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Opasraportti

Master's Degree Programme in Learning, Education 
and Technology (LET) (2013 - 2014)

The Master’s Degree Programme in Learning, Education and Technology (LET) educates experts in learning. The 
core of the education consists of three theoretical viewpoints: self-regulated learning, collaborative learning, and the 
learning of expertise. Each aspect requires strong individual learning skills, and understanding and developing these 
abilities are essential in this program. Expertise includes abilities to use technologies in pedagogically grounded 
manners in different learning contexts.

The objectives, contents, and study methods of the program are based on the latest research in the field of learning, 
as well as expectations set by the individual’s working life and the society. Graduates from the LET program are 
competent to work for example in professions such as teachers, educators, educational consultants, human 
resources developers, project leaders, coordinators, researchers, and administrators in both the private and public 
sectors.

Learning, Education and Technology (LET) is a full-time two-year international Master’s Program (120 ECTS credits). 
After completing the program, students are awarded a Master of Arts (Education) degree, which enables them to 
continue their academic studies at the doctoral level. This degree does not constitute a formal teaching qualification.

See Course Structure Diagram 2013-2014 here

Tutkintorakenteet

LET - Master's Degree Programme in Learning, Education and Technology

Tutkintorakenteen tila: arkistoitu

Lukuvuosi: 2013-14

Lukuvuoden alkamispäivämäärä: 01.08.2013

General Studies: Language, Communication, and Orientation Studies (5 op)

In the LET programme, students must complete 5 credits of general studies. The general studies form an orientation 
to the university studies in Finland and particularly to the LET program. The general studies are divided to language 
studies (2 credits) and communication and orientation studies (3 credits).

Language Studies

Communication and Orientation Studies

405517Y: Communication and orientation studies, 3 op

http://www.oulu.fi/sites/default/files/ects-files/Course%20Structure%20Diagram_IMP_LET_2013-2014.pdf
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Minor Subject Studies: Introductory Studies in Educational Technology (25 op)

In the LET programme, all students must complete minor subject studies in Introductory Studies of Educational 
Technology (total 25 ECTS credits).

418021P: Designing technology-enhanced learning, 7 op
418019P: Johdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan, 5 op
418022P: Koulutusprojektit, 6 op
418020P: Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö, 7 op

Major Subject Studies: Advanced Studies in Educational Sciences (80 op)

In the LET programme, all students must complete 80 credits of major subject studies.

413312S: Collaborative Learning, 5 op
413314S: Designing Technology-Enhanced Learning, 5 op
413311S: Itsesäätöinen oppiminen, 8 op
413317S: Kirjallisuus, 4 op
413313S: Learning of Expertise, 10 op
408013S: Pro gradu -tutkielma, 35 - 40 op

Pakollisuus
408013S-01: Kypsyysnäyte (Maisterin tutkinto, LO, TEKNO, TAIKA), 30 op
408013S-02: Tutkielma, 5 op
408013S-03: Tiivistelmä / Kypsyysnäyte, 0 op

408517S: Research methodology, 10 op
Pakollisuus

408517S-01: Quantitative Methodology, 5 op
408517S-02: Qualitative Methodology, 5 op

Optional Studies (enintään 10 op)

In the LET programme, students can select a total of 10 credits of optional studies. Students can select their optional 
studies, e.g., on the basis of their previous studies, thesis topic, or personal interest.

Kindly note that in order to complete courses by other departments or Languages and Communications Center, etc. 
students might need to apply for a study right or they might be required to register by certain annual deadline. 
Students are advised to familiarise themselves with the policies and procedures of the department in question.

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

900015Y: Suomen kielen jatkokurssi I, 5 op
900016Y: Suomen kielen jatkokurssi II, 5 op
900054Y: Suomen kielen keskustelukurssi, 3 op
900020Y: Suomen kielen kurssi edistyneille opiskelijoille, 4 op
900013Y: Suomen kielen peruskurssi 1, 3 op
900053Y: Suomen kielen peruskurssi 2, 5 op
405033Y: Survival Finnish, 2 op
901001Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi) KTK, 2 op

Opintojaksojen kuvaukset
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Tutkintorakenteisiin kuuluvien opintokohteiden kuvaukset

405517Y: Communication and orientation studies, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
3 ECTS
Opetuskieli:
English
Ajoitus:
Autumn 2012
Osaamistavoitteet:
After this course, the student is able to

search for scientific publications in databases and evaluate them
identify a scientific text and what separates it from other publications
use central referencing practices and the basic functions of bibliographic management software

Sisältö:
Academic communication and writing
Characteristics and assessment of scientific texts
Use of databases

Toteutustavat:
Contact teaching 8 h, practice sessions 16 h, collaborative and independent study in contact teaching sessions and 
online 56 h.
Kohderyhmä:
Students in LET Master's degree program
Oppimateriaali:
To be announced at the beginning of the module.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Active participation in contact teaching, practice sessions, and the collaborative and independent work. Successful 
completion of the learning assignments and practice works.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

418021P: Designing technology-enhanced learning, 7 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
7 ECTS
Opetuskieli:
English/Finnish
Ajoitus:
Spring term, 1   year studies in the LET Master’s Degree Programme
Osaamistavoitteet:
After completion of this course, the student knows how to

describe the theoretical background and main stages of designing technology-enhanced learning (TEL)

st

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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design a TEL course
justify and evaluate instructional and technological design

Sisältö:
Technology-Enhanced Learning (TEL) as a concept
Designing TEL: instructional and technological design
Structuring individual and collaborative learning activities
Implementing and evaluating TEL

Järjestämistapa:
Face-to-face and online
Toteutustavat:
Face-to-face / online 32 h 
Collaborative and individual learning 150 h
Students become familiar with the key concepts, theories and approaches of technology-enhanced learning (TEL) 
and implement this knowledge by designing their own course in small groups. Students reflect and report on the 
different stages of the design process in a digital portfolio.
Kohderyhmä:
1st year students on the LET Master’s Programme 
Educational Technology minor students 
Other students  
 
Oppimateriaali:
Contemporary readings in the field of technology-enhanced learning, to be announced at the beginning of the course
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Active participation in face-to-face teaching and collaborative and independent work. Successful completion of all the 
learning assignments and exercises.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Essi Vuopala
Lisätiedot:
The students in the Master’s Degree Programme in Education and Globalization (EdGlo) join the same face-to-face 
sessions in their own 5-credit course “Designing Technology-Enhanced Learning”

418019P: Johdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 ECTS
Opetuskieli:
English/Finnish
Ajoitus:
Autumn 2013
Osaamistavoitteet:
After completion of this course, the student knows how to

describe the basic concepts of learning sciences and educational technology
name some of the major research topics in the field of learning sciences and technology enhanced learning
identify and discuss contemporary issues in educational technology in global and local educational contexts
use contemporary educational software and hardware, and also evaluate pedagogical usability of those
create a digital portfolio in the form of a personal journal in a weblog

Sisältö:
Basic concepts of instruction, learning and technology enhanced learning
Introduction to the field of learning sciences and technology enhanced learning: objectives, research subjects 
and theoretical framework
Reflection on one’s own learning and expertise

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Pedagogical use of contemporary educational software and hardware
Järjestämistapa:
Face-to-face and online
Toteutustavat:
Face-to Face 50h 
Collaborative and individual learning 80 h
In this course the students familiarise themselves with the theoretical background, core concepts, and contemporary 
tools of educational technology. The course introduces the students to the field of learning sciences and examines 
the role of learning and educational technology in a globalized world. One central goal of this course is to learn to use 
and evaluate technologies in pedagogically meaningful way. In this course students start to reflect on their own 
learning and expertise in a digital portfolio.   
Kohderyhmä:
1st year students on the LET Master’s Programme 
Educational Technology minor students 
Other students (as a part of their optional studies)  
 
Oppimateriaali:

How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School: Expanded Edition. (2000). Washington, DC: The 
National Academies Press.
and/or other contemporary readings in the field of learning and educational technology, to be announced at the 
beginning of the course.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Active participation in face-to-face teaching and collaborative and independent work. Successful completion of all the 
learning assignments and exercises.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Essi Vuopala

418022P: Koulutusprojektit, 6 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
6 ECTS
Opetuskieli:
English/Finnish
Ajoitus:
Spring term, 1   year studies in the LET Master’s Programme
Osaamistavoitteet:
After completion of this course, the student knows how to

plan and implement an educational project
work responsibly as a member of a project team in collaboration with a client
apply theoretical knowledge of learning to solve practical challenges in educational working contexts
report and inform different target groups on the project

Sisältö:
Basics of project work
Planning, implementation and administration of projects
Educational projects
Technology in support of project work

Järjestämistapa:
Face-to-face and online
Toteutustavat:
Face-to-face 40h 
Collaborative and individual learning 120h

st

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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In this course the students implement an educational project for a local company, school or other organization. The 
students design, implement and report on the project in a project group under the teacher’s guidance. In this course 
the students learn about project work in theory and practice. Students reflect and report on different phases of their 
project work in their digital portfolio.  
 
Kohderyhmä:
1st year students on the LET Master’s Programme 
Educational Technology minor students 
Other students (see the prerequisites below)
Esitietovaatimukset:
Before joining this course, the student should have completed the following courses: 
418019P Introduction to Learning and Educational Technology 
418020P Learning Theory and Pedagogical Use of Technology
Oppimateriaali:
Contemporary readings in the field of learning, educational technology and educational projects, to be announced at 
the beginning of the course
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Active participation in face-to-face and collaborative and individual learning. Successful completion of all the learning 
assignments and exercises.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Essi Vuopala

418020P: Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö, 7 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
7 ECTS
Opetuskieli:
English/Finnish
Ajoitus:
Autumn term, 1st year studies in the LET Master’s Programme
Osaamistavoitteet:
After completion of this course, the student knows how to

identify the theoretical principles underlying technology-enhanced learning
define the concepts of self-regulated learning, collaborative learning and learning of expertise
describe the use of technology to support such learning
justify pedagogical use of technology by using current theoretical knowledge of learning

Sisältö:
Self-Regulated Learning
Collaborative Learning and Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL)
Learning of Expertise
Supporting learning with technology

Järjestämistapa:
Face-to-face and online
Toteutustavat:
Face-to-face 30 h 
Collaborative and individual learning 157 h
The course includes three theoretical viewpoints on learning: self-regulated learning, collaborative learning, and 
learning of expertise. The goal of the course is to understand these theoretical principles of learning and comprehend 
the possibilities to support such learning with technology. Students reflect on their theoretical knowledge and their 
own learning process in their digital portfolio.
Kohderyhmä:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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1st year students on the LET Master’s Programme 
Educational Technology minor students 
Other students (as a part of their optional studies)
Oppimateriaali:

How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School: Expanded Edition. (2000). Washington, DC: The 
National Academies Press.
Boekaerts, M. Pintrich, P.R. & M. Zeidner, M. (Eds.), (2000). Handbook of Self-Regulation. San Diego, CA: 
Academic Press. 
Spada E. & Reiman, P. (Eds) (1996). Learning in Humans and Machine: Towards an interdisciplinary learning 
science. Oxford: Elsevier.
Bereiter, C. & Scardamalia, M. (1993). Surpassing ourselves: An Inquiry Into the Nature and Implications of 
Expertise. Open Court Publishing Company.
and/or other contemporary readings in the field of learning and educational technology, to be announced at the 
beginning of the course.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Active participation and collaborative and independent work. Successful completion of all the learning assignments 
and exercises.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Essi Vuopala

413312S: Collaborative Learning, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: englanti

Laajuus:
8 ECTS
Opetuskieli:
English
Ajoitus:
Autumn term, 2  year studies in the LET Master’s Programme
Osaamistavoitteet:
After completion of this course the students are able to

understand the state-of-the-art theoretical basis for CSCL and learning communities in various educational 
and work-life contexts 
deepen their understanding of one area of CSCL
design, evaluate, and assess collaborative learning in technology-enhanced environments
improve collaborative academic writing and argumentation skills

Sisältö:
Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL)
Emotions and motivation in collaborative learning
Structuring collaborative learning
Metacognition and problem-solving in CSCL
Collaborative academic writing

Järjestämistapa:
Face-to-face and online
Toteutustavat:
Face-to-face 20 h 
Individual online learning 58 h 
Collaborative online learning 130 h
Kohderyhmä:
2nd year students in the LET Master’s Programme
Yhteydet muihin opintojaksoihin:

nd

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096751611000467
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Communication and Orientation Studies (405517Y) 
Introduction to Learning and Educational Technology (418019P) 
Learning Theory and Pedagogical Use of Technology (418020P)
Oppimateriaali:
To be announced at the beginning of the course
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Active participation in face-to-face and collaborative and individual work. Successful completion of all the learning 
assignments and exercises.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Essi Vuopala
Työelämäyhteistyö:
No

413314S: Designing Technology-Enhanced Learning, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: englanti

Laajuus:
5 ECTS
Opetuskieli:
English
Ajoitus:
Spring term, 2nd year studies in the LET Master’s Degree Programme
Osaamistavoitteet:
After completion of the course, the students will be able to

recognise the needs, problems, situations and practices of pedagogical use of technologies in school systems 
worldwide and find research-based solutions for the shortcomings
examine future trends of technology enhanced learning
determine current problems, situations and practices of technology enhanced learning in a global context
analyse the concept of technology-enhanced learning

Sisältö:
Future trends in collaborative technologies
Evaluating and facilitating TEL
Digital divide and other global challenges

Järjestämistapa:
Face-to-face and online learning activities, which include individual and collaborative learning
Toteutustavat:
Face-to-face 30 h and collaborative and individual learning tasks 100 h
Kohderyhmä:
2nd year students in the LET Master’s Programme
Esitietovaatimukset:
Before joining this course, the student should have completed Minor Studies of Educational Technology (25 credits) 
or other equivalent studies.
Oppimateriaali:
Luckin, R., Goodyear, P., Grabowski B. L., Winters, N., Underwood, J. and Puntambekar, S. (Eds.) (2013). Handbook 
of design in educational technology. Routledge.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Active participation in face-to-face, collaborative and individual work. Successful completion of all the learning 
assignments and exercises.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Jari Laru

413311S: Itsesäätöinen oppiminen, 8 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
8 ECTS
Opetuskieli:
English
Ajoitus:
Autumn term, 1   year studies in the LET Master’s programme
Osaamistavoitteet:
After completion of this course, the student

understands the main principles and key concepts of self-regulated learning
develops understanding of the practical implications of SRL in different real life contexts
has experience of self-regulated learning and shared regulation of learning
is capable of applying the basic principles of self-regulated learning to his/her own thinking

Sisältö:
Self-regulated learning is a process by which students regulate their cognition, motivation and emotions. During this 
course students are

introduced theoretical principles of self-regulated learning aligned with practical examples. Furthermore, this 
course will provide guided opportunities for the students to
apply principles of self-regulated learning in their own learning

Järjestämistapa:
Face-to-face, individual and collaborative learning
Toteutustavat:
The course will be delivered in the autumn term. The course consists of four different learning phases each focusing 
on different aspects of self-regulated learning. Each phase has a similar structure: One day face-to-face following by 
one week individual and one week collaborative learning. During the independent and collaborative phases students 
will be working online.
Face-to-face 30 h
Individual learning 80 h
Collaborative learning 70 h  
The course will be delivered in the autumn term. The course consists of four different learning phases each focusing on 
different aspects of self-regulated learning. Each phase has a similar structure: One day face-to-face following by one 
week individual and one week collaborative learning. During the independent and collaborative phases students will be 
working online.
Face-to-face 30 h
Individual learning 80 h 
Collaborative learning 70 h
Kohderyhmä:
1st year students in the LET Master’s Programme
Oppimateriaali:

Hadwin, A. F., Järvelä, S., & Miller, M. (2011). Self-regulated, co-regulated and socially shared regulation of 
learning. In B. Zimmerman & D. Schunk (Eds.), Handbook of self-regulation of learning and performance (pp. 
65-84). New York: Routledge .

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Active participation in face-to-face, collaborative and individual learning. Successful completion of all the learning 
assignments and the exam.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Sanna Järvelä

st

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Työelämäyhteistyö:
no

413317S: Kirjallisuus, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: englanti

Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

413313S: Learning of Expertise, 10 op

Voimassaolo: 01.02.2011 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: englanti

Laajuus:
10 ects
Opetuskieli:
English
Ajoitus:
1st and 2nd year studies in the LET Master’s Programme
Osaamistavoitteet:
After the completion of this course, the student

is able to examine the learning of expertise as a lifelong process that one can pursue oneself
understands the theoretical framework for the learning of expertise and is able to apply it in practice
is able to interpret and explain the factors affecting the learning of expertise
is able to monitor and reflect on learning and awareness of one’s competence to excel in authentic situations 
in working life

Sisältö:
Education, working life and expertise
Theoretical background of the learning of expertise
Working strategies characteristic of an expert
Collaborative problem solving methods

Järjestämistapa:
Face-to-face and online
Toteutustavat:
Students will work on three cases using collaborative problem solving methods. 
Case 1 (3 credits) 
Students will reflect on their own expertise as a process by writing an expert profile (five times during 2-year 
programme) 
Case 2 (3 credits) 
Students will participate in the process of mentoring as they will be working as mentees in their 1st year of studies 
and as mentors in their 2nd year of studies. 
Case 3 (4 credits) 
In this course there will also be casework implemented together with working life partners.
Kohderyhmä:
1st and 2nd year students in the LET Master’s Programme
Oppimateriaali:
To be announced at the beginning of the course
Suoritustavat ja arviointikriteerit:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Active participation in face-to-face and collaborative and individual learning. Successful completion of all the learning 
assignments and exercises.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Pirkko Hyvönen and Niina Impiö

408013S: Pro gradu -tutkielma, 35 - 40 op

Voimassaolo: 01.08.2005 - 31.07.2016

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
35 op
Opetuskieli:
Suomi tai englanti
Ajoitus:
Maisterivaihe
Osaamistavoitteet:
Opiskelija

osaa laatia yksin tai parityönä kasvatustieteellisen tutkielman, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman 
aihepiiriin sekä osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun,
hallitsee valitsemansa tutkimusmenetelmät sekä osoittaa valmiutta tieteelliseen viestintään,
osaa arvioida toisten tekemiä tutkielmia sekä osaa osallistua tieteelliseen keskusteluun ja puolustaa omaa 
tutkielmaansa

Sisältö:
Opintojaksoon kuuluu seuraavia osa-alueita:

tutkimussuunnitelman ja -raportin esittäminen
tutkimuskirjallisuuden hankkiminen ja lukeminen
tutkimusmetodeihin perehtyminen
tutkielman laatiminen jostakin kasvatustieteellisestä aiheesta
aktiivinen osallistuminen seminaariin.

Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Seminaarityöskentely: seminaari-istuntoja 40 t, oman tutkimussuunnitelman ja tutkielman esitteleminen, toisen 
tutkielman opponointi, omatoiminen tutkielman kirjoittaminen
Kohderyhmä:
Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Kandidaatintutkielma
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kvantitatiivisen/kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi
Opintojakso on osa pääaineen syventäviä opintoja.
Oppimateriaali:
Tutkimus- ja metodikirjallisuus; referee-julkaisut.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Seminaarityöskentelyyn osallistuminen, oman tutkielman kirjoittaminen ja esitteleminen seminaarissa, toisen työn 
opponointi ja kypsyysnäytteen (tutkielman tiivistelmä) kirjoittaminen
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Hannu Heikkinen ja seminaariryhmien vetäjät
Työelämäyhteistyö:
Ei ole

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Lisätiedot:
Ajankohtaiset kandi- ja graduryhmät löydät tiedekunnan internetsivuilta  . Sivut www.oulu.fi/ktk/opinnaytetyot
päivitetään syksyisin lukuvuoden alussa.

Pakollisuus

408013S-01: Kypsyysnäyte (Maisterin tutkinto, LO, TEKNO, TAIKA), 30 op

Voimassaolo: 01.08.2005 - 31.07.2016

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

408013S-02: Tutkielma, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2005 - 31.07.2016

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

408013S-03: Tiivistelmä / Kypsyysnäyte, 0 op

Voimassaolo: 01.08.2013 - 31.07.2016

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

408517S: Research methodology, 10 op

Voimassaolo: 01.08.2006 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Silverman, David , Doing qualitative research a practical handbook , 2005
Silverman, David , Doing qualitative research a practical handbook , 2000
Kerlinger, Fred N. , Foundations of behavioral research , 2000
Schostak, John , Interviewing and representation in qualitative research , 2006

http://www.oulu.fi/ktk/opinnaytetyot
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Coffey, Amanda , Making sense of qualitative data complementary research strategies , 1996
Creswell, John W. , Qualitative inquiry and research design choosing among five traditions , 1998
Opintokohteen kielet: englanti

Laajuus:
10 op
Opetuskieli:
English
Ajoitus:
EDGLO: 1st year, autumn and spring
DD: 2nd year, autumn and spring (in Oulu)
LET: 1st year, autumn and spring
Osaamistavoitteet:
After completion of the course, students are able to: 
• Identify the characteristics and main traditions of both qualitative, quantitative and mixed methods research, 
particularly in the humanities and social sciences 
• Analyse the main approaches and research methods from the perspective of various traditions 
• Produce a research plan and a coherent, logical and justified research report 
• Collect data and apply various methods of analysis and interpretation 
• Determine the credibility and ethics of research projects
Sisältö:

Research methodologies
Construction of a methodological framework in research
Data collection
Analysis of data and its interpretation
Validity and reliability in research
Reporting research
Ethical questions in research

Järjestämistapa:
Face-to-face teaching
Toteutustavat:
80 h lectures/ seminars, 190 h independent study
Kohderyhmä:
1st year students in the Master's Degree Programme in Education and Globalisation (EDGLO)
DD students
1st year students in the Master's Degree Programme in Learning, Education and Technlogy (LET)
Esitietovaatimukset:
No
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
EdGlo: 1st and 2nd year courses: 408512S, 408513S, 408514S, 40528S, 408515S, 408516S, and 408510S
Oppimateriaali:
Creswell, J. W. (1998).  London: Sage.Qualitative inquiry and research design.
Kerlinger, F. (2000).  Fort Worth: Harcourt College Publishers.Foundations of behavioural research.
Silverman, D. (2000).  London: Sage.Doing qualitative research. a practical handbook.
Other study material will be confirmed at the beginning of the course. 

The availability of the literature can be checked from this link.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Active participation in lectures/seminars, an essay, an exam
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0 - 5
Vastuuhenkilö:
Quantitative Methodology: Jouni Peltonen (Master's Degree Programme in Education and Globalisation, Double 
Degree Programme & Master's Degree Programme in Learning, Education and Technology)
Qualitative Methodology: Maija Lanas (Master's Degree Programme in Education and Globalisation & Double Degree 
Programme), Pirkko Hyvönen (Master's Degree Programme in Learning, Education and Technology)
Työelämäyhteistyö:
No
Lisätiedot:
No

Pakollisuus

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+408517S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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408517S-01: Quantitative Methodology, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2006 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: englanti

Leikkaavuudet:

413030S Kvantitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi 5.0 op

Laajuus:

5 op

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

408517S-02: Qualitative Methodology, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2006 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: englanti

Leikkaavuudet:

413031S Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi 5.0 op

Laajuus:

5 op

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

900015Y: Suomen kielen jatkokurssi I, 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900015Y Suomea ulkomaalaisille, jatkokurssi 2 4.0 op

Taitotaso:
A2.1
Asema:
-

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Lähtötasovaatimus:
A1.3 Suomen kielen peruskurssi 2 (90053Y) tai vastaavat suomen kielen taidot.
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
Kurssilla käytetään opetuskielenä pääasiassa suomea.
Ajoitus:
-
Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa viestiä tavallisimmissa arkipäivään liittyvissä tilanteissa ja tehtävissä, joissa 
aiheena ovat tutut ja jokapäiväiset asiat. Hän pystyy etsimään tietoa ja poimimaan pääasiat erilaisista teksteistä ja 
ymmärtää aiheen ja joitakin yksityiskohtia ympärillään käytävästä keskustelusta. Opiskelija osaa kuvailla 
tapahtumia ja kokemuksiaan sekä suullisesti että kirjoittamalla. Hän tunnistaa yleiskielen ja puhekielen eroja. Hän 
tunnistaa myös kohteliaan ja epäkohteliaan ilmauksen ja pystyy soveltamaan niitä omassa tuotoksessaan.
Sisältö:
Tämä on alempi jatkokurssi, jonka aikana opiskelija vahvistaa kommunikointitaitojaan jokapäiväiseen elämään 
liittyvissä tilanteissa. Kurssilla kartutetaan sanavarastoa ja tietämystä kielen rakenteista, harjoitellaan 
ymmärtämään ja tuottamaan puhuttua kieltä sekä harjoitellaan lehtitekstien lukemista. 

Kurssin sisältöön kuuluvat seuraavat viestintätilanteet ja aihealueet: erilaisten asioiden tiedusteleminen; 
kohteliaisuuden ilmaiseminen; tapaamisesta sopiminen; ohjeiden antaminen; ostosten tekeminen; 
menneisyydestä puhuminen ja suunnitelmistaan kertominen; harrastukset, asiointi esim. pankissa ja postissa; 
suomalaiset juhlapäivät. 

Kielen rakenteista opitaan osa konditionaalista, lisää imperatiivista, verbien rektioita, verbaalisubstantiivi (-minen), 
passiivin preesens, osa nominien monikon taivutuksesta, kolmas infinitiivi (ma-infinitiivi), lisää lausetyyppejä, 
perfekti, lisää objektista.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta kaksi kertaa viikossa (50 t) ja itsenäistä työskentelyä (50 t).
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta.
Esitietovaatimukset:
Suomen kielen peruskurssi 2 suorittaminen
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Gehring, S. & Heinzmann, S.: Suomen mestari 2, (kappaleet 1 - 5)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely. Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti 
oppitunneille, tehtävä annetut kotitehtävät ja läpäistävä kurssin aikana pidettävät kokeet.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
 Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, tehtävien suorittaminen 
sekä väli- ja loppukokeen tulos.
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa. Oppitunnit pidetään kaksi kertaa viikossa 13 viikon ajan.

900016Y: Suomen kielen jatkokurssi II, 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Taitotaso:
A2.2
Asema:
-
Lähtötasovaatimus:
A2.1 Suomen kielen jatkokurssi 1 (90015Y) tai vastaavat suomen kielen taidot.
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
Kurssilla käytetään opetuskielenä suomea.
Ajoitus:
-
Osaamistavoitteet:
Kurssin jälkeen opiskelija pystyy kommunikoimaan monissa epävirallisissa tilanteissa. Hän ymmärtää pääkohdat 
yleiskielisistä viesteistä ja puheesta, joita hän näkee ja kuulee työssään, opiskelussaan ja vapaa-ajallaan. 
Opiskelija pystyy tuottamaan sidosteista ja johdonmukaista tekstiä tutuista ja itseään kiinnostavista aiheista. Hän 
osaa kuvata erilaisia asioita ja kertoa muille kuulemastaan ja näkemästään.
Sisältö:
Tämä on ylempi jatkokurssi, jonka aikana opitaan kommunikoimaan epävirallisissa, arkipäivään, työ- ja 
opiskeluelämään liittyvissä kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Kurssilla harjoitellaan ymmärtämään puhuttua 
kieltä ja lehtitekstejä, etsimään tietoa ja kertomaan siitä muille. Osa kurssista suoritetaan ohjattuna itseopiskeluna. 
Oppitunneilla pääpaino on suullisissa pari- ja ryhmäharjoituksissa. 

Kurssin sisältöön kuuluvat seuraavat aihealueet ja viestintätilanteet: asiointi esimerkiksi vaatekaupassa, 
lääkärissä, puhelimessa; suomalainen small talk; reagointi erilaisissa tilanteissa; matkan suunnittelu ja 
varaaminen; tietoa Suomesta ja Suomen historiasta; omasta maasta tai kotikaupungista kertominen; puhekielen 
piirteet. 

Kielen rakenteista opitaan perfekti ja pluskvamperfekti ja kerrataan verbien aikamuotojen käyttö, adjektiivien 
vertailuasteet, lisää konditionaalista, lisää nominien monikosta (erityisesti monikon partitiivista), lisää objektista ja 
predikatiivista, passiivin imperfekti.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta kaksi kertaa viikossa (50 t) ja itsenäistä työskentelyä (50 t).
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta.
Esitietovaatimukset:
Suomen kielen jatkokurssi 1 suorittaminen
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Gehring, S. & Heinzmann, S.: Suomen mestari 2
(kappaleet 6 - 9)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely. Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti 
oppitunneille, suoritettava annetut tehtävät ja läpäistävä kurssin lopussa pidettävä koe.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, tehtävien suorittaminen 
sekä loppukokeen tulos.
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa. Oppitunnit pidetään  13 viikon ajan.kerran viikossa

900054Y: Suomen kielen keskustelukurssi, 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
B1/B2 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan
Asema:
-
Lähtötasovaatimus:
Suomen kielen kurssi edistyneille 2 (90020Y) tai vastaavat suomen kielen taidot.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
-
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy säännölliseen (ja luontevaan) vuorovaikutukseen syntyperäisen puhujan 
kanssa. Hän pystyy kuvaamaan (selkeästi ja yksityiskohtaisesti) monenlaisia asioita, selostamaan kokemuksiaan 
ja kuvaamaan tunteitaan, reaktioitaan ja unelmiaan sekä pitämään yllä keskustelua. Opiskelija osaa tuoda esille 
oman mielipiteensä, perustella sanottavansa ja tuoda esille asian edut ja haitat. Hän pystyy myös pitämään 
(selkeän) valmistellun esityksen ja vastaamaan yleisökysymyksiin.
Sisältö:
Opintojakson aikana opiskelija vahvistaa viestintätaitoaan sekä virallisissa että epävirallisissa tilanteissa. 
Tarkoituksena on aktivoida erityisesti opiskelijan suullista kielitaitoa sekä rohkaista häntä käyttämään suomea 
myös virallisissa tilanteissa. Kurssilla tehdään erityyppisiä keskustelu- ja tilanneharjoituksia sekä kuuntelutehtäviä 
eri aihealueilta. Lisäksi tehdään pienimuotoinen kyselytutkimus, jonka tuloksista raportoidaan suullisesti.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta kerran viikossa (28 t), ryhmätyöskentelyä (10 t) ja itsenäistä työskentelyä (12 t).
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta.
Esitietovaatimukset:
Suomen kielen kurssi edistyneille 2
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Jaetaan kurssi aikana.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely. Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti 
oppitunneille, ryhmätyöskentelyyn sekä tehtävä annetut kotitehtävät.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
 Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa.

900020Y: Suomen kielen kurssi edistyneille opiskelijoille, 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900020Y Suomea ulkomaalaisille, alkeiskurssi 4.0 op

Taitotaso:
B1 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan.
Asema:
-
Lähtötasovaatimus:
A2.2 Suomen kielen jatkokurssi 2 (90016Y) tai vastaavat suomen kielen taidot.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
-
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija selviytyy useimmista kielenkäyttötilanteista. Hän ymmärtää yleiskieliset viestit, 
joita hän näkee ja kuulee työssään, opiskelussaan ja vapaa-ajallaan. Hän ymmärtää myös pääpiirteet 
puhekielisestä viestistä ja keskustelusta. Opiskelija pystyy tuottamaan johdonmukaista ja jäsenneltyä tekstiä 
erilaisista aiheista. Hän pystyy kuvaamaan kokemuksiaan ja tapahtumia, unelmiaan, toiveitaan ja tavoitteitaan. 
Opiskelija osaa aiempaa paremmin kertoa omat mielipiteensä ja perustella ne.
Sisältö:
Kurssilla harjoitellaan kommunikoimaan virallisemmissa viestintätilanteissa ja ymmärtämään asiatyylistä tekstiä. 
Kurssin aikana tehdään erilaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia ja pyritään kartuttamaan erityisesti opiskelussa ja 
työelämässä tarvittavia suomen kielen tietoja ja taitoja. Lisäksi kurssilla analysoidaan aikaisempaa tarkemmin 
puhekielen ja kirjoitetun kielen eroja. 

Kurssin sisältöön kuuluvat seuraavat viestintätilanteet ja aihealueet: työ ja opiskelu sekä työnhaku; suomalaiseen 
yhteiskuntaan liittyviä asioita (esim. koulutus ja terveydenhuolto, poliittinen järjestelmä); esitelmän pitäminen 
omalta tieteenalalta tai muusta itseä kiinnostavasta aiheesta. 

Kielen rakenteista opitaan sijamuodoista essiivi ja translatiivi, passiivin perfekti ja pluskvamperfekti, pronominien 
kertausta, adverbien vertailuasteet, partisiipit ja osa lauseenvastikkeista.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta kerran viikossa (26 t) ja itsenäistä työskentelyä (24 t).
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta.
Esitietovaatimukset:
Suomen kielen jatkokurssi 2 suorittaminen
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Ilmoitetaan myöhemmin
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely. Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti 
oppitunneille ja suoritettava annetut tehtävät.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus ja annettujen tehtävien 
suorittaminen.
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa. Oppitunnit pidetään kerran kertaa viikossa 13 viikon ajan tai kaksi kertaa 
viikossa kuuden viikon ajan.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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900013Y: Suomen kielen peruskurssi 1, 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900013Y Suomea ulkomaalaisille, alkeiskurssi 2.0 op

Taitotaso:
A1.2
Asema:
-
Lähtötasovaatimus:
A1.1,  Suomen kielen johdantokurssi (90017Y) tai vastaavat suomen kielen taidot.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Kurssilla käytetään opetuskielenä sekä suomea että englantia.
Ajoitus:
-
Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, jotka 
liittyvät henkilökohtaisiin asioihin tai välittömään tilanteeseen. Hän pystyy yksinkertaisiin keskusteluihin, jos 
puhutaan hitaasti ja selvästi ja jos häntä autetaan. Opiskelija pystyy lukemaan lyhyitä ja yksinkertaisia, tuttuihin 
asioihin liittyviä tekstejä ja viestejä. Lisäksi opiskelija on syventänyt tietoaan suomen kielestä ja suomalaisesta 
viestintäkulttuurista.
Sisältö:
Kurssi on alempi alkeistason kurssi, jonka aikana opetellaan kommunikointitaitoja jokapäiväiseen elämään 
liittyvissä tilanteissa. Kurssilla laajennetaan sanavarastoa, opitaan lisää kielen rakenteita ja ääntämistä sekä 
harjoitellaan ymmärtämään ja tuottamaan helppoa puhuttua kieltä sekä lyhyitä kirjoitettuja viestejä. 

Kurssin sisältöön kuuluvat seuraavat aihealueet ja viestintätilanteet: itsestä, perheestä, opiskelusta ja omasta 
päivästä kertominen sekä kysymysten esittäminen samoista asioista puhekumppanille; mielipiteen ilmaiseminen; 
ihmisten ja asioiden kuvaileminen; säästä puhuminen; vuodenajat, kuukaudet ja värit. 

Kielen rakenteista opitaan verbityypit, verbien ja nominien astevaihtelun perusasiat, genetiivi, partitiivi, 
omistusrakenne, osa sanatyypeistä ja paikansijojen perusasiat.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta kaksi kertaa viikossa (26 t) ja itsenäistä työskentelyä (24 t). Opiskelijan on osallistuttava 
säännöllisesti oppitunneille, tehtävä annetut kotitehtävät ja läpäistävä kurssin lopussa pidettävä koe.
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Suomen kielen johdantokurssin suorittaminen.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Gehring, S. & Heinzmann, S.:  (kappaleet 3-5)Suomen mestari 1
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely. Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti 
oppitunneille, tehtävä annetut kotitehtävät ja läpäistävä kurssin lopussa pidettävä koe.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, tehtävien suorittaminen 
sekä loppukokeen tulos.
Vastuuhenkilö:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Anne Koskela
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa. Kurssit alkavat heti Suomen kielen johdantokurssin jälkeen. Tunnit 
pidetään kaksi kertaa viikossa 6 viikon ajan.

900053Y: Suomen kielen peruskurssi 2, 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900053Y Suomen kielen peruskurssi 2 (AVOIN YO) 4.0 op

Taitotaso:
A1.3
Asema:
-
Lähtötasovaatimus:
A1.2
Suomen kielen peruskurssi 1 (90013Y) tai vastaavat suomen kielen taidot.
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
Kurssilla käytetään opetuskielenä suomea ja tarvittaessa englantia.
Ajoitus:
-
Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja käyttää tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin liittyviä lauseita ja 
ilmauksia. Hän pystyy kommunikoimaan yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tilanteissa, joissa aiheena ovat tutut, 
jokapäiväiset asiat. Opiskelija ymmärtää erilaisia lyhyitä tekstejä, hän pystyy esimerkiksi etsimään niistä 
tarvitsemiaan yksittäisiä tietoja. Lisäksi hänellä on aiempaa enemmän tietoa Suomesta ja suomalaisesta 
kulttuurista.
Sisältö:
Kurssi on ylempi alkeistason kurssi, jonka aikana opiskelija oppii lisää kommunikointitaitoja jokapäiväiseen 
elämään liittyviä tilanteita varten. Kurssilla laajennetaan edelleen sanavarastoa, opitaan lisää kielen rakenteita 
sekä harjoitellaan ymmärtämään ja tuottamaan puhuttua kieltä sekä erilaisia lyhyitä tekstejä. 

Kurssin sisältöön kuuluvat seuraavat viestintätilanteet ja aihealueet: tien kysyminen ja neuvominen; ajan 
varaaminen esimerkiksi lääkärille, avun pyytäminen; asiointi kaupassa ja ravintolassa; tapaamisen ehdottaminen 
ja sopiminen; menneestä kertominen; mielipiteen kysyminen ja ilmaiseminen; tuntemusten ja tunteiden 
ilmaiseminen; asuminen, matkustaminen, kulkuvälineet, työ, ammatit, ruoka, juoma ja juhlat. 

Kielen rakenteista opitaan paikallissijat, monikon nominatiivi, imperfekti, osa imperatiivista, sanatyypit, lisää 
astevaihtelusta, demonstratiivi- ja persoonapronominien taivutus, lisää partitiivista, objektin perusteet, postpositiot 
ja lausetyypeistä eksistentiaalilause, tilalause ja sivulause.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta kaksi kertaa viikossa (50 t) ja itsenäistä työskentelyä (50 t).
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Suomen kielen peruskurssi 1 suorittaminen
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
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Oppimateriaali:
Gehring, S. & Heinzmann, S.:  (chapters 6-9)Suomen mestari 1
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely. Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti 
oppitunneille, tehtävä annetut kotitehtävät ja läpäistävä kurssin aikana pidettävät kokeet.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, tehtävien suorittaminen 
sekä väli- ja loppukokeen tulos.
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa. Oppitunnit pidetään  13 viikon ajan.kaksi kertaa viikossa

405033Y: Survival Finnish, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
A1 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan
Lähtötasovaatimus:
Aikaisempia suomen kielen opintoja ei tarvita.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Kurssilla käytetään opetuskielenä sekä suomea että englantia.
Ajoitus:
EdGlo: 1. vuosi, syyslukukausi
Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja käyttää kaikkein yleisimpiä arkipäivään liittyviä perusilmauksia ja -
fraaseja. Hän osaa etsiä yksittäisiä tietoja yksinkertaisimmista teksteistä. Lisäksi opiskelija tunnistaa suomen 
kielen keskeisimmät ominaispiirteet ja suomalaisen tavan kommunikoida.
Sisältö:
Kurssi on johdantokurssi, jonka aikana opetellaan jokapäiväiseen elämään liittyviä hyödyllisiä fraaseja, sanastoa, 
ääntämistä sekä vähän peruskielioppia. Kurssin sisältöön kuuluvat seuraavat aihealueet ja viestintätilanteet: 
yleistä perustietoa suomen kielestä; tervehtiminen, kiittäminen, anteeksipyytäminen; esittäytyminen, perustietojen 
kertominen ja samojen asioiden kysyminen puhekumppanilta; numerot, kellonajat, viikonpäivät, vuorokaudenajat, 
ruoka, juoma ja hintojen tiedustelu. 

Kielen rakenteista opitaan persoonapronominit ja niiden possessiivimuodot, peruslauseen ja kysymyslauseen 
muodostaminen, muutaman verbin taivutus, yksikön partitiivin käytön perusasiat ja paikansijoista missä-
kysymykseen vastaaminen.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta kaksi kertaa viikossa (20 t) ja itsenäistä työskentelyä (33 t).
Kohderyhmä:
Kasvatustieteellisen tiedekunnan kansainväliset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ei ole
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Ei ole
Oppimateriaali:
Jaetaan kurssin aikana.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti oppitunneille, tehtävä annetut kotitehtävät ja läpäistävä kurssin lopussa 
pidettävä koe. Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, tehtävien 
suorittaminen sekä loppukokeen tulos.
Vastuuhenkilö:
Riikka Rauhanummi ja Marja Pohjola-Effe
Työelämäyhteistyö:
Ei ole
Lisätiedot:
Opintojakso on tarkoitettu Kasvatustieteiden tiedekunnan kansainvälisille tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille. 
Kurssille ilmoittaudutaan Weboodissa. Tunnit pidetään kaksi kertaa viikossa.

901001Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi) KTK, 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

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

Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

ay901001Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi) KTK (AVOIN YO) 2.0 op

Taitotaso:
B1/B2/C1 ( Eurooppalainen viitekehys)
Asema:
Pakollinen opintojakso. Hyväksytty suoritus vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä 
kaksikielisellä alueella vaadittavaa kielitaitoa. ( 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.
Lähtötasovaatimus:
Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä 
vähintään arvosanalla 7 tai vastaavat tiedot TAI yo-arvosana A-L tai IB-koulun Swedish B SL vähintään 
arvosanalla 3 JA hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella 
opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan omaehtoisen opiskelun 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 ENNEN tutkinnossa vaadittavaa 
koulutusohjelmakohtaista pakollista kurssia. Tiedot täydennystavoista löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen www-
sivuilta, kohdasta .ruotsin lähtötaso
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Ruotsi
Ajoitus:
2. vuoden kevätlukukausi kasvatustieteiden koulutusohjelmassa. 
2. vuoden syys- tai kevätlukukausi luokanopettajan koulutusohjelmassa. 
1. vuoden syyslukukausi musiikkikasvatuksen koulutusohjelmassa. 
1. vuoden kevätlukukausi varhaiskasvatuksen koulutusohjelmassa.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan ja ymmärtämään oman alan tekstejä ja tekemään niistä 
johtopäätöksiä, osaa kirjoittaa tyypillisiä työelämän sähköpostiviestejä ja lyhyitä raportteja, osaa saada viestinsä 
perille huomioon ottaen ruotsinkielisen tapakulttuurin toimiessaan isäntänä/vieraana, osaa keskustella 
ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista, osaa käyttää kasvatustieteen erikoissanastoa, osaa suunnitella ja pitää 
oman alaan liittyviä lyhyitä esityksiä.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
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Sisältö:
Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan 
työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä 
pienryhmäkeskusteluja. Ajankohtaisia alakohtaisia tekstejä. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä. 
Esiintymistaidon harjoittelua.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetustunnit 1 x 90 tai 2 x 90 min/viikko ja niihin liittyvät valmistavat harjoitukset, itseohjattu opiskelu, 
yhteensä 52 t/kurssi.
Kohderyhmä:
Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat (ks. yllä ajoitus).
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Kurssilla jaetaan oppimateriaali, josta peritään kopioimiskulut.
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.
Vaihtoehtoiset suoritustavat: 

 Aiempien opintojen korvaaminen
Kielitaidon osoittaminen loppukokeilla
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan ns. KORU-suositusten mukaan (Korkeakoulujen 
ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006). 
Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat:  (ks. tyydyttävä tai hyvä
kieliasetus 481/2003). Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja testaukseen. 

Arviointikriteerit
Vastuuhenkilö:
Ks. yhteysopettajat
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodissa. Ilmoittautua voi vain yhteen  ryhmään. Ilmoittautumisen yhteydessä 
tulee ehdottomasti täyttää yliopiston sähköpostiosoite, pääaine ja vuosikurssi sekä lukion ruotsin päättöarvosana 
ja mahdollinen yo-arvosana. Opetuksen alkamisajankohta ilmoitetaan WebOodissa.

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/opintojen_hyvaksiluku
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/korvaaminen_loppukokeella
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/opintoneuvonta

