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Opasraportti

Avoin yliopisto - Kieli- ja viestintäopinnot (2013 - 
2014)

Tervetuloa opiskelemaan Oulun yliopiston avoimeen yliopistoon!

Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa voit opiskella monipuolisesti Kieli- ja viestintäkoulutuksen oppiaineita. 
Opintoja järjestetään lähiopetuksena, monimuoto-opetuksena ja verkko-opintoina.  

Opetustarjonta

(Kun opetusmuoto on jokin muu kuin lähiopetus, se on merkitty seuraavasti: M = monimuoto-opetus, V = verkko-
opinnot)

ay905060Y Arabian peruskurssi I 5 op 
ay905061Y Arabian peruskurssi II 5 op 
ay905024Y Espanjan alkeiskurssi I, 4 op 
ay905026Y Espanjan alkeiskurssi II, 4 op 
ay905028Y Espanjan jatkokurssi I, 4 op 
ay905029Y Espanjan jatkokurssi II, 4 op 
ay905042Y Japanin kielen alkeiskurssi I, 5 op 
ay905043Y Japanin kielen alkeiskurssi II, 5 op 
ay905080Y Basic Chinese I (Kiinan kielen peruskurssi I) 5 op 
ay905081Y Basic Chinese II (Kiinan kielen peruskurssi II) 5 op 
ay905084Y Intermediate Chinese I (Kiinan kielen jatkokurssi I) 5 op 
ay905088Y Intermediate Chinese II (Kiinan kielen jatkokurssi II) 5 op 
ay905090Y Spoken Chinese for Beginners I (Kiinan suullinen alkeiskurssi)2 op 
ay905091Y Spoken Chinese for Beginners II (Kiinan suullinen alkeiskurssi II) 2 op 
ay905082Y Portugalin alkeiskurssi I, 4 op 
ay905083Y Portugalin alkeiskurssi II, 4 op 
ay904016Y Ranskan alkeiskurssi I, 4 op 
ay904017Y Ranskan alkeiskurssi II, 4 op 
ay901008P Toinen kotimainen kieli (TTK) 3 op 
ay904066Y Venäjän alkeiskurssi I 4 op 
ay904067Y Venäjän alkeiskurssi II 4 op

ay900050Y-07 Kirjoituskurssi 2-3 op 
ay900050Y-09 Kirjallisen viestinnän perusteet 2-3 op 
ay900050Y-24 Lehtikurssi 2-3 op op 
ay900050Y-23 Luova kirjoittaminen 2-3 op 
ay900050Y-17 Puheviestintä 2-3 op 
ay900075Y Puheviestintä (KTK:n kaikki koulutusohjelmat) 2 op 
ay900070Y Talouselämän viestintä (TaTK) 3 op 
ay900060A Tekniikan viestintä (TTK) 2 op 
ay900050Y-04 Tieteellinen viestintä 4-5 op op 
ay900070Y Tieteellinen viestintä I (KTK:n kaikki koulutusohjelmat) 2 op 
ay900071Y Tieteellinen viestintä II (KTK:n kaikki koulutusohjelmat) 2 op 
ay900050Y-25 Verkkokirjoittaminen 2-3 op

Lähiopetus
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Lähiopetus on opetusmuoto, jossa opettaja on konkreettisesti paikalla. Lähiopetuksessa opinnot koostuvat 
pääasiassa luento-opetuksesta, harjoituksista ja seminaareista. Lähiopetukseen voi liittyä myös pienryhmätapaamisia 
sekä tietoverkon hyödyntämistä (esimerkiksi sähköposti tai tiedonhaku verkosta).

Monimuoto-opetus (momu)

Monimuoto-opetus on opetuksen muoto, johon saattaa sisältyä lähiopetusta, etäopetusta (esim. puhelinopetus, video-
opetus ja verkko-opinnot) ja itsenäistä työskentelyä. Usein opiskelua ja oppimista tuetaan tuutoroinnilla.

Verkko-opinnot

Verkko-opinnot ovat etäopetuksena toteutettavia opintoja, jotka toteutetaan www-oppimisympäristössä (esim. 
Optima, Moodle). Opiskelu tapahtuu verkon kautta, jossa sitä yleensä tuetaan tuutoroinnilla. Opintojen etuina ovat 
ajallinen joustavuus, yksilöllisyys sekä riippumattomuus paikasta.

Ilmoittautuminen

Avoimeen yliopistoon ilmoittaudutaan oppiainekohtaisesti sähköisellä  tai täyttämällä ilmoittautumislomakkeella
avoimen yliopiston ilmoittautumislomake avoimen yliopiston toimistossa. Yleensä ilmoittaudutaan koko lukuvuodeksi, 
mutta opiskelija voi ilmoittautua myös kurssi- tai opintojaksokohtaisesti. Ilmoittautuminen on sitova ja laskutus 
suoritetaan ilmoittautumisen perusteella.

Maksut ja opinto-oikeus

Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. 
Opintomaksu kattaa mm. seuraavat palvelut: opintoneuvonta ja -ohjaus, tiedotus ja opinto-oppaat, opiskelija- ja 
opintosuoritustietojen rekisteröinti, opintosuoritusotteet ja arvosanatodistukset, jaksoon tai kokonaisuuteen kuuluvat 
kuulustelut (lukuun ottamatta rästitentit) sekä tietohallinnon ja kirjaston peruspalvelut. Opintomaksulla opiskelija saa 
opinto-oikeuden niihin opintoihin, joihin hän on ilmoittautunut. Opinto-oikeus on voimassa opetuksen kestoajan: 25 
opintopisteen opintokokonaisuuksissa pääsääntöisesti kaksi lukukautta ja 35 opintopisteen opintokokonaisuuksissa 
kaksi tai kolme lukukautta. Syyslukukausi päättyy 31.12. ja kevätlukukausi 30.6.

Lisätietoja 
Tarja Tanskala, p. 0294 487345, tarja.tanskala(at)oulu.fi

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

ay905060Y: Arabian kielen peruskurssi - osa I (AVOIN YO), 5 op
ay905024Y: Espanjan alkeiskurssi 1 - Español para principiantes 1 (AVOIN YO), 4 - 5 op
ay905026Y: Espanjan alkeiskurssi 2 - Español para principiantes 2 (AVOIN YO), 4 - 5 op
ay905028Y: Espanjan jatkokurssi 1 - Español intermedio 1 (AVOIN YO), 4 - 5 op
ay905029Y: Espanjan jatkokurssi 2 - Español intermedio 2 (AVOIN YO), 4 - 5 op
ay905042Y: Japanin kielen alkeiskurssi 1 (AVOIN YO), 5 op
ay905043Y: Japanin kielen alkeiskurssi 2 (AVOIN YO), 5 op
ay905080Y: Kiinan kielen peruskurssi - osa I (AVOIN YO), 5 op
ay905081Y: Kiinan kielen peruskurssi - osa II (AVOIN YO), 5 op
ay900050Y-09: Kirjallisen viestinnän perusteet (AVOIN YO), 2 - 3 op
ay900050Y-07: Kirjoituskurssi (AVOIN YO), 2 - 3 op
ay900050Y-24: Lehtikurssi (AVOIN YO), 2 - 3 op
ay900050Y-23: Luova kirjoittaminen (AVOIN YO), 2 - 3 op
ay900050Y-17: Puheviestintä (AVOIN YO), 2 - 3 op
ay904016Y: Ranskan alkeiskurssi I (AVOIN YO), 5 op
ay904017Y: Ranskan alkeiskurssi II (AVOIN YO), 5 op
ay901018Y: Ruotsin valmentava kurssi (AVOIN YO), 2 op
ay903024Y: Saksan alkeiskurssi I (AVOIN YO), 4 op
ay900017Y: Suomen kielen johdantokurssi (AVOIN YO), 2 op
ay900050Y-04: Tieteellinen viestintä (AVOIN YO), 4 - 5 op

http://www.oulu.fi/avoinyliopisto/node/8488
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ay904066Y: Venäjän alkeiskurssi 1 (AVOIN YO), 5 op
ay904067Y: Venäjän alkeiskurssi 2 (AVOIN YO), 5 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

ay905060Y: Arabian kielen peruskurssi - osa I (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905060Y Arabian kielen peruskurssi - osa I 5.0 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelijan tulisi oppia hallitsemaan arabian kielen ääntämisjärjestelmä, kommunikoimaan arkipäivän tilanteissa ja 
myös lukemaan ja kirjoittamaan arabian kielen merkkejä.
Sisältö:
Kurssilla käsitellään arabian kielen puhumisen ja kirjoittamisen alkeet, sekä harjoitellaan kuuntelua ja lukemista. 
Myös arabialaisen maailman tapakulttuuriin ja yhteiskunnan kysymyksiin tutustutaan! Kurssilla opiskellaan 
arabiankielen merkkien kirjoittamista ja rakenteita sekä kehitetään edelleen keskustelutaitoja. Kurssilla 
keskitytään myös lukemis- ja kirjoittamistaitojen kehittämiseen ja kielioppiin.
Esitietovaatimukset:

Ei edellytä aiempia opintoja

Oppimateriaali:
1. Arabiaa aikuisille (arabic for adults), by Faruk Abu-Chacra Oy Finn Lectura Ab, Helsinki 2007. 2. Arabian 
kielikurssi, Peruskurssi. Kuuntele-Matki-Opi, Suomi-arabian Opi uuden kielen alkeet. CD, kieliopin, 
harjoitusvihkoa. 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
60 tuntia opetusta, säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseeen ja kirjallinen loppukuulustelu.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Vastuuhenkilö:
Opettaja: Farid Bezzi
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

ay905024Y: Espanjan alkeiskurssi 1 - Español para principiantes 1 (AVOIN YO), 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
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Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905024Y Espanjan alkeiskurssi 1 4.0 op

Osaamistavoitteet:
Tässä osassa opetellaan espanjan kielen perusteet. Perusrakenteiden ja -sanaston lisäksi opitaan ymmärtämään 
ja tuottamaan helppoa puhetta ja tekstiä. Kurssin aikana opiskelija saa perustietoa espanjankielisten maiden 
kulttuurista ja elämästä.
Sisältö:
Tekstien opiskelua sekä suullisia ja kirjallisia harjoituksia.
Oppimateriaali:
Kurssilla käytetään kirjaa Kuokkanen-Kekki-Palmujoki: ESPAÑOL UNO: espanjaa aikuisille. Teksti- ja 
harjoituskirja, Finn Lectura, 2008. Kappaleet 1-12. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kontaktiopetus 50 t. Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi 
perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen, jossa arviointi 1-5.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Vastuuhenkilö:
Opettaja: FM Terhi Koukkari-Heikkinen
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

ay905026Y: Espanjan alkeiskurssi 2 - Español para principiantes 2 (AVOIN YO), 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905026Y Espanjan alkeiskurssi 2 4.0 op

Osaamistavoitteet:
Tässä osassa jatketaan espanjan kielen perusteiden oppimista. Perusrakenteiden ja -sanaston lisäksi opitaan 
ymmärtämään ja tuottamaan helppoa puhetta ja tekstiä. Kurssin aikana opiskelija saa lisää tietoa 
espanjankielisten maiden kulttuurista ja elämästä.
Sisältö:
Tekstien opiskelua sekä suullisia ja kirjallisia harjoituksia.
Oppimateriaali:
Kurssilla opiskellaan kappaleet 13–25 kirjasta (pakollinen) Kuokkanen-Kekki - Palmujoki: ESPAÑOL UNO: 

 Finn Lectura, 2008. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille.espanjaa aikuisille. Teksti- ja harjoituskirja,
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Kontaktiopetuksen lisäksi 
kurssiin kuuluu etätehtäviä. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen, jossa 
arviointi 1–5. Opetusta 50 tuntia.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
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Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Vastuuhenkilö:
Opettaja: FM Terhi Koukkari-Heikkinen
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

ay905028Y: Espanjan jatkokurssi 1 - Español intermedio 1 (AVOIN YO), 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905028Y Espanjan jatkokurssi 1/ osa 1 4.0 op

Laajuus:
Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on laajentaa rakenteiden ja sanaston oppimista sekä kehittää opiskelijoiden kykyä ymmärtää 
puhuttua ja kirjoitettua sekä taitoa keskustella erilaisista aiheista. Kurssin aikana opiskelija saa tietoa 
espanjankielisten maiden kulttuurista, historiasta ja elämästä.
Esitietovaatimukset:
Espanjan alkeiskurssi I & II tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaali:
Marjaana Kuokkanen - Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL DOS.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kontaktiopetusta 50 t, tehtävät ja tentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 1–5. 

Vastuuhenkilö:
Opettaja: FM Noora Luhtanen
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

ay905029Y: Espanjan jatkokurssi 2 - Español intermedio 2 (AVOIN YO), 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: espanja

Leikkaavuudet:

905029Y Espanjan jatkokurssi 1/ osa 2 4.0 op

Laajuus:
4 op
Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on edelleen laajentaa rakenteiden ja sanaston oppimista sekä kehittää opiskelijoiden kykyä 
ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua espanjan kieltä sekä taitoa keskustella erilaisista aiheista vaativammissa 
tilanteissa. Kurssin aikana opiskelija saa lisää tietoa espanjankielisten maiden kulttuurista, historiasta ja elämästä.
Esitietovaatimukset:
Espanjan alkeiskurssi I & II sekä Espanjan jatkokurssi I

Oppimateriaali:
Marjaana Kuokkanen-Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL DOS. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Kontaktiopetuksen lisäksi 
kurssiin kuuluu etätehtäviä. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 1–5.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Vastuuhenkilö:
Opettaja: FM Noora Luhtanen
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu 
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

ay905042Y: Japanin kielen alkeiskurssi 1 (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905042Y Japanin alkeiskurssi 1 5.0 op

Taitotaso:
Vastaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A1.
Asema:
Vapaaehtoinen, voi sisällyttää Oulun yliopiston KIEKUVI -opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja 
viestintäopintoihin).
Lähtötasovaatimus:
Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja.
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
japani / suomi
Osaamistavoitteet:
Kurssin käytyään opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla ja idiomeilla. Opiskelija 
osaa sekä esitellä itsestään ja perheestään että kertoa päivän ja viikon tapahtumista käyttäen aihepiireihin 
liittyvää suppeaa sanastoa. Opiskelija tuntee perusasioita japanilaisista etiketistä ja tapakulttuurista.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi


7

Sisältö:
Kurssilla opiskelija saa tietoa japanin kieliopin alkeita ja japanin kirjoitusjärjestelmästä. Opiskelija opettelee 
tavukirjaimista ja niiden oppimistavoista. Opiskelija opettelee hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelee puhumista ja 
puhutun ymmärtämistä keskustelumalleja käyttäen pareissa ja ryhmissä. Opiskelija harjoittelee myös sanastoa 
haastattelujen, pelien, pari- ja ryhmätyöskentelyjen kautta: mm. perusidiomit, numerot, päivät, sijainnit, 
kansallisuudet, perhejäsenet ja perusadjektiivit ja -verbit. Kieliopissa käsitellään verbien sanakirja- ja -masu
muodot; sekä adjektiivien sanakirjamuodot että kielteinen ja imperfektin muodot; perussijatavut: äänteeltään ha (

 jne.wa), ga, mo, wo, ni, de
Toteutustavat:
Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä.
Oppimateriaali:
Junko Sopo:  - japanin kielen alkeiskurssi (ISBN 978-951-42-9860-8), JUVENES Watashi no Nihongo Kyooshitsu
PRINT, 2012. Lisäksi opiskelija saa oheismateriaalin opettajalta.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (48 t + 12 t) ja kirjallinen loppukuulustelu. 
Arviointi 0-5.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
5-1 / hylätty
Vastuuhenkilö:
Opettaja: Junko Sopo
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.

ay905043Y: Japanin kielen alkeiskurssi 2 (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905043Y Japanin alkeiskurssi 2 5.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1-A2.
Asema:
Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). 
Pakollinen vapaasti valittavassa sivuaineessa Japani-opinnoissa.
Lähtötasovaatimus:
Japanin alkeiskurssi I (4 op) ja tavu- ja kanji-kirjaimien kurssi 1.
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
japani / suomi
Ajoitus:
Kurssi järjestetään kevätlukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Kurssin käytyään opiskelija pystyy toimimaan erilaisissa yksinkertaisissa kielenkäyttötilanteissa. Lisäksi opiskelija 
osaa asioida japanilaisen kanssa käyttäen perussanastoa. ja ilmaista omia mielipiteitä aiheista, jotka liittyvät 
jokapäiväiseen elämään. Opiskelija tuottaa suullisesti helpohkoja sivulauseita sisältäviä japanin tekstejä ja osaa 
kirjoittaa niitä käyttäen japanin kirjaimia. Opiskelija syventää tuntemustaan japanilaisista tapakulttuurista.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi


8

Sisältö:
Kurssilla opiskelija oppii lisää japanin kieliopin alkeita ja sivulauserakenteita. Opiskelija laajentaa sanastoa, 
opettelee lisää hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat 
mm. arkipäivän tapahtumat, tavaratalossa, matkustaminen, opiskelut, harrastukset, puhelimessa, 
postitoimistossa. Opiskelija harjoittelee keskeisimpien verbien ja adjektiivien taivutusmuotoja pari- ja ryhmätyössä. 
Opiskelija osaa käyttää keskeisimpien verbien ja adjektiivien taivutusmuotoja: mm. nai-, te-, tari-, ta-muodot.
Oppimateriaali:
Samat kurssimonisteet kuin syksyllä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti. 
Arviointi: 5#1 / hylätty.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
5-1 / hylätty
Vastuuhenkilö:
Opettaja: Junko Sopo
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

ay905080Y: Kiinan kielen peruskurssi - osa I (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905080Y Kiinan kielen peruskurssi - osa I 5.0 op

Taitotaso:
A1
Asema:
Optional course for all students.
Lähtötasovaatimus:
No preliminary knowledge in Chinese is required.
Laajuus:
5 credits, 60 hours contact teaching
Opetuskieli:
Both English and Chinese are used.
Osaamistavoitteet:
In this course, students are expected to achieve control of the pronunciation system (especially 4-tones), basic 
grammar, basic sentence patterns, aural comprehension, and simple daily conversations.
Sisältö:
It is an introductory course in speaking, understanding, reading and writing Chinese characters. Students are 
expected to achieve control of the pronunciation system, to gain the ability to communicate in the Chinese 
language for daily activities and also to be able to read and write Chinese characters. The goals are reached 
through classroom drill and recitation, discussion of grammatical patterns, conversation practice and skits 
performing. Students will also get to know Chinese culture and customs.
Oppimateriaali:
Liu Xun: New Practical Chinese Reader textbook 1 
Beijing Language and Culture University Press ISBN 7-5619-1040-1 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
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Liu Xun: New Practical Chinese Reader workbook 1 
Beijing Language and Culture University Press ISBN 978-7-5619-1042-9 
The lecturer will provide additional written and listening materials in class.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Scope: 60 hours contact teaching
Assessment methods:To pass the course, students must attend it on regular basis and pass the final exam.
 
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1 - 5 / fail
Vastuuhenkilö:
Opettaja: Wei Xiong
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

ay905081Y: Kiinan kielen peruskurssi - osa II (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905081Y Kiinan kielen peruskurssi - osa II 5.0 op

Taitotaso:
A1-A2
Asema:
Optional course for all students
Lähtötasovaatimus:
the Elementary course in Chinese I or equivalent knowledge
Laajuus:
5 credits, 60 hours contact teaching
Opetuskieli:
Both Chinese and English are used.
Ajoitus:
Spring term
Osaamistavoitteet:
  Students will promote their listening, reading, speaking and writing abilities, so that at the end of the term the  
students will be able to carry out more advanced conversations with each other.

 Learning outcomes:
#increase Chinese vocabulary and learn some complex sentence structures 
#enable to speak basic Chinese (Mandarin) confidently 
#be able to recognize about 150 basic Chinese characters 
# form a solid foundation for further learning Chinese 
#basic understanding of Chinese culture and society
 
Sisältö:
The course emphasizes reading and writing skills and the analysis of  complex sentence structures. They will also 
learn more customs and culture in China.
Oppimateriaali:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi


10

  Liu Xun: New Practical Chinese Reader textbook 1
Beijing Language and Culture University Press ISBN 978-75619-1040-5
 
Liu Xun: New Practical Chinese Reader workbook 1
Beijing Language and Culture University Press ISBN 978-7-5619-1042-9
 
The lecturer will provide additional written and listening materials in class.

 
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Assessment methods: To pass the course, students must attend it on regular basis and pass the final exam.
Language of instruction: Both Chinese and English are used. 
Scope: 60 hours contact teaching
 
 
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1 - 5
Vastuuhenkilö:
Opettaja: Wei Xiong
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

ay900050Y-09: Kirjallisen viestinnän perusteet (AVOIN YO), 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

900050Y-09 Kirjallisen viestinnän perusteet 2.0 op

Laajuus:
2 - 3 op
Opetuskieli:
suomi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija on kehittynyt tekstitaidoissaan ja harjaantunut analysoimaan ja erittelemään 
erilaisia tekstejä. Opiskelija osaa kirjoittaa erilaisia opiskelu- ja työelämään liittyviä tekstejä. Hän pystyy toimimaan 
tarkoituksenmukaisesti erilaisissa kirjallisen viestinnän tilanteissa ja osaa antaa sekä vastaanottaa rakentavaa 
palautetta. Opiskelija pystyy realistisesti arvioimaan omia tekstejään ja omaa kirjoittamistaan. Hän tiedostaa 
kirjoitustaidon merkityksen osana ammattitaitoa ja tieteellistä viestintää.
 
 
Sisältö:
Erilaiset kirjoittamiskäsitykset, kirjoitusprosessi, kriittinen ja arvioiva lukeminen, eri opiskelu- ja ammattitekstit, 
mielipidekirjoitukset, asiatyyli, vaikuttavan viestinnän tehokeinot.
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 26 h ja itsenäinen työskentely noin 28 - 55 h. / Verkkotyöskentely 54 - 81 h
Oppimateriaali:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
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Opettajan jakama maksullinen materiaali / materiaali Optimassa
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen. Opintojakso on 
mahdollista suorittaa myös verkkokurssina Optima-verkko-oppimisympäristössä.
Opiskelija voi suorittaa kurssin 2–3 opintopisteen laajuisena.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Opettaja: Koskela Anne
Lisätiedot:
Suunnittelija Tarja Tanskala 040-539 6558, tarja.tanskala@oulu.fi
Opintoasiat: Eija Tuomi, 0294 487320 / 050-3506719, eija.tuomi@oulu.
fi

ay900050Y-07: Kirjoituskurssi (AVOIN YO), 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

900050Y-07 Kirjoituskurssi 2.0 op

Laajuus:
2 - 3 op
Opetuskieli:
suomi
Osaamistavoitteet:
Suoritettuaan opintojakson opiskelija tunnistaa kirjoittamisen prosessimaisen luonteen, osaa eritellä prosessin eri 
vaiheet sekä ratkaista, miten päästä tekstin tuottamisen ongelmakohdista eteenpäin. Hän pystyy myös 
soveltamaan tietoaan laatiessaan erityyppisiä kirjallisia töitä. Opiskelija osaa arvioida itseään kirjoittajana ja 
muokata tekstejään saadun palautteen perusteella. Opiskelijalle on muodostunut rutinoitunut ote tuottaa erilaisia 
tekstejä, ja hän tiedostaa kirjoitustaidon merkityksen opinnoissaan ja osana ammattitaitoa.
Sisältö:
Erilaisten tekstien kirjoittaminen (lyhyistä kirjoitelmista hieman pidempiin esseisiin) prosessikirjoitusmenetelmää 
soveltaen. Kirjoittamiseen liittyviä neuvoja, palautetta teksteistä, palautteen antamista muiden teksteistä. 
Pääpaino on asiatyylisessä kirjoittamisessa.
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 27 t ja itsenäinen työskentely noin 27 t.
Kohderyhmä:
Opintojakso on tarkoitettu erityisesti sellaisille opiskelijoille, joille kirjoittaminen on vaikeaa ja vastenmielistä. 
Kurssille voi osallistua myös opiskelijat, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Edellytyksenä on kuitenkin, että 
osallistujan suomen kielen taito on hyvällä tasolla (vähintään B1).
Oppimateriaali:
Opettajan jakama maksullinen materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kontaktiopetukseen osallistuminen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Opiskelija voi suorittaa kurssin 2-3 opintopisteen laajuisena.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Opettaja: Koskela Anne
Lisätiedot:
Suunnittelija Tarja Tanskala 040-539 6558, tarja.tanskala@oulu.fi
Opintoasiat: Eija Tuomi, 0294 487320 / 050-3506719, eija.tuomi@oulu.fi

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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ay900050Y-24: Lehtikurssi (AVOIN YO), 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

900050Y-24 Lehtikurssi 2.0 op

Laajuus:
2 - 3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
 
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija tietää lehdenteon ja lehtikirjoittamisen perusteet. Opiskelija tunnistaa erilaisia 
juttutyyppejä ja osaa analysoida niitä. Osaa soveltaa oppimaansa kirjoittaessaan lehtijuttuja. Osaa antaa ja 
vastaanottaa rakentavaa palautetta sekä työskennellä ryhmässä.
Sisältö:
Lehden tekeminen, toimitustyö, lehtikirjoittaminen (työprosessi ja lehtikieli), erityyppiset lehtijutut ja niiden 
analysointi sekä kirjoittaminen.
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 26 h ja itsenäinen työskentely noin 28 - 55 h.
Oppimateriaali:
Suhola, Aino, Turunen, Seppo & Varis, Markku: Journalistisen kirjoittamisen perusteet. Opettajan jakama 
materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Opiskelija voi suorittaa kurssin 2–3 opintopisteen laajuisena.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Kananen Kaija-Mari
Lisätiedot:
Suunnittelija Tarja Tanskala 040-539 6558, tarja.tanskala@oulu.fi
Opintoasiat: Eija Tuomi, 0294 487320 / 050-3506719, eija.tuomi@oulu.
fi

ay900050Y-23: Luova kirjoittaminen (AVOIN YO), 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

900050Y-23 Luova kirjoittaminen 2.0 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Laajuus:
2 -  3 op
Opetuskieli:
suomi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää kirjoittamisen myös sosiaalisena toimintana. Opiskelija osaa eritellä ja 
arvioida tekstejä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Pystyy laajentamaan kirjoittamistaan 
tieteellisen asiaproosan ulkopuolelle ja osaa kirjoittaa tavoitteisiinsa soveltuvia kaunokirjallisia tekstejä.
Sisältö:
Kirjoittamiskäsitykset, luovan kirjoittamisen työtavat, kriittinen ja arvioiva lukeminen, palautetyöskentely, 
erityyppiset kaunokirjalliset tekstit.
Toteutustavat:
Aloitusluento + verkko-opetus
Kohderyhmä:
Opintojakso soveltuu hyville ja tottuneille kirjoittajille, joilla on hallussa tekstinteon perustiedot ja -taidot ja jotka 
ovat kiinnostuneita kirjoittamisesta ja lukemisesta. Opintojakso innostaa opiskelijoita rohkeiksi, luoviksi ja 
monipuolisiksi kirjoittajiksi.
Oppimateriaali:
Martinheimo, Asko: Parempi lause. Uusia vir(i)kkeitä luovaan kirjoittamiseen; Jääskeläinen, Miisa: Sana 
kerrallaan. Johdatus luovaan kirjoittamiseen. Opettajan jakama materiaali.
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen. Opintojakson 
voi suorittaa myös itsenäisillä tehtävillä. Ohjeet itsenäisiin tehtäviin annetaan ensimmäisellä tapaamiskerralla.
Tutustutaan luovan kirjoittamisen työtapoihin ja perehdytään palautteen antamiseen ja tekstien arviointiin. 
Tuotetaan ja tutkitaan tekstejä ja niiden ominaisuuksia.
Opintojaksoon kuuluu ennakkotehtävä, jonka ohjeet lähetetään ryhmäläisille ennen kurssin alkua. Opiskelija voi 
suorittaa kurssin 2–3 opintopisteen laajuisena.

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Opettaja:Arja Haapakoski
 

Lisätiedot:
Suunnittelija Tarja Tanskala 040-539 6558, tarja.tanskala@oulu.fi
Opintoasiat: Eija Tuomi, 0294 487320 / 050-3506719, eija.tuomi@oulu.fi

ay900050Y-17: Puheviestintä (AVOIN YO), 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

900050Y-17 Puheviestinnän peruskurssi 2.0 op

Laajuus:
2 - 3 op
Opetuskieli:
suomi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa valmistaa ja esittää kuulijoiden ja tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisen, 
havainnollisen ja ymmärrettävän puhe-esityksen omasta tieteenalastaan. Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti erilaisissa yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa. Pystyy osallistumaan tieteelliseen 
vuorovaikutukseen argumentoinnin ja analyyttisen kuuntelun avulla. Osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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palautetta rakentavasti. Pystyy realistisesti arvioimaan omia puheviestintätaitojaan ja ymmärtää 
puheviestintätaitojen merkityksen yliopisto-opiskelussa ja tieteellisessä toiminnassa sekä osana ammattitaitoa.
Sisältö:
Esiintymis- ja pienryhmäharjoituksia, viestijäkuva ja sen merkitys, puheviestintätilanne ja -taidot, puheen rakenne 
ja valmistelu, tieteellisen vuorovaikutuksen tavoitteet ja ominaispiirteet, asiantuntijana viestiminen tieteellisissä ja 
ammatillisissa yhteyksissä, keskusteleminen, neuvotteleminen ja palaverikäytännöt, puheviestintätilanteiden 
havainnointi ja analysointi.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta noin 26 h ja itsenäistä työskentelyä noin 28–55 h.
Oppimateriaali:
Opettajan jakama maksullinen materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Opiskelija voi suorittaa kurssin 2-3 opintopisteen laajuisena. Ryhmää ei täytetä ilmoittautumis- vaan 
kiireellisyysjärjestyksessä siten, että etusijalla ovat valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Opettaja: Jukka Käräjäoja
Lisätiedot:
Suunnittelija Tarja Tanskala 040-539 6558, tarja.tanskala@oulu.fi
Opintoasiat: Eija Tuomi, 0294 487320 / 050-3506719, eija.tuomi@oulu.
fi

ay904016Y: Ranskan alkeiskurssi I (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ranska

Leikkaavuudet:

904016Y Ranskan alkeiskurssi I 5.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1
Asema:
Ks. oman koulutusohjelmasi opinto-oppaasta.
Lähtötasovaatimus:
Ei vaadita edeltäviä opintoja.
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi / ranska / englanti
Ajoitus:
Syyslukukausi
Osaamistavoitteet:
Kurssin käytyään

opiskelija osaa kertoa itsestään ja viestiä yksinkertaisesti jokapäiväisissä tilanteissa.
Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia kysymyksiä ja antaa lyhyitä vastauksia.
Opiskelija osa tervehtiä ja käyttää yleisimpiä kohteliaisuusfraaseja.
Opiskelija osaa pyytää toistamaan ja hidastamaan puhetta.
Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta jokapäiväisistä asiosta tutuissa ja ennakoitavissa 
arkitilanteissa.
Opiskelija osaa ääntää ymmärrettävästi.

Sisältö:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset ranskan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto, 
kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Aihepiirien valinnassa on 
otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat esim. itsestä 
kertominen, omat mielenkiinnon kohteet ja harrastukset, päivän suunnitelmista keskusteleminen, ehdottaminen, 
suostuminen ja kieltäytyminen. Rakenteista tulevat esiin. mm. tavallisimmat preesensin ja lähifutuurin 
verbimuodot, substantiivin suku ja luku, epämäärainen ja määräinen artikkeli, kielteiset ja myönteiset lauseet, 
kysymyslauseet.
Toteutustavat:
luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja  itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen).
 
Kohderyhmä:
kaikkien tiedekuntien perus- ja jatko-opiskelijat sekä vaihto-opiskelijat.
Esitietovaatimukset:

 Lähtötasovaatimus
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin ranskaa lukeneet. Jos sinulla on aikaisempia 
hajanaisia opintoja (esim. 1-2 kurssia lukiossa) tai jopa enemmän, ota sopivan ryhmän/tason löytämiseksi yhteys 
opettajaan Cecile.Rousselet-Karinen@oulu.fi
Oppimateriaali:
Oppikirja ja tehtäväkirja (  ) , G. Capelle, R. Menand; Méthode et cahier d´exercice "le nouveau Taxi 1"
Hachette (FLE)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän 
suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5. Halutessaan opiskelija voi saada 
opintorekisteriin arvosanan "hyväksytty".
Vastuuhenkilö:
Cécile Rousselet-Karinen, cecile[at]cc.oulu.fi
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

ay904017Y: Ranskan alkeiskurssi II (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ranska

Leikkaavuudet:

904017Y Ranskan alkeiskurssi II 5.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A1 / A2
Asema:
Ks. oman koulutusohjelmasi opinto-oppaasta.
Lähtötasovaatimus:
Kielikeskuksessa hyvin suoritettu alkeiskurssi, osa 1 (Débutants 1, Y904016), tai vastaavat tiedot (esim.
korkeintaan 1 vuosi koulussa).
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:cecile@cc.oulu.fi
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi


16

suomi / ranska / englanti
Osaamistavoitteet:
Kurssin käytyään

opiskelija osaa kertoa omasta elinympäristöstä tarkemmin.
Opiskelija osaa kertoa menneistä tapahtumista.
Opiskelija osaa toimia jokapäiväisissä asiointitilanteissa ja keskustella lyhyesti.
Opiskelija ymmärtää yksittäisiä kohtia normaalitempoisesta puheesta, kun aihe on tuttu.
Opiskelija tuntee perusasioita ranskankielisistä maista ja osaa sopia arkisista asioista.

Sisältö:
Aihepiirejä ovat esim. tien neuvominen, asuminen, ruokaostoksilla käyminen, päivän suunnitelmista 
keskusteleminen, päivän tapahtumien kuvaileminen (myös menneessä ajassa). Rakenteista tulevat esille mm. 
adjektiiviset demonstratiivi- ja possessiivipronominit, partitiivi, refleksiiviverbit, -er, -ir, -re -verbit sekä tavallisimmat 
epäsäännölliset verbit (preesens, perfekti).
Toteutustavat:
Luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen). 

Esitietovaatimukset:
Hyvin suoritettu alkeiskurssi, osa 1 (Débutants 1, Y904016), tai vastaavat tiedot (esim.korkeintaan 1 vuosi 
koulussa).
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kurssi on jatkoa Y904016 ranskan alkeiskurssi 1:lle (Débutants 1).
Oppimateriaali:
Oppikirja ja tehtäväkirja (  ) , G. Capelle, R. Menand; Méthode et cahier d´exercice "Le nouveau Taxi 1"
Hachette (FLE)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5. Halutessaan opiskelija voi saada 
opintorekisteriin arvosanan "hyväksytty".
Vastuuhenkilö:
Opettaja: Cécile Rousselet-Karinen
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

ay901018Y: Ruotsin valmentava kurssi (AVOIN YO), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

901018Y Ruotsin kertauskurssi 2.0 op

Asema:
a) Tarkoitettu niille opiskelijoille IB-lukiolaisille, jotka ovat suorittaneet vain osan ruotsin lukiokursseista ja joilla ei 
ole B-ruotsin oppimäärää. Näiden opiskelijoiden tulee täydentää taitojaan osallistumalla valmentavaan kurssiin ja 
sen lopputenttiin tai hankkia vastaavat lukion B-ruotsin oppimäärän tiedot muulla tavoin. Opiskelijan tulee esittää 
kopio suorituksestaan ko. ruotsin kurssin opettajalle ennen osallistumistaan koulutusohjelman mukaiselle ruotsin 
kielen kurssille.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
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b) Jos lukion B-ruotsin oppimäärä on suoritettu arvosanoilla 5 tai 6, eikä opiskelijalla ole ruotsin yo-arvosanaa, 
tulee hänen suorittaa . Lisätietoja antavat . lähtötasotesti jo ennen pakollista ruotsin kurssia yhteysopettajat
Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan valmentavalla kurssilla. 

c) Jos opiskelija on suorittanut ruotsin kielen yo-kokeen arvosanalla a tai b tai aiemmista ruotsin opinnoista on 
kulunut huomattavan pitkä aika, voi opiskelija osallistua valmentavalle kurssille, jos kurssilla on tilaa. Tässä 
tapauksessa on otettava yhteys kurssin vastuuhenkilöön ennen sen alkua. 

d) Jos opiskelija ei ole suorittanut mitään lukion B-ruotsin oppimäärästä tai hänellä ei ole vastaavia 
tietoja, hänen tulee hankkia riittävät perustiedot esim. suorittamalla aikuislukioiden tai vastaavien 
oppilaitosten tarjoamat vastaavat ruotsin kielen kurssit hyväksytysti.

 Aikuislukiot

 Oulun aikuislukiot
 Avoin yliopisto

Valmentavan kurssin ensimmäisellä oppitunnilla järjestetään lähtötasokartoitus, joten kaikkien  ilmoittautuneiden 
läsnäolo on pakollinen. 
Tämä kurssi on  kurssi Toisen kotimaisen kielen kurssia varten eikä se korvaa  tätä kurssia tai sen valmentava
osia.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Ruotsi ja suomi
Sisältö:
Kurssilla kerrataan ruotsin kielen kielioppia ja pyritään erilaisten suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla 
parantamaan keskeisten rakenteiden hallintaa ja kykyä ymmärtää puhetta sekä kartuttamaan sanastoa.
Toteutustavat:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja loppukoe. 
Arviointi: Kurssi arvioidaan hyv/hyl.
Oppimateriaali:
Sovitaan kurssilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja loppukoe.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Kurssi arvioidaan hyv/hyl.
Vastuuhenkilö:
Opettaja: FM Sari Pitkänen
 

Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
 

ay903024Y: Saksan alkeiskurssi I (AVOIN YO), 4 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=Henkilokunta.html&v=henkilokunta#Ruotsi_opet
http://www.aikuislukiot.fi/etusivu/
http://www2.edu.ouka.fi/koulut/aikuislukio/
http://www.avoinyliopisto.fi/fi-FI
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
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Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

903024Y Saksan alkeiskurssi I 3.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.
Lähtötasovaatimus:
Alkeiskurssi I ei edellytä aikaisempia opintoja. Voit osallistua kurssille myös, jos saksan opintoja on ollut jonkin 
verran aikaisemmin esim. ylä-asteella tai lukiossa, mutta opinnoista on runsaasti aikaa.
Laajuus:
3 - 4 op
Opetuskieli:
Suomi ja saksa
Osaamistavoitteet:
Alkeiskurssin käytyään opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla erilaisissa 
jokapäiväisissä rutiininomaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija tuntee perusasioita saksankielisistä maista ja 
niiden tapakulttuurista.
Sisältö:
Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset saksan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto, 
kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Kurssi auttaa sinua 
kehittämään vuorovaikutustaitojasi saksan kielellä ja tutustuttaa saksankielisten maiden kulttuureihin. Aihepiirien 
valinnassa on otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet.
Käsiteltäviä aihepiirejä ovat saksankieliset maat, tapakulttuuri, juhlat, itsestä, perheestä ja opiskelusta kertominen, 
yleinen työelämän sanasto, omat mielenkiinnon kohteet ja harrastukset, tien kysyminen ja neuvominen, 
tapaamisen sopiminen, ajankäyttö, palveluiden tiedustelu ja saaminen, ravintola- ja matkustustilanteet. Keskeiset 
rakenteet ovat: verbin preesens, eriävät yhdysverbit, substantiivien sekä persoona- ja omistuspronominien 
nominatiivi- ja akkusatiivimuodot, akkusatiiviprepositiot, konjunktioita ja päälauseen sekä kysymyslauseen 
sanajärjestys.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta 4 tuntia viikossa sekä itsenäistä työskentelyä.
Esitietovaatimukset:
Lähtötasovaatimus: Alkeiskurssi I ei edellytä aikaisempia opintoja. Voit osallistua kurssille myös, jos saksan 
opintoja on ollut jonkin verran aikaisemmin esim. ylä-asteella tai lukiossa, mutta opinnoista on runsaasti aikaa.

Oppimateriaali:
Fahrplan. Tekstit ja sanastot –kirja sekä Kielioppi ja harjoitukset –kirja.  Tekijät: Kauppi, Eva ja Simon, Heli 
(Tammi). Kappaleet 1- 7. Lisäksi käytetään opettajan valmistamaa materiaalia, josta peritään monistemaksu.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kurssiin liittyvät kokeet.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5.
Vastuuhenkilö:
Kaisu Jarde ja Marja Pohjola-Effe
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu 
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

ay900017Y: Suomen kielen johdantokurssi (AVOIN YO), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
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Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

900017Y Suomi vieraana kielenä 2.0 op

Taitotaso:
A1 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan
Lähtötasovaatimus:
Aikaisempia suomen kielen opintoja ei tarvita.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Kurssilla käytetään opetuskielenä sekä suomea että englantia.
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 ominaispiirteetja 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.
Kohderyhmä:
Oppimateriaali:
Jaetaan kurssin aikana.
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:
Marja Pohjola-Effe
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa tai sähköpostitse vastuuhenkilölle. Tunnit pidetään kaksi kertaa viikossa 6 
viikon ajan.

ay900050Y-04: Tieteellinen viestintä (AVOIN YO), 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

900050Y-04 Tieteellisen viestinnän luennot 4.0 op

Laajuus:
4 - 5 op
Opetuskieli:
suomi

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Ajoitus:
 
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tietyt tieteellisen tekstin muotoseikat ja rutiinit sekä pystyy soveltamaan niitä 
omissa tieteellisissä raporteissaan. Hän tunnistaa omat vahvuutensa viestijänä ja toisaalta ne ominaisuutensa, 
jossa hän tarvitsee vielä kehittämistä. Opiskelija hallitsee seminaarityöskentelyn perusteet sekä kokousten ja 
istuntojen pitämisen. 
Sisältö:
Tieteellisen esseen kirjoittaminen. Tieteellisen viestinnän käytänteet ja erityispiirteet, kirjoitusprosessi, kriittinen ja 
arvioiva lukeminen, tieteen kieli ja tyyli, puheviestinnän perusteet, puheviestintätilanteiden havainnointi ja 
analysointi.
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 26 t ja itsenäinen työskentely noin 82–109 t.
 
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali Optimassa ja opettajan jakama maksullinen opetusmateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Kurssi toimii paljolti osallistujien ehdoilla ja heidän varassaan: kukin ottaa vuorollaan vastuun seminaari-istunnon 
kulusta. Jokainen opiskelija toimii vuorollaan eri tehtävissä, mm. esittää arvioitavaksi kirjallisen työnsä ja pitää sen 
pohjalta suullisen esityksen. Opiskelija voi suorittaa kurssin 4-5 opintopisteen laajuisena.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Mikkola Outi
Lisätiedot:
Suunnittelija Tarja Tanskala 040-539 6558, tarja.tanskala@oulu.fi
Opintoasiat: Eija Tuomi, 0294 487320 / 050-3506719, eija.tuomi@oulu.fi

ay904066Y: Venäjän alkeiskurssi 1 (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

904066Y Venäjän alkeiskurssi 1 5.0 op

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
venäjä ja suomi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija oppii aakkoset ja osaa kertoa itsestään ja taustastaan sekä tutustuu venäläiseen kulttuuriin.
Sisältö:
Aakkoset, tutustuminen, esittely, kielitaito, kahvila, ravintola, kyläily, perhe, venäläinen puhuttelu.
Toteutustavat:
Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä ja verkko-osioita. Ensitapaamisen jälkeen seuraavat 4 oppituntia 
suoritetaan Internet-harjoituksina. Tarkemmat tiedot ensitapaamisen yhteydessä. Kurssin hyväksytysti 
suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti 
suorittamista. Kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat siirtyä kevätlukukaudella Venäjän alkeiskurssi/Osa II:lle.
Esitietovaatimukset:
Ei vaadi edeltäviä opintoja.
Oppimateriaali:
Ilmoitetaan kurssin alussa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä ja verkko-osioita. Ensitapaamisen jälkeen seuraavat 4 oppituntia 
suoritetaan Internet-harjoituksina. Tarkemmat tiedot ensitapaamisen yhteydessä. Kurssin hyväksytysti 
suorittaminen edellyttää aktiivisesta osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin 
hyväksytysti suorittamista.Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn 
(60 t, kontaktiopetusta ja verkko-opetusta) ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti suorittamista. Arviointi: 
1–5.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
5 - 1 / hylätty
Vastuuhenkilö:
Opettaja: Ari Hepo-aho
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

ay904067Y: Venäjän alkeiskurssi 2 (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

904067Y Venäjän alkeiskurssi 2 5.0 op

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
Venäjä ja suomi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija selviytyy henkilökohtaisen kanssakäymisen ja arkielämän sekä asioinnin yksinkertaisissa tilanteissa.
Sisältö:
Henkilökuvaus, puhelin, kuulumiset, vierailu: emäntänä/isäntänä toimiminen, ostosten tekeminen.
Toteutustavat:
Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä ja verkko-osioita. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivisesta 
osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä osatenttien hyväksytysti suorittamista. ¼ kurssista 
suoritetaan itsenäisenä verkkotyöskentelynä. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista 
tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti suorittamista. Kurssin hyväksytysti suorittaneet 
voivat siirtyä seuraavalla lukukaudella Venäjän jatkokurssi 1:lle.
Esitietovaatimukset:
Venäjän alkeiskurssin osa 1 tai vastaavat tiedot.
Oppimateriaali:
Ilmoitetaan kurssin alussa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
5 - 1 / hylätty
Vastuuhenkilö:
Opettaja: Ari Hepo-aho
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

