yhdessä tekeminen, raportointi, palaute
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus
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Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 35 h ja itsenäistä työskentelyä noin 100 h
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan kandidaatin tutkintoa, kieli-, kulttuuri- ja viestintäsivuaineopintoja sekä OyKKK:n 
kielisivuainetta suorittavat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:

Kaakkuri-Knuuttila, M-L (2013). Tutkimuksen rakenne ja arviointi. Teoksessa Kaakkuri-Knuuttila, M-L. (toim) 
 368-387.Argumentti ja kritiikki. Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot.

Svinhufvud, K. (2007).  Helsinki: Tammi. Valikoiduin osin.Kokonaisvaltainen kirjoittaminen.
Menetelmäpolkuja humanisteille. Jyväskylän yliopisto.
Kielijelppi, kirjoitusviestintä. Helsingin yliopisto
APA-viittaustyyli. RefWorks. Oulun yliopiston kirjasto
Tutkijan ABC. Turun yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Jukka Käräjäoja
Lisätiedot:
Ryhmää muodostettaessa etusijalla ovat ne humanistisen tiedekunnan opiskelijat, jotka eivät ole vielä suorittaneet 
tutkintoonsa kuuluvaa suomen kielen ja viestinnän opintojaksoa.

901030Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: KK / T,H,hyv,hyl toinen kotim. kieli

Opintokohteen kielet: ruotsi

Taitotaso:
B1/B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys)
Asema:
Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Ei koske 
opiskelijoita, joilla on vähintään 15 ov/ 25 op ruotsin kielen opintoja tai jotka aikovat ottaa pohjoismaisen filologian 
sivuaineeksi. Hyväksytty suoritus osoittaa, että opiskelijalla on riittävä oman erikoisalansa ruotsin kielen taito sekä 
korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä virka-alueella vaadittava ruotsin kielen 
taito. Vähintään 15 ov:n/25 op:n laajuiset opinnot vastaavat tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa, vähintään 35 ov:n
/60 op:n opinnot hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Laki 424/03 ja asetus 481/03)
Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. 
Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen 
lähtötasoa.
Kurssi sisältää myös opintojakson 901031Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (HuTK), 3 op.
Lähtötasovaatimus:
Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä 
vähintään arvosanalla 7 (  vastaavat tiedot)  YO-arvosana A-L  IB-koulun Swedish B SL vähintään arvosanalla tai tai tai
3  hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan ja
tarvittaessa täydentämään taitojaan itseohjatun opiskelun (901028Y På väg. Itseohjattu opiskelu, 1-3 op) avulla, sillä 
peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon 
saavuttamiseksi. 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo  tutkinnossa vaadittavaa ennen
pääainekohtaista pakollista kurssia. Tiedot täydennystavoista löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta 

 .http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
Laajuus:
Kirjallinen kielitaito (901030Y) 2 op, suullinen kielitaito (901031Y) 3 op. Yhteensä 5 op (130 tuntia).
Opetuskieli:
Ruotsi
Ajoitus:
Arkeologia, historian opettajan sv, informaatiotutkimus, kirjallisuus, kulttuuriantropologia, logopedia - 3. vuoden 
syyslukukausi 
Tieteiden ja aatteiden historia, historia - 3. vuoden kevätlukukausi 
Saamelainen kulttuuri, saamen kielet - 2. vuoden syyslukukausi
Englantilainen filologia, germaaninen filologia, suomen kieli - 1. vuoden kevätlukukausi.
Saamelaisen kulttuurin ja saamen kielten opiskelijat voivat suorittaa kurssin oman tutkinto-ohjelman ajoituksen 
mukaisesti Rauno Varosen ryhmissä. 
Kirjallinen ja suullinen osuus suoritetaan yhdessä; ilmoittautuminen vain kurssille 901030Y.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija saavuttaa sellaisen oman alan työtehtävissä tarvittavan ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan, että hän pystyy 
toimimaan tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Hän käyttää perusrakenteita pääsääntöisesti 
oikeakielisesti puheessa ja kirjoituksessa. Hän käyttää eri viestintätilanteissa tarvittavia tavallisimpia 
tilannesidonnaisia fraaseja ymmärrettävästi. Hän osaa käyttää oman alan erikoissanastoa. Hän pystyy lukemaan ja 
ymmärtämään yleistieteellisiä ja oman alan tekstejä ja tekemään niistä johtopäätöksiä. Hän löytää teksteistä 
ydinajatukset ja pystyy välittämään tämän tiedon ruotsin kielellä kollegoille tai maallikkoyleisölle. Hän osaa 
keskustella ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista. Hän osaa suunnitella ja pitää omaan alaan liittyviä lyhyitä 
esityksiä. Hän osaa kirjoittaa lyhyehköjä työelämän ja oman alan tekstejä (esim. sähköpostiviestit, lyhyet raportit, 
kirjoitelmat). Opintojaksoon sisältyy myös oppimistehtäviä, joilla pyritään edistämään ratkaisukeskeisen, 
yrittäjämäisen ajattelun (luovuus, innovatiivisuus) omaksumista. Oppimistehtävien tavoitteena on oppia soveltamaan 
uusia näkökulmia, oivalluksia ja ratkaisuvaihtoehtoja omaan toimintaan.
Sisältö:
Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan työelämässä 
tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Erityishuomio kohdistuu akateemisen ja oman alan käsitteistön ja 
terminologian hallintaan. Esiintymistaidon harjoittelua. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä 
pienryhmäkeskusteluja. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia oman alan tekstejä. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä. 
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetus 52 t (2x90 min./vk) ja itsenäistä työskentelyä 78 t, yhteensä 130 t/kurssi.
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Alakohtainen sähköinen oppimateriaali. Kontaktitunneilla suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti tablettia tai 
kannettavaa tietokonetta. Opiskelija voi halutessaan tulostaa materiaalin omakustanteisesti. 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja aktiivista 
osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja kirjallisen 
kielitaidon testaus. Suullisen kielitaidon arvosana perustuu jatkuvaan arviointiin. Kirjallinen arvosana perustuu 
loppukokeeseen ja kirjallisiin tehtäviin.
Opiskelijat osallistuvat opetukseen syys- tai kevätlukukaudella.
Vaihtoehtoiset suoritustavat:

Lue lisää Kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta https://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/56379
 
Arviointiasteikko:
Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan valtakunnallisen KORU-ohjeistuksen mukaan 
(Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006). Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta 
kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä tai hyvä. Tyydyttävä taito vastaa eurooppalaisen viitekehyksen 
tasoa B1 ja hyvä taito tasoa B2. Hylätty on viitekehyksen taitotasolla A2 tai sen alle. 
Ks. arviointikriteerit http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
Vastuuhenkilö:
Ks. Yhteysopettajat

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
https://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/56379
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
https://www.oulu.fi/kielikoulutus/node/56463
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Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opetusryhmiin ilmoittaudutaan WebOodissa. Ilmoittautuminen vain opintojaksolle 901030Y Toinen kotimainen kieli, 
ruotsi, kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op. Ilmoittautua voi vain yhteen omalle pääaineelle tarkoitettuun ryhmään. 
Ilmoittautumisen yhteydessä lisätietokenttään tulee täyttää yliopiston s-postiosoite, pääaine, lukion ruotsin 
päättöarvosana ja mahdollinen yo-arvosana sekä mahdollinen Ruotsin valmentavan kurssin (901018Y) suoritus. 
Opiskelija saa vahvistuksen opiskelupaikasta sähköpostitse ennen kurssin alkua.
Mikäli opiskelija on vapautettu ruotsin opinnoista jo perusasteella, hänen tulee hakea vastaava vapautus omasta 
tiedekunnasta.

901031Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (HuTK), 3 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: KK / T,H,hyv,hyl toinen kotim. kieli

Opintokohteen kielet: ruotsi

Taitotaso:
ks. 901030Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito

694959Y: Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Santeri Palviainen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay694959Y Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi (AVOIN YO) 5.0 op

Laajuus:
5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. lukuvuosi, 1.-2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida kielen rakennetta tieteellisesti ja systemaattisesti. Opiskelija osaa 
soveltaa fonetiikan, fonologian, morfologian, syntaksin ja semantiikan analyyttisia työkaluja uuteen kielelliseen 
aineistoon sekä määritellä kielitieteen ja fonetiikan keskeisen peruskäsitteistön.
Sisältö:
Kielitieteen peruskäsitteet ja -analyysi. Pääpaino on fonetiikalla, fonologialla, morfologialla ja syntaksilla
Järjestämistapa:
lähiopetus
Toteutustavat:
luennot (48 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (87 tuntia)
Kohderyhmä:
kielten opiskelijat ja kielistä kiinnostuneet
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja
Oppimateriaali:

https://weboodi.oulu.fi/oodi/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=901030Y&html=1
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oheislukemisto
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
kotitehtävät ja tentti
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
lehtori Santeri Palviainen
Työelämäyhteistyö:
ei
Lisätiedot:
Opintojakso on edellytys muille yleisen kielitieteen kursseille.

A115801: Saamelainen kulttuuri, perusopinnot, 25 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ayA115801 Saamelainen kulttuuri, perusopinnot (AVOIN YO) 25.0 op

Pakolliset opintojaksot (HOPS vain pääaineopiskelijoille)

683300Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (saamelainen kulttuuri), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

Suomi, saame tai englanti

Ajoitus:

1. opiskeluvuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella omaa opiskeluaan omien (työllistymis)tavoitteidensa 
ja mielenkiinnon kohteidensa pohjalta. Opiskelija osaa toteuttaa kandidaatin ja maisterin tutkintojen 
suorittamista koskevan kirjallisen suunnitelman.

Sisältö:

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman luominen

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Osallistuminen tiedotustilaisuuksiin ja HOPS-palaverit omaopettajan kanssa, minkä jälkeen opiskelija 
suunnittelee ja aikatauluttaa opintonsa ja opintopolkunsa käyttäen hyväksi HOPS-lomakkeita.

Kohderyhmä:

Ensimmäisen vuoden pääaineopiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:
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Suoritetaan heti opintojen alkuvaiheessa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallinen opintosuunnitelma ja keskustelu

Arviointiasteikko:

Hyväksytty

Vastuuhenkilö:

Omaopettaja

683504P: Johdatus saamelaiseen kulttuuriin ja saamentutkimukseen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683504P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin ja saamentutkimukseen (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

1. opiskeluvuosi, 1. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata saamelaiskulttuurin alueellisia ja kulttuurisia eroja ja 
ominaispiirteitä sekä ymmärtää saamelaisen kulttuurin moninaisuutta. Opiskelija tuntee 
saamentutkimuksen keskeisiä tutkimusaloja.

Sisältö:

Esitellään saamelaiskulttuurin alueellista, kielellistä ja kulttuurista vaihtelua eri tieteenalojen ja 
tutkimusperinteiden näkökulmista. Johdatetaan opiskelija saamentutkimuksen historiaan, organisaatioihin 
ja nykyteemoihin.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento-opetus

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Kirjallisuus/artikkelikansio

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai -päiväkirja/ryhmätyö; kirjallisuustentti tai -essee

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori

683505P: Saamelaisten esihistoria ja historia, 5 op
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Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683505P Saamelaisten esihistoria ja historia (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

1. opiskeluvuosi, 1. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa pääpiirteet saamelaisten esihistoriasta. Opiskelija osaa 
kuvata ja selittää saamelaisten historiallisia vaiheita.

Sisältö:

Käydään läpi arkeologiset ja historialliset perustiedot sekä -käsitykset saamelaisen alkuperästä, 
elinkeinojen ja yhteiskunnan vaiheista sekä saamelaisten roolista oman historiansa tekijöinä.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento-opetus

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Kirjallisuus/artikkelikansio

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Professori

683374P: Saamelainen nyky-yhteiskunta ja oikeudet, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Anni-Siiri Länsman

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683374P Saamelainen yhteiskunta ja oikeudet (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä
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Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

1. opiskeluvuosi, 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata saamelaista nyky-yhteiskuntaa, saamelaisten 
yhteiskunnallista asemaa ja oikeuksia eri kansallisvaltioissa.

Sisältö:

Esitellään saamelaisten yhteiskunnallista toimintaa sekä yhteiskunnallisia laitoksia ja niiden rakentumista. 
Johdatetaan saamelaisten oikeudelliseen asemaan pohjoismaissa ja Venäjällä.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento-opetus

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Kirjallisuus/artikkelikansio

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee

Arviointiasteikko:

0—5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori

683506P: Saamelaisten maailmankuvat ja taiteet, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683506P Saamelaisten maailmankuvat ja taiteet (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

1. opiskeluvuosi, 3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee alkuperäiskansojen kulttuureja ja osaa kuvata 
alkuperäiskansayhteisöjen yhteisiä ja erottavia piirteitä.

Sisältö:
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Opiskelijat johdatetaan alkuperäiskansan käsitteeseen ja sen merkitykseen kansainvälisissä yhteyksissä. 
Opintojakson aikana tutustutaan erilaisten alkuperäiskansojen nykypäivään ja historiaan.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento-opetus

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Kirjallisuus/artikkelikansio ja taide

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Professori

683507P: Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay683507P Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi/englanti

Ajoitus:

1. opiskeluvuosi, 4. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee alkuperäiskansojen kulttuureja ja osaa kuvata 
alkuperäiskansayhteisöjen yhteisiä ja erottavia piirteitä.

Sisältö:

Opiskelijat johdatetaan alkuperäiskansan käsitteeseen ja sen merkitykseen kansainvälisissä yhteyksissä. 
Opintojakson aikana tutustutaan erilaisten alkuperäiskansojen nykypäivään ja historiaan.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento-opetus

Kohderyhmä:

Kulttuuriantropologian ja saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Kirjallisuus/artikkelikansio
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai -päiväkirja/ryhmätyö; kirjallisuustentti tai -essee

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Saamelaisen kulttuurin yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

-

A115802: Saamelainen kulttuuri, aineopinnot, 45 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Pakolliset opintojaksot

683301Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (saamelainen kulttuuri), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

Suomi, saame tai englanti

Ajoitus:

2.—3. opiskeluvuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa päivittää, tarkistaa ja tarkentaa oman kirjallisen 
opintosuunnitelmansa humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamiseksi.

Sisältö:

Aikaisemman HOPS-suunnitelman päivittäminen ja tarkentaminen

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

HOPS-palaverit omaopettajan ja kandidaattiseminaarin opettajan kanssa, minkä jälkeen opiskelija 
suunnittelee ja aikatauluttaa opintonsa.

Kohderyhmä:

Kandidaatintutkielmaa aloittavat pääaineopiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Suoritetaan kandidaatintutkielman aloittamisen yhteydessä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallinen opintosuunnitelma ja keskustelu
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Arviointiasteikko:

Hyväksytty

Vastuuhenkilö:

Omaopettaja

683397A: Saamelainen kulttuuriympäristö ja maankäyttö, 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi/saame/englanti

Ajoitus:

2. opiskeluvuosi, 1. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja analysoida saamelaisen kulttuuriympäristön eri 
ulottuvuuksia

Sisältö:

Perehdytään saamelaisen kulttuuriympäristön käsitteeseen ja sen sisältöihin sekä ympäristönkäyttöön 
liittyviin käsityksiin, oikeuksiin ja käytäntöihin.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento-opetus

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Saamelaisen kulttuurin perusopinnot

Oppimateriaali:

Kirjallisuus/artikkelikansio

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee

Arviointiasteikko:

0—5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori

683396A: Saamelaisten menneisyyden erityiskysymyksiä, 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi
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Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi/saame/englanti

Ajoitus:

2. opiskeluvuosi, 2.periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja selittää saamelaisten menneisyyden keskeisiä 
kysymyksiä sekä analysoida ja arvioida kriittisesti tutkimuksen antamaa kuvaa saamelaisten 
menneisyydestä.

Sisältö:

Perehdytään saamelaisia koskevan historiantutkimuksen erityiskysymyksiin ja -teemoihin, kuten 
saamelaisten poliittiseen historiaan sekä Suomen saamelaisten lähihistoriaan.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento-opetus

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Saamelaisen kulttuurin perusopinnot

Oppimateriaali:

Kirjallisuus/artikkelikansio

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee

Arviointiasteikko:

0—5

Vastuuhenkilö:

Professori

683482A: Saamentutkimuksen suuntauksia, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi/saame/englanti

Ajoitus:

2. opiskeluvuosi, 3. periodi

Osaamistavoitteet:
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Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ja osaa arvioida monitieteisen saamentutkimuksen lähtökohtia, 
kysymyksenasetteluja, menetelmiä sekä tiedontuottamisen tapoja.

Sisältö:

Perehdytään monitieteiseen saamentutkimukseen sekä historiallisesti ja yhteiskunnallisesti muuttuviin 
tiedontuottamisen tapoihin.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento-opetus

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Saamelaisen kulttuurin perusopinnot

Oppimateriaali:

Kirjallisuus/artikkelikansio

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee

Arviointiasteikko:

0—5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori

700333P: Tutkimusmenetelmät, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Markku Hokkanen

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

Suomi/saame/englanti

Ajoitus:

syyslukukausi, periodit I ja II
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimuksen laadullisia 
menetelmiä. Kurssi antaa opiskelijoille työelämässä välttämättömiä tiedonhaun, lähdekritiikin, tutkimuksen 
suunnittelun ja toteutuksen (kysymyksenasettelu, aineiston keruu ja analyysi), kirjoittamisen, esittämisen 
sekä kriittisen keskustelun taitoja ja valmiuksia.

Sisältö:

HIKUVIE:n yhteiset menetelmäluennot (2op) + pääaineen oma osio (3op).

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely.
 

Toteutustavat:
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Aktivoivat opiskelumenetelmät: Luennot, ryhmissä tehtävät harjoitukset ja 
verkkotyöskentely.
Historiassa kurssiin kuuluu seminaarityöskentelyä.
Kohderyhmä:

HIKUVIE–tutkinto-ohjelman opiskelijat

Esitietovaatimukset:

 
 

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Historiatieteissä jakso suoritetaan yhtä aikaa Tiedonhankintakurssin ( ) http://libguides.oulu.fi/700333p
kanssa.
Informaatiotutkimuksen opiskelijoilla jakso on osa kandidaattiseminaaria (694602A)
Arkeologian, kulttuuriantropologian ja saamelaisen kulttuurin opiskelijoilla jakso kuuluun tutkinto-ohjelman 
yhteisiin opintoihin.

Oppimateriaali:

Kirjallisuus/artikkelikansio

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen luennoille sekä kunkin pääaineen harjoituksiin tms. osuuteen.
HIKUVIEN luento-osuuden oppimispäiväkirja arvioidaan hyväksytty/hylätty.
 

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Markku Hokkanen

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Kurssi on yhteinen ja pakollinen kaikille HIKUVIE -opiskelijoille.

683392A: Valinnaiset opinnot tai harjoittelu, 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi/saame/englanti

Ajoitus:

3. opiskeluvuosi, 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luoda yhteyksiä työelämään tai/ja syventää omien opiskelu- ja 
uratavoitteiden mukaista osaamistaan.

Sisältö:

Perehdytään saamelaisen kulttuurin opiskelun kannalta relevanttiin työelämään ja siellä tarvittaviin tietoihin 
ja taitoihin. Opiskelija voi myös valita humanistisen tiedekunnan opiskelijoille tarkoitetusta Työelämäopinnot 
25 op- kokonaisuudesta soveltuvia yksittäisiä kursseja.

http://libguides.oulu.fi/700333p
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Järjestämistapa:

Työharjoittelu, työpaikkavierailut, mentorointi ja /tai itsenäinen opiskelu/ tai luennot

Toteutustavat:

Keskustellaan pääaineen vastaavan opettajan kanssa toteutustavasta.

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Saamelaisen kulttuurin perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Sovitaan erikseen.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Harjoittelupäivä, luentopäiväkirja ja /tai kirjallisuustentti tai -essee

Arviointiasteikko:

0–5 tai hyväksytty / hylätty

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

Vastaava opettaja auttaa opiskelijaa löytämään harjoittelupaikan, mentorin, järjestämään työpaikkavierailun 
tms.

Lisätiedot:

-

683508A: Saamelaisen kulttuuriperinnön uudet muodot, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi/saame/englanti

Ajoitus:

3. opiskeluvuosi, 3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja analysoida saamelaisten henkistä ja aineellista 
kulttuuriperintöä. Opiskelija osaa selittää, tulkita ja analysoida kulttuuriperinnön muutos- ja 
välittymisprosesseja sekä kulttuuriperinnön merkityksiä nykypäivänä.

Sisältö:

Paneudutaan saamelaisten perinteenlajien muutoksiin ja uusiin muotoihin, perinteistiedon ja -taidon 
välittymiseen sekä kulttuuriperinnön käyttöön ja merkitykseen nykypäivänä ja tulevaisuudessa.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus
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Toteutustavat:

Luento-opetus

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Saamelaisen kulttuurin perusopinnot

Oppimateriaali:

Kirjallisuus/artikkelikansio

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee

Arviointiasteikko:

0—5

Vastuuhenkilö:

Professori

683480A: Näkökulmia saamelaiseen yhteiskuntaan, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi/saame/englanti

Ajoitus:

3. opiskeluvuosi, 4.periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää saamelaisen yhteiskunnan kehityksen ja toiminnan 
pääpiirteet. Opiskelija osaa vertailla ja arvioida kriittisesti saamelaisten asemaa sekä yksilöinä että 
yhteisöinä pohjoismaisissa kansallisvaltioissa ja Venäjällä.

Sisältö:

Perehdytään saamelaisen yhteiskunnan institutionalisoitumiseen, poliittisen vaikuttamisen uusin 
mahdollisuuksiin, koulu- ja hyvinvointikysymyksiin sekä saamelaisten liikkuvuuteen ja työelämään. Lisäksi 
perehdytään syvemmin saamelaisten yhteisöjen sekä yksilöiden sekä saamelaisten yhteiskunnallisten 
laitosten toimintaan ja tulevaisuuden haasteisiin.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento-opetus

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Saamelaisen kulttuurin perusopinnot

Oppimateriaali:

Kirjallisuus/artikkelikansio

Suoritustavat ja arviointikriteerit:
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Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee

Arviointiasteikko:

0—5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori

683384A: Kandidaatintutkielma, 10 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

Suomi/saame/englanti

Ajoitus:

3. opiskeluvuosi, 1.–3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tieteellisen tekstin kirjoittamiseen, esittämiseen ja 
suulliseen argumentointiin. Lisäksi hän osaa käyttää lähdemateriaalia, soveltaa erilaisia metodeja 
käytännön tutkimustyössä ja analysoida tutkimusaineistoaan.

Sisältö:

Perehdytetään opiskelijat ohjatusti tutkimuksenteon käytäntöön ja tieteellisen tekstin tuottamiseen.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Kandiseminaari ja -luennot, itsenäinen työskentely

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Saamelaisen kulttuurin perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Hyväksytyn kandidaatintutkielman jälkeen on kirjoitettava tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte.

Oppimateriaali:

Omaan tutkimukseen liittyvä kirjallisuus

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kandiseminaariin osallistuminen ja kandidaatintutkielman kirjoittaminen

Arviointiasteikko:

0—5

Vastuuhenkilö:

Professori ja yliopistolehtori

683390A: Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/saamelainen kulttuuri), 0 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

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

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

Saame, suomi, ruotsi tai englanti (koulusivistyskieli)

Ajoitus:

3. opiskeluvuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa annetun tehtävänasettelun pohjalta kieleltään ja 
sisällöltään viimeistellyn esseen, jossa hän pystyy esittelemään arvioivasti tutkielman teoreettista ja 
metodista taustaa sekä keskeisiä tuloksia.

Sisältö:

Omaa kandidaatintutkielmaa käsittelevän esseen kirjoittaminen

Järjestämistapa:

Itsenäinen opiskelu

Toteutustavat:

Kypsyysnäyte kirjoitetaan tiedekunnan tenttitilaisuudessa.

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Hyväksytty kandidaatintutkielma

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Kirjoitetaan kandidaatintutkielman hyväksymisen jälkeen.

Oppimateriaali:

Oma kandidaatintutkielma

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tenttitilaisuudessa kirjoitettu essee

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

Professori ja yliopistolehtori

A117001: Pohjoissaame, perusopinnot, 25 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Pakollisuus

683462Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (pohjoissaame), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso
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Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saame

Laajuus:

0 op

683407P: Taivutusoppi, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saame

Leikkaavuudet:

ay683407P Taivutusoppi (AVOIN YO) 4.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 o#

Opetuskieli:

Davvisámegiella

Ajoitus:

1. jahki, 1. perioda

Osaamistavoitteet:

Studeanta máhttá davvisámegiela sátnesojahusa ja dasa gullevaš jietnadatmolsašuddamiid. Son lea 
oahppan guovddáš terminologiija ja sus lea dáidu identifiseret, buvttadit ja analyseret sojahanhámiid. 
Studeanta máhttá geavahit guovddáš refereansagirjjálašvuo#a.

Sisältö:

Davvisámegiela vearba- ja nomensojahus oktan daidda gullevaš morfofonologalaš nuppástusaiguin. 
Riekta#állin- ja sojahanhárjehusat, #álalaš dujiid analyseren ja kommenteren sojahanoahpa perspektiivvas.

Järjestämistapa:

Kontákta- dahje neahttaoahpahus

Toteutustavat:

Logaldagat ja hárjehusat (28 h)

Kohderyhmä:

Sámegiela lohkkit

Esitietovaatimukset:

—

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Jietnadatoahppa ja #állin I

Oppimateriaali:

Aikio, Ante: Davvisámegiela morfologiija (má#ggus); Vuolab-Lohi, Kaarina: Sojahanoahppa (má#ggus); 
Nickel, Klaus Peter ja Sammallahti, Pekka 2011: Nordsamisk grammatikk; Turi, Else R. 1997: 
Davvisámegiela morfologiija – kompendia, s. 1–38.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Logaldagat, hárjehusat ja tente

Arviointiasteikko:

0#5

Vastuuhenkilö:
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Universitehtalektor

683520P: Sananmuodostusoppi, 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 o#

Opetuskieli:

Davvisámegiella

Ajoitus:

1. jahki, 3. perioda

Osaamistavoitteet:

Studeanta hálddaša davvisámegiela sátneráhkadeami sihke geavatlaš ja teorehtalaš dásis. Son máhttá 
suorggidit ja goallostit sániid ja govvidit sámegiela sátneráhkadanvugiid. Studeanta máhttá geavahit 
guovddáš refereansagirjjálašvuo#a.

Sisältö:

Sátneráhkadeami sajádat giellaoahpas, sátneráhkadeami govvideapmi ja sámegiela sátneráhkadanvuogit 
ja suorggidanhárjehusat.

Järjestämistapa:

Kontákta- dahje neahttaoahpahus

Toteutustavat:

Logaldagat ja hárjehusat (28 t)

Kohderyhmä:

Sámegiela lohkkit

Esitietovaatimukset:

Sojahanoahppa

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Jorgaleapmi I

Oppimateriaali:

Nickel, Klaus Peter ja Sammallahti, Pekka 2011: Nordsamisk grammatikk, s. 539–661; Sammallahti, Pekka 
2005: Láidehus sámegiela cealkkaoahpa dutkamii. Davvi Girji. 59–82; Turi, Else R. 1997: Davvisámegiela 
morfologiija – kompendia, s. 1–10 ja 38–66; Helander, Nils Øivind 1993: Suorggideapmi. – Muhtun 
giellagažaldagat. S. 19–54; Sammallahti, Pekka 1994: Sátnegoallosteapmi ja #állinvuohki. – 
Tearbmasymposia raporta. Die#ut nr 3/1994, s. 35–42. Eará materiála juhkkojuvvo logaldagain. 
Doarjjamateriála: Konrad Nielsen: Lærebok i lappisk, Bind I, Grammatikk, s. 193–299.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

#álalaš barggut

Arviointiasteikko:

0#5

Vastuuhenkilö:

Universitehtalektor

683521P: Kirjoittaminen I, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -
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Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saame

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 o#

Opetuskieli:

Davvisámegiella

Ajoitus:

1. jahki, 1. ja 2. perioda

Osaamistavoitteet:

Studeanta hálddaša bures sámegiela riekta#állima vuo##oáššiid. Son dovdá teakstašlájaid ja daid 
iešvuo#aid. Son máhttá plánet #állinproseassa, hábmet iešgu#etlágan teavsttaid ja vihkkedallat 
kritihkala##at sihke iežas ja earáid #állosiid. Son máhttá árvvoštallat teavsttaid sisdoalu, ráhkadusa, 
ulbmila ja logahahttivuo#a dáfus.

Sisältö:

Iešgu#etlágan teavsttaid #állinbarggut, teavsttaid analyseren, kommenteren ja árvvoštallan.

Järjestämistapa:

Kontákta- dahje neahttaoahpahus

Toteutustavat:

Logaldagat ja hárjehusat (28 t) ja ieh#anas #állinbarggut.

Kohderyhmä:

Sámegiela lohkkit

Esitietovaatimukset:

Sojahanoahppa galgá leat #a#ahuvvon dahje #a#ahuvvomin.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Jietnadatoahppa

Oppimateriaali:

Materiála juhkkojuvvo logaldagain.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

#álalaš barggut dahje tente

Arviointiasteikko:

0#5

Vastuuhenkilö:

Universitehtalektor

683522P: Kääntäminen I, 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:
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5 o#

Opetuskieli:

Davvisámegiella

Ajoitus:

1. jahki, 3. ja 4. perioda

Osaamistavoitteet:

Studeanta máhttá jorgalit iešgu#etlágan teavsttaid davvisámegillii. Son lea oahpásmuvvan maiddái AV-
jorgaleapmái.

Sisältö:

Iešgu#etlágan teavsttaid jorgalanhárjehusat ieh#anassii ja joavkkus.

Järjestämistapa:

Kontáktaoahpahus

Toteutustavat:

Logaldagat ja hárjehusat (28 t) ja ieh#anas jorgalanbarggut

Kohderyhmä:

Sámegiela lohkkit

Esitietovaatimukset:

Kurssat Sojahanoahppa ja Sátneráhkadanoahppa galget leat #a#ahuvvon dahje #a#ahuvvomin.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

—

Oppimateriaali:

Materiála juhkkojuvvo logaldagain. Doarjjamateriála: Vuolab-Lohi, Kaarina 2004: Giellagáhttenrávvagat 
(má#ggus).

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

#álalaš barggut ja tente

Arviointiasteikko:

0#5

Vastuuhenkilö:

Universitehtalektor

683516P: Pohjoissaamen lauseoppi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2019 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 o#

Opetuskieli:

Davvisámegiella

Ajoitus:

1. jahki, 3. dahje 4. perioda
Osaamistavoitteet:

Studeanta oahppá mo sámegiela cealkkaoahpa sáhttá govvidit ja #ilget vu#oleappot ja eará láhkai go 
cealkkaoahppa lea skuvlaoahppogirjjiin #ilgejuvvon. Studeanta máhttá analyseret cealkagiid ja daid osiid 
ráhkadusa. Son máhttá maiddái guorahallat cealkkaoahpa váldogielaid váikkuhusaid dáfus ja dovdá 
davvisámegiela cealkkaoahpa sajádaga eará gielaid joavkkus.
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Sisältö:

Davvisámegiela cealkkaráhkadusa prinsihpat, deháleamos cealkkaoahpalaš doahpagat ja tearpmat ja daid 
geavaheapmi. Cealkkaoahpalaš analysahárjehusat.
 

Järjestämistapa:

Kontáktaoahpahus

Toteutustavat:

Logaldagat ja hárjehusat (28 t).

Kohderyhmä:

Sámegiela lohkkit

Esitietovaatimukset:

Sojahanoahppa galgá leat #a#ahuvvon dahje #a#ahuvvomin.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

—

Oppimateriaali:

Eanaš materiála juhkkojuvvo logaldagain. Doarjjamateriála: Sammallahti, Pekka 2007: Gielladutkama 
terminologiija; Nickel, Klaus Peter ja Sammallahti Pekka 2011: Nordsamisk grammatikk.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tente dahje ruoktotente

Arviointiasteikko:

0#5

Vastuuhenkilö:

Professor ja universitehtalektor

Työelämäyhteistyö:

—

Lisätiedot:

—

A115803: Saamelainen kulttuuri, syventävät opinnot, 60 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Pakolliset opintojaksot

683302Y: HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (saamelainen kulttuuri), 0 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

Suomi, saame tai englanti
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Ajoitus:

Kolmas tai neljäs opiskeluvuosi                

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa opiskeluidensa loppuun suorittamista koskevan 
kirjallisen suunnitelman.

Sisältö:

Aikaisempien HOPS-suunnitelmien päivittäminen ja tarkentaminen

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

HOPS-palaveri pro gradu -tutkielmasta vastaavan professorin kanssa, minkä jälkeen opiskelija suunnittelee 
ja aikatauluttaa opintonsa.

Kohderyhmä:

Maisteriopintoja aloittavat pääaineopiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Suoritetaan pro gradu -tutkielman aiheenvalintaprosessin yhteydessä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallinen opintosuunnitelma ja keskustelu

Arviointiasteikko:

Hyväksytty

Vastuuhenkilö:

Omaopettaja

683385S: Syventyminen alan erityisteemoihin, 10 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

10 op

Opetuskieli:

Suomi/saame/englanti

Ajoitus:

Maisteriopintojen 1. opiskeluvuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella opiskeluaan: Hän osaa valita itseään 
kiinnostavan erityisteeman ja kerätä itsenäisessä opiskelutyössä tarvittavan materiaalin. Opiskelija osaa 
analysoida sekä arvioida kriittisesti käyttämäänsä aineistoa sekä valita arvioitavissa olevan suoritustavan 
osaamisensa näytöksi. Jos opiskelija valitsee suoritettavakseen arkistotyöosuuden, osaa hän opintojakson 
suoritettuaan soveltaa aiemmin arkistoista saamaansa tietoa käytännön arkistotyössä.

Sisältö:

Opiskelija valitsee suoritettavaksi kaksi vapaavalintaista osiota seuraavasta teemalistasta:  1)
Arkistotyöosuus, joka sisältää käytännön työtä saamelaisessa kulttuuriarkistossa  Saamelainen koulutus 2)
ja pedagogiikka -kirjapaketti  Kielisosiologiaa käsittelevä kirjapaketti  Monikulttuurisuus, 3) 4)
kansainvälisyys ja kulttuurisensitiivisyys -kirjapaketti  Saamelainen taide -osio  Saamelaiset mytologiat 5) 6)
ja hengellisyys -kirjapaketti  Alkuperäiskansoja käsittelevä kirjapaketti  Saamelaiskuvauksen klassikot -7) 8)
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kirjapaketti  Saamelaisyhteiskunta ja politiikka -kirjapaketti. Kukin kirjapaketti on viiden opintopisteen 9)
suuruinen. Arkistotyöosuudessa tehdään viiden opintopisteen edestä arkistotyötä. Yhteensä opiskelija 
suorittaa siis kymmenen opintopistettä.

Järjestämistapa:

Itsenäinen opiskelu

Toteutustavat:

Itsenäinen opiskelu

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Saamelaisen kulttuurin perus- ja aineopinnot

Oppimateriaali:

Kirjallisuus ja/tai muu erikseen sovittava materiaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Suoritustavat päätetään yhdessä kurssin vastuuhenkilön kanssa.

Arviointiasteikko:

0—5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori

683511S: Perehtyminen teoriaan ja metodeihin, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi/saame/englanti

Ajoitus:

Maisteriopintojen 1. opiskeluvuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja soveltaa teorioita ja teoreettisia lähtökohtia sekä 
erilaisia tutkimusmenetelmiä, jotka liittyvät saamentutkimukseen ja omaan pro gradu -työhön.

Sisältö:

Perehdytetään opiskelija erilaisiin saamentutkimuksen kannalta oleellisiin kulttuuritutkimuksen ja 
sosiaalitieteiden teorioihin ja tutkimusmenetelmiin.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itsenäinen opiskelu

Toteutustavat:

Luento-opetus ja/tai omatoiminen työskentely

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Saamelaisen kulttuurin perus- ja aineopinnot
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Oppimateriaali:

Kirjallisuus/artikkelikansio

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti tai -päiväkirja; kirjallisuustentti tai -essee

Arviointiasteikko:

0—5

Vastuuhenkilö:

Professori Veli-Pekka Lehtola

683512S: Tieteellinen kirjoittaminen, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi/saame/englanti

Ajoitus:

Maisteriopintojen 1. opiskeluvuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja arvioida tiedeartikkeleiden sisältöä ja rakennetta. 
Hän osaa soveltaa tiedeartikkelin kirjoittamisesta saamaansa tietoa omassa kirjoitusprosessissaan. 
Opiskelija osaa esitellä omaa työtään sekä kommentoida toisten artikkeleita rakentavasti.

Sisältö:

Perehdytään tieteellisen artikkelin tai popularisoidun tiedeartikkelin rakenteeseen ja ominaisuuksiin. 
Kirjoitetaan tieteellinen artikkeli tai popularisoitu tiedeartikkeli ja käsitellään tekstejä yhdessä koko 
kirjoitusprosessin ajan.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luento-opetus

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Saamelaisen kulttuurin perus- ja aineopinnot

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luennoille osallistuminen sekä tieteellisen artikkelin tai popularisoidun tiedeartikkelin kirjoittaminen

Arviointiasteikko:

0—5

Vastuuhenkilö:

Professori

683514S: Valinnaiset opinnot, harjoittelu tai vaihto-opiskelu, 15 op
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Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

15 op

Opetuskieli:

Suomi/saame/englanti

Ajoitus:

Maisteriopintojen 1. tai 2. opiskeluvuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti hankkia johonkin saamelaiskulttuuriin liittyvän 
erikoisalan tietoja ja taitoja sekä analysoida, tulkita ja kommentoida niitä. Vaihtoehtoisesti opiskelija osaa 
opintojakson suoritettuaan soveltaa saamelaisen kulttuurin tuntemustaan käytännön työharjoittelussa tai 
vaihto-opinnoissa.

Sisältö:

Alaan soveltuva harjoittelu ja/tai opintojaksoja liittyen omiin kiinnostuksen kohteisiin saamelaiskulttuurissa. 
Opiskelija voi myös valita humanistisen tiedekunnan opiskelijoille tarkoitetusta Työelämäopinnot 25 op- 
kokonaisuudesta soveltuvia yksittäisiä kursseja.

Järjestämistapa:

Sovitaan erikseen.

Toteutustavat:

Sovitaan erikseen.

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Saamelaisen kulttuurin perus- ja aineopinnot

Oppimateriaali:

Sovitaan erikseen.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Sovitaan erikseen

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty; 0–5

Vastuuhenkilö:

Professori ja yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

Mahdollinen alaan soveltuva harjoittelu opiskelijan omien kiinnostusten kohteiden mukaan

683513S: Seminaari (saamelainen kulttuuri), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi



57

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi/saame/englanti

Ajoitus:

Maisteriopintojen 1. tai 2. opiskeluvuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa käytännön tutkimustyötä ja hänellä on 
valmiuksia suulliseen ja kirjalliseen tieteelliseen argumentointiin.

Sisältö:

Opiskelija osallistuu pro gradu -seminaariin (läsnä vähintään 4/5 istunnoista).

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Seminaarityöskentely

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Saamelaisen kulttuurin perus- ja aineopinnot

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Seminaarissa harjoitellaan käytännön tutkimustyötä valmistamalla tutkimussuunnitelma, pro gradua 
koskeva esitelmä sekä viimeistelyä vailla oleva pro gradu -tutkielman käsikirjoitus. Seminaarin aikana 
opiskelija opponoi yhden työn sekä laatii esseen tai referaatin oman gradunsa aihepiiristä.

Arviointiasteikko:

0—5

Vastuuhenkilö:

Professori ja yliopistonlehtori

683388S: Pro gradu -tutkielma, 40 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

40 op

Opetuskieli:

Suomi, saame tai englanti

Ajoitus:

Maisteriopintojen 1. tai 2. opiskeluvuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa erilaisia teorioita, tutkimusmenetelmiä sekä tieteenteon 
perusperiaatteita käytännön tutkimustyössä. Opiskelija osaa arvioida erilaisia tiedonlähteitä kriittisesti ja 
valita tutkimukseensa sopivan lähdemateriaalin. Lisäksi opiskelija osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä.

Sisältö:

Ensisijaisesti omaan tutkimukseen perustuva omatoiminen opinnäyte, jossa saamelaiseen kulttuuriin 
liittyvää aineistoa käsitellään teoreettisen tutkimusmallin avulla.
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Järjestämistapa:

Itsenäinen opiskelu

Toteutustavat:

Itsenäinen työskentely graduohjaajan tukemana

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Saamelaisen kulttuurin perus- ja aineopinnot

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Pro gradu -tutkielman kirjoittaminen ja syöttäminen Laturi-ohjelmaan

Arviointiasteikko:

0—5

Vastuuhenkilö:

Professori ja yliopistolehtori

683391S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/saamelainen kulttuuri), 0 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Giellagas-instituutti

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

0 op

Opetuskieli:

Saame, suomi, ruotsi tai englanti (koulusivistyskieli)

Ajoitus:

Maisteriopintojen 2. opiskeluvuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy esittelemään tutkielmansa keskeisiä metodisia ja teoreettisia 
lähtökohtia, tuloksia ja johtopäätöksiä asiantuntevasti, tiiviisti ja valikoivasti.

Sisältö:

Pro gradu -työn tiivistelmän kirjoittaminen

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Pro gradu -tutkielman tiivistelmä, joka kirjoitetaan Laturi-ohjelmaan.

Kohderyhmä:

Saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Tarkastettavaksi jätetty pro gradu -tutkielma

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Kirjoitetaan pro gradu -tutkielman teon yhteydessä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tutkielmasta kirjoitettu tiivistelmä

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:
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Professori


