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Opasraportti

KVK - saksa (2013 - 2014)

Yleistä saksan opinnoista

Voit valita saksan tutkintoon kuuluvaksi, pakolliseksi kieleksi -> katso tarkemmin oman tiedekuntasi kohdalta 
Voit suorittaa 15 - 25 opintopisteen laajuisen Kiekuvi-opintokokonaisuuden -> katso tarkemmin Kieli-, kulttuuri-ja 
viestintäopinnot. 
Voit opiskella saksaa vapaaehtoisesti

 KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN
Kevätukukauden kursseille ilmoittautuminen alkaa WebOodissa 1.12.

Saksan kurssitarjonta

903024Y Saksan alkeiskurssi I, 4 op
903025Y Saksan alkeiskurssi II, 4 op
903029Y Saksan jatkokurssi I, 3 - 4 op
903030Y Saksan jatkokurssi II, 3 - 4 op
903042Y Saksan jatkokurssi III, 2 - 4 op
903048Y Saksan jatkokurssi IV, 2 - 4 op
903028Y Saksan kertauskurssi, 2 op
903053Y Saksan keskustelu/Mündliche Kommunikation - 2 op
903000Y Saksan kielen tekstin ymmärtäminen, 2 - 3 op
903052Y Saksan kirjoittamisen kurssi, 2 op
903041Y Interkulturelle Kommunikation/ Tandem Deutsch-Finnisch, 2 - 4 op
903021Y Saksan kielen ja kulttuurin tehokurssi vaihtoon lähtijöille, 2 op
903039Y Saksan jatkokurssi arkkitehdeille I, 3 op
903051Y Saksan jatkokurssi arkkitehdeille II, 3 op
903007Y Lääketieteellisen saksan tekstikurssi, 1,5 op
903008Y Saksan kielen suullisen kielitaidon kurssi, 1,5 op
903040Y Jatkokurssi taloustieteilijöille, 4 op
903045Y Geschäftskontakte, 2 op
903044Y Projekt Firmenpräsentation, 2 op
903017A Handelspartner Deutschland, 4 op
903049A Wirtschaftsdeutsch, 4 op

Kurssit tiedekunnittain

Humanistinen tiedekunta

Viiden opintopisteen (5 op) kokonaisuus muodostuu kahdesta vieraan kielen osasuorituksesta: kirjallinen (2 op) ja 
suullinen osuus (3 op). 
Kirjallinen osuus suoritetaan osallistumalla kurssille: 

903000Y Saksan kielen tekstin ymmärtäminen - 2-3 op

Suullinen osuus suoritetaan osallistumalla yhdelle tai kahdelle seuraavista kursseista:

903041Y Interkulturelle Kommunikation/ Tandem Deutsch-Finnisch (2-4 op)
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903053Y Saksan keskustelu/Mündliche Kommunikation (1-2 op)

Osia kursseista

903042Y Saksan jatkokurssi III, 2 - 4 op tai
903048Y Saksan jatkokurssi IV, 2 - 4 op

voidaan hyväksilukea pakollisiksi kieliopinnoiksi. Tarvittaessa ota yhteyttä vastuuopettajaan: Sabine Grasz

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

   1. Vieras kieli, lukuvuonna 2013-14 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat

Kolmen opintopisteen kokonaisuus (3 op) muodostuu kahdesta vieraan kielen osasuorituksesta: kirjallinen (1,5 op) ja 
suullinen osuus (1,5 op).

Kirjallinen osuus suoritetaan osallistumalla kurssille:

903000Y Saksan kielen tekstin ymmärtäminen, 2-3 op*

Suullinen osuus suoritetaan osallistumalla kurssille:

903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem  Deutsch-Finnisch, 2-4 op** tai

903053Y Saksan keskustelu/Mündliche Kommunikation, 2 op*

Myös osia kursseista

903042Y Saksan jatkokurssi III, 2-4 op* tai

903048Y Saksan jatkokurssi IV, 2-4 op*

voidaan hyväksilukea pakollisiksi kieliopinnoiksi. 

*Ota yhteyttä vastuuopettajaan Sandra Mänty( ) keskustellaksesi, kuinka voit suorittaa nämä etunimi.sukunimi@oulu.fi
kurssit 1,5 op:n laajuisena.

**Ota yhteyttä vastuuopettajaan Sabine Grasz ( ) keskustellaksesi, kuinka voit suorittaa etunimi.sukunimi@oulu.fi
tämän kurssin 1,5 op:n laajuisena.

2. Toinen vieras kieli, ennen lukuvuotta 2013-14 opintonsa aloittaneet opiskelijat

Voit suorittaa opintojakson toinen vieras kieli saksan kielessä millä tahansa taitotasolla riippuen omasta 
lähtötasostasi. Edeltäviä opintoja ei vaadita.

A) Mikäli sinulla ei ole edeltäviä saksan opintoja, osallistut saksan alkeiskurssille.

903024Y Saksan kielen alkeiskurssi I, 3 op

B) Mikäli sinulla on aikaisempia saksan opintoja valitse taitotasoasi vastaava kurssi seuraavista:

903025Y Saksan alkeiskurssi II, 3 - 4 op (taitotaso: A2) 
903029Y Saksan jatkokurssi I, 3 – 4 op (taitotaso: A2/B1) 
903030Y Saksan jatkokurssi II, 3 – 4 op (taitotaso: A2/B1) 
903042Y Saksan jatkokurssi III, 2 – 4 op (taitotaso: B1) 
903048Y Saksan jatkokurssi IV, 2 – 4 op (taitotaso: B1/B2) 
903053Y Saksan keskustelu /Mündliche Kommunikation, 2 op* (taitotaso: B1->) 
903000Y Saksan kielen tekstin ymmärtäminen, 2 - 3 op (taitotaso: B1/B2) 
903052Y Saksan kirjoittamisen kurssi, 2 op* (taitotaso: B1/B2)

* Ota yhteyttä vastuuopettajaan (Sandra Mänty,  ) keskustellaksesi, kuinka voit suorittaa etunimi.sukunimi@oulu.fi
tämän kurssin 3 op:n laajuisena.

http://mailto:etunimi.sukunimi@oulu.fi
http://mailto:etunimi.sukunimi@oulu.fi
http://mailto:etunimi.sukunimi@oulu.fi
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Luonnontieteellinen tiedekunta

 

Opintokokonaisuuden laajuus riippuu koulutusohjelmasta. 

903003Y Saksan kieli 1 (tekstin ymmärtäminen), 2 op
903004Y Saksan kieli 3 (tekstin ymmärtäminen), 3 op

Kurssi suoritetaan seuraavasti: 
903000Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen

903005Y Saksan kieli 2 (kuullun ymmärtäminen ja suullinen taito), 2 op
903006Y Saksan kieli 4 (kuullun ymmärtäminen ja suullinen taito), 3 op

Kurssit suoritetaan osallistumalla yhdelle tai kahdelle seuraavista kursseista:

903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem Deutsch-Finnisch (2-4 op) 
903053Y Keskustelu /Mündliche Kommunikation (1-2 op) 
ks. vapaavalinnaiset kurssit

 

Lääketieteellinen tiedekunta

 

903008Y Saksan kielen suullisen kielitaidon kurssi (1,5 op)
903007Y Lääketieteellisen saksan tekstikurssi (1,5 op)

 

Taloustieteiden tiedekunta

Tutkintovaatimusten mukaan sinun tulee valita 16 opintopistettä yhdestä tai kahdesta vieraasta kielestä 
jatkokurssitasolta alkaen. Pakollisiin vieraan kielen opintoihin hyväksytään saksan kielestä seuraavat kurssit:

Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille (4 op), Projekt Firmenpräsentation (Profi) (2 op), Geschäftskontakte (2 op), 
Handelspartner Deutschland (4 op), Wirtschaftsdeutsch (4 op)

903024Y Saksan alkeiskurssi I, 4 op
903025Y Saksan alkeiskurssi II, 4 op
903040Y Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille, 4 op
903045Y Geschäftskontakte, 2 op
903044Y Projekt Firmenpräsentation, 2 op
903017A Handelspartner Deutschland, 4 op
903049A Wirtschaftsdeutsch, 4 op

 (koulu, yliopisto, muut kurssit), voit jatkaa sinulle sopivalta tasolta, esim. Jos olet aikaisemmin lukenut saksaa
suoraan kurssilta KT 1 (Projekt Firmenpräsentation tai Geschäftskontakte) tai tasolta KT 2 (Handelspartner 
Deutschland tai Wirtschaftsdeutsch). Tällöin voit sisällyttää pakollisiin kieliopintoihin kurssit: Saksan kielen 
tekstinymmärtäminen, Interkulturelle Kommunikation/ Tandem Deutsch - Finnisch, Keskustelu /Mündliche 
Kommunikation, ks. vapaavalinnaiset kurssit.

 

Teknillinen tiedekunta
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Arkkitehtiosasto

903039Y Saksan jatkokurssi arkkitehdeille I (3 op)
903051Y Saksan jatkokurssi arkkitehdeille II (3 op)

Muut osastot

903009P Tekniikan saksan peruskurssi ( 6 op)

Opintojakso suoritetaan seuraavasti: 
903024Y Saksan alkeiskurssi I + 903025Y Saksan alkeiskurssi II

903010P Tekniikan saksa 1 ( 6 op)

Valitse kielitasoasi vastaava kurssiyhdistelmä: 
903025Y Alkeiskurssi II + 903029Y Saksan jatkokurssi I

TAI

903029Y Saksan jatkokurssi I + 903030Y Saksan jatkokurssi II

903012P Tekniikan saksa 3 (6 op)

Valitse kielitasoasi vastaava kurssiyhdistelmä: 
903030Y Saksan jatkokurssi II + 903042Y Saksan jatkokurssi III

TAI

903042 Y Saksan jatkokurssi III + 1 seuraavista kursseista:

903041Y Interkulturelle Kommunikation/ Tandem Deutsch-Finnisch (2-4 op)
903053Y Keskustelu I/Mündliche Kommunikation (1-2 op)
903000Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen (2-3 op)
903052Y Saksan kirjoittamisen kurssi (2 op)
903045Y Geschäftskontakte (2 op) ja
903044Y Projekt Firmenpräsentation (2 op)

TAI

903042Y Saksan jatkokurssi III + 903048Y Saksan jatkokurssi IV

TAI

903048Y Saksan jatkokurssi IV + 1 seuraavista kursseista:

903041Y Interkulturelle Kommunikation/ Tandem Deutsch-Finnisch (2 op)
903053Y Keskustelu /Mündliche Kommunikation (1-2 op)
903000Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen (2-3 op)
903052Y Saksan kirjoittamisen kurssi (2 op)
903045Y Geschäftskontakte (2 op)
903044Y Projekt Firmenpräsentation (2 op)

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot
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903045Y: Geschäftskontakte, 2 - 3 op
903017A: Handelspartner Deutschland, 4 op
903041Y: Interkulturelle Kommunikation / Tandem - Deutsch - Finnisch, 2 - 4 op
903007Y: Lääketieteellisen saksan tekstikurssi, 1,5 op
903044Y: Projekt Firmenpräsentation, 2 op
903024Y: Saksan alkeiskurssi I, 3 - 4 op
903025Y: Saksan alkeiskurssi II, 3 - 4 op
903029Y: Saksan jatkokurssi I, 3 - 4 op
903030Y: Saksan jatkokurssi II, 3 - 4 op
903042Y: Saksan jatkokurssi III, 2 - 4 op
903048Y: Saksan jatkokurssi IV, 2 - 4 op
903039Y: Saksan jatkokurssi arkkitehdeille, 3 op
903051Y: Saksan jatkokurssi arkkitehdeille 2, 3 op
903040Y: Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille, 4 - 5 op
903028Y: Saksan kertauskurssi, 2 op
903053Y: Saksan keskustelu/ Mündliche Kommunikation, 2 op
903000Y: Saksan kielen tekstin ymmärtäminen, 2 - 3 op
903021Y: Saksan kielen- ja kulttuurin tehokurssi, 2 op
903052Y: Saksan kirjoittamisen kurssi, 2 op
903008Y: Saksan suullisen kielitaidon kurssi, 1,5 op
903049A: Wirtschaftsdeutsch, 4 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

903045Y: Geschäftskontakte, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saksa

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1.
Asema:
Kurssin voi sisällyttää taloustieteiden tiedekunnan pakollisiin kieliopintoihin tai KIEKUVI-opintokokonaisuuteen 
(Kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnot) tai muihin opintoihin.
Lähtötasovaatimus:
Saksan kieltä lukiossa vähintään 3 vuotta tai vastaavat tiedot tai taitotaso B1
Laajuus:
2 op / opiskelijan työtä 53 h
Opetuskieli:
suomi ja saksa
Ajoitus:
Kurssi järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Kurssin jälkeen opiskelija osaa laatia saksaksi yhteydenottokirjeen, tarjouspyynnön, tarjouksen, tilauksen, 
reklamaation sekä vastauskirjeen reklamaatioon. Hän osaa kertoa perusasioita edustamastaan yrityksestä. 
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Opiskelija selviytyy hyvin tavallisimmista liike-elämän puhelintilanteista. Hän osaa ottaa saksankielisiä 
yritysvieraita vastaan, laatia yritysvierailun ohjelman sekä esitellä kotikaupunkiaan saksaksi.
Sisältö:
Kirjallinen liikeviestintä: yhteydenotto, tiedustelu, tarjous, tilaus, reklamaatio. Sanasto- ja rakenneharjoituksia. 
Suullinen liikeviestintä: mm. puhelintilanteisiin, saksalaisten liikevieraiden vastaanottamiseen liittyviä harjoituksia.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetustunnit 1 x 90 min./viikko sekä säännöllinen lähiopetuksen valmistautuminen,yhteensä 53 h.
Kohderyhmä:
Taloustieteen opiskelijat. Muiden tiedekuntien opiskelijat voivat osallistua opetukseen, mikäli ryhmissä on tilaa.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan kurssilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kaksi kirjallista 
koetta.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1-5.
Vastuuhenkilö:
Marja Pohjola-Effe
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli  ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle 
sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa 
yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

903017A: Handelspartner Deutschland, 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saksa

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1/B2
Asema:
Kurssin voi sisällyttää taloustieteiden tiedekunnan pakollisiin kieliopintoihin tai KIEKUVI -opintokokonaisuuteen 
(Kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnot) tai muihin opintoihin. Tämän kurssin suoritettuaan opiskelija osoittaa 
saavuttaneensa valtioneuvoston asetuksessa (794/2004) vaatiman taitotason yhdessä vieraassa kielessä.
Lähtötasovaatimus:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 (esim. noin 5 vuotta koulusaksaa) tai vastaavat tiedot esim. 
hyväksytysti suoritetut Geschäftskontakte ja/tai Projekt Firmenpräsentation.
Laajuus:
4 op / opiskelijan työtä 106 h
Opetuskieli:
saksa
Ajoitus:
Kurssi järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden.
Osaamistavoitteet:
Kurssin aikana opiskelija vakauttaa yleiskielen hallintaa ja syventää ammattikielen tuntemusta ja taitoa. Kurssin 
käytyään opiskelija osaa laatia hakemuksen ja ansioluettelon saksaksi sekä hallitsee erilaisia 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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keskustelustrategioita. Lisäksi hän osaa etsiä tietoa ja esitellä ajankohtaisia uutisaiheita saksaksi. Kurssin jälkeen 
opiskelija selviytyy suullisesti ja kirjallisesti vaativissakin liike-elämän viestintätilanteissa saksaksi (messuilla 
käynnit, neuvottelut, työpaikkahaastattelu).
Sisältö:
Kurssilla käsitellään yleisiä työelämän tilanteita, esim. hakemus, ansioluettelo ja työpaikkahaastattelu sekä 
ulkomaankauppaan liittyviä tilanteita, esim. messuilla käynnit, neuvottelut ja keskustelustrategiat. Kurssilla 
korostetaan ajankohtaisia saksankielisiin maihin liittyviä asioita sekä kulttuurienvälistä viestintää.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetustunnit 2 x 90 min./viikko sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen, yhteensä 106 h /kurssi.
Kohderyhmä:
Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Muiden tiedekuntien opiskelijat sekä vaihto-opiskelijat voivat osallistua 
opetukseen, mikäli ryhmissä on tilaa.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Jatkuva arviointi. Opiskelijoilta edellytetään säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen sekä kurssilla 
sovitettujen kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittamista.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5.
Vastuuhenkilö:
Oliver Jarde
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse. 
Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä 
sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

903041Y: Interkulturelle Kommunikation / Tandem - Deutsch - Finnisch, 2 - 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi, saksa

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso vähintään B1
Asema:
Kurssin voi suorittaa osasuorituksena alla mainittuihin opintojaksoihin. Sen voi suorittaa myös vapaavalintaisena. 
LuTK: 903005Y Saksan kieli 2 (2 op), 
LuTK: 903006Y Saksan kieli 4 (3 op), 
TTK: 903012P Tekniikan saksa 3 (6 op) 
TaTK: Vieras kieli (16 op) 
HuTK: Vieras kieli (5 op) 
KTK: Toinen vieras kieli (3 op)
Voit sisällyttää kurssin myös oman tiedekuntasi KIEKUVI-opintoihin (Kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnot). 
KIEKUVIn laajuus vaihtelee tiedekunnittain.
Lähtötasovaatimus:
Saksaa vähintään 3 vuotta koulussa tai vastaavat tiedot. Koska kurssiin kuuluu myös itsenäistä opiskelua 
tandemryhmässä, voi taitotaso vaihdella opiskelijasta riippuen.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Laajuus:
2 - 4 op / opiskelijan työtä 53 – 106 h
Opetuskieli:
saksa / suomi
Ajoitus:
Voit aloittaa kurssin joko syys- tai kevätlukukaudella. Kurssiin liittyvät itsenäiset tapaamiset parin kanssa voit 
jakaa kahdelle lukukaudelle.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on enemmän varmuutta autenttisissa puhetilanteissa syntyperäisten 
kielenpuhujien kanssa ja hänellä on hyvät tiedot saksankielisten maiden kulttuureista. Opiskelija tuntee kulttuurin 
ja kulttuurienvälisen viestinnän peruskäsitteitä, hän tunnistaa omien ja vieraiden tapojen sekä käytäntöjen 
kulttuurisidonnaisuuden ja osaa vertailla niitä (mm. arvot, kohteliaisuus, tabuaiheet, viestintä ja vuorovaikutus 
erilaisissa tilanteissa, arkipäivän tilanteet, työ- ja opiskelutilanteet).
Sisältö:
Johdatus tandem-työskentelyyn sekä kulttuurienväliseen viestintään (havainnot ja kokemukset omasta sekä 
vieraasta kulttuurista, niiden tulkinta ja arvottaminen, kulttuurierot). Erilaisia teemoja liittyen Suomeen sekä 
saksankielisiin maihin (arvot, kohteliaisuus, viestintä/vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa, tabuaiheet, arkipäivän 
tilanteet, työ- ja opiskelijaelämä). Virikkeiden ja konkreettisten tehtävien antaminen tandemtapaamisiin.
Järjestämistapa:
Lähiopetus sekä itsenäiset tapaamiset
Toteutustavat:
10 tuntia lähiopetusta (opetusajat sovitaan kurssin ensimmäisessä tapaamisessa), loput tunneista itsenäisiä 
tapaamisia tandemryhmässä.
Kohderyhmä:
Kurssille voivat hakeutua saksaa opiskelevat suomalaiset opiskelijat sekä saksaa äidinkielenään puhuvat (vaihto-)
opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
2 op/ECTS: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen + noin 12 itsenäistä tandemtapaamista + raportti 
tapaamisista. 
3 op/ECTS: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen + noin 20 itsenäistä tandemtapaamista + raportti 
tapaamisista. 
4 op/ECTS: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen + noin 30 itsenäistä tandemtapaamista + raportti 
tapaamisista.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Sabine Grasz
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse. 
Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä 
sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

903007Y: Lääketieteellisen saksan tekstikurssi, 1,5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saksa

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2-B1. Jos opiskelija suorittaa tämän kurssin pakollisena kurssina, täytyy 
hänen osoittaa saavuttaneensa taitotaso B1.
Asema:
Kurssi hyväksytään osasuorituksena opintojaksoon Vieras kieli. Sen voi suorittaa myös vapaaehtoisena.
Lähtötasovaatimus:
Vähintään 3 vuotta saksaa koulussa tai vastaavat tiedot. Jos valitset saksan kieleksi, josta suoritat pakolliset 
vieraan kielen opinnot, vaaditaan saksa koulussa joko B2, A2 tai A1 – kielenä tai vastaavat tiedot.
Laajuus:
1,5 op / opiskelijan työtä 40 h
Opetuskieli:
saksa
Ajoitus:
Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää lääketieteellisen alan yleisluonteista sekä tieteellistä tekstiä ja 
tunnistaa niissä kirjoittajan näkökulman. Hän osaa kommentoida tekstien sisältöä ja tehdä yhteenvedon tekstistä 
suomeksi. Opiskelija hallitsee eri lukustrategioita ja tuntee saksalaisen kirjallisen ilmaisun erityispiirteet.
Sisältö:
Tekstinymmärtämisharjoituksia erilaisista lääketieteen alan aiheista sekä tavallisimmissa 
kommunikaatiotilanteissa esiintyvän sanaston ja tarpeellisten keskeisten rakenteiden harjoittelua.
Järjestämistapa:
Ohjattu itsenäinen opiskelu
Toteutustavat:
Tämä kurssi suoritetaan osallistumalla kurssille 903000Y Saksan kielen tekstin ymmärtäminen (2 - 3 op). Kurssi 
suoritetaan kuitenkin vain 1,5 op:n laajuisena.
Kohderyhmä:
Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan ensimmäisellä tapaamiskerralla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää sovittujen kurssitehtävien tekemistä ja säännöllistä osallistumista 
tuutorointiin.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Numeroarviointi arvoasteikolla 1-5, opiskelija voi saada myös hyväksytty/hylätty (jos kurssi ei ole pakollinen).
Vastuuhenkilö:
Sandra Mänty
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

903044Y: Projekt Firmenpräsentation, 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saksa

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1
Asema:
Kurssin voi sisällyttää taloustieteiden tiedekunnan pakollisiin kieliopintoihin tai KIEKUVI -opintokokonaisuuteen 
(Kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnot) tai muihin opintoihin.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Lähtötasovaatimus:
Saksan kieltä lukiossa vähintään 3 vuotta tai vastaavat tiedot tai taitotaso B1.
Laajuus:
2 op / opiskelijan työtä 53 h
Opetuskieli:
saksa
Ajoitus:
Kurssi järjestetään syys- ja kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden.
Osaamistavoitteet:
Kurssin käytyään opiskelija tuntee keskeisiä liike-elämän kulttuurieroja Suomen ja saksankielisten maiden välillä 
ja osaa soveltaa tietojaan liike-elämän käytännön tilanteissa. Osaa suunnitella ja pitää yritysesittelyn, käyttää 
yritystalouden erikoissanastoa ja keskustella ajankohtaisista asioista. Opiskelija on harjaantunut saamaan 
esiintymistilanteissa viestinsä perille saksankielisten maiden tapakulttuurin huomioiden.
Sisältö:
Suullisia harjoituksia, joiden tavoitteena on valmentaa sekä yritysesittelyn pitämiseen että menestykselliseen 
toimimiseen Saksan liike-elämässä. Lisäksi kurssilla käsitellään saksankielisten maan- ja kulttuurien tuntemusta 
sekä Suomi-tietoutta saksaksi.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetustunnit 1 x 90 min./viikko sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen, yhteensä 53 h /kurssi.
Kohderyhmä:
Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Muiden tiedekuntien opiskelijat sekä vaihto-opiskelijat voivat osallistua 
opetukseen, mikäli ryhmissä on tilaa.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opiskelijoilta edellytetään säännöllistä ja aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn sekä kurssilla sovitettujen 
kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittamista. Jatkuva arviointi.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5.
Vastuuhenkilö:
Oliver Jarde
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle 
sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa 
yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

903024Y: Saksan alkeiskurssi I, 3 - 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay903024Y Saksan alkeiskurssi I (AVOIN YO) 4.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.
Asema:

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


11

Kurssi on vapaavalintainen kaikissa tiedekunnissa. Opintojakso hyväksytään osasuoritukseksi 3 op:n laajuisena 
opintojaksoon 90300P Tekniikan saksan peruskurssi. 
Voit sisällyttää kurssin myös oman tiedekuntasi KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja 
viestintäopintoihin) tai muihin opintoihin.
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 /opiskelijan työtä 80-106 h
Opetuskieli:
Suomi ja saksa
Ajoitus:
Kurssi järjestetään joka lukukausi. Syyslukukaudella on useita ryhmiä, kevätlukukaudella yksi ryhmä. Kurssi 
kestää yhden lukukauden.
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. Kurssin 
aikana saat jatkuvaa palautetta oppimisesi edistymisestä.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.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetustunnit 2 x 90 min./viikko sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen.
 
3 op:n suorittajat yhteensä 80 h/kurssi
4 op:n suorittajat yhteensä 106 h/kurssi
Kohderyhmä:
Kaikkien tiedekuntien opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
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:
Jatkuva arviointi. 3 välikoetta. 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
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle 
sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa 
yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

903025Y: Saksan alkeiskurssi II, 3 - 4 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay903025Y Saksan alkeiskurssi II (AVOIN YO) 4.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1 ja A2.
Asema:
Kurssi on vapaavalintainen kaikissa tiedekunnissa. Opintojakson hyväksytään osasuoritukseksi, 3op:n laajuisena, 
opintojaksoon 90300P Tekniikan saksan peruskurssi.
Voit sisällyttää kurssin myös oman tiedekuntasi Kiekuvi-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja 
viestintäopintoihin) tai muihin opintoihin.
Lähtötasovaatimus:
Aikaisemmin suoritettu Saksan kielen alkeiskurssi I tai taitotaso A1. Voit osallistua kurssille myös jos saksan 
opintoja on ollut jonkin verran aikaisemmin esim. lukiossa, mutta opinnoista on runsaasti aikaa.
Laajuus:
3 - 4 op / opiskelijan työtä 80-106 h
Opetuskieli:
Suomi ja saksa
Ajoitus:
Kurssi järjestetään joka lukukausi. Syyslukukaudella on yksi ryhmä, kevätlukukaudella on useita ryhmiä. Kurssi 
kestää yhden lukukauden.
Osaamistavoitteet:
Alkeiskurssin käytyään opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla erilaisissa 
jokapäiväisissä helpoissa kielenkäyttötilanteissa. Osaa ilmaista mielipiteensä, keskustella lyhyesti suunnitelmista 
ja menneen ajan tapahtumista. 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. Kurssin 
aikana saat jatkuvaa palautetta oppimisesi edistymisestä.
Aihepiirien valinnassa on otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet. 
Käsiteltäviä aihepiirejä ovat asuminen, kotikaupungista kertominen, tien kysyminen ja neuvominen, puhelinkieli, 
hotellihuoneen varaaminen, vierailut, lomamatkat sekä saksankielisten maiden maan- ja kulttuurien tuntemus. 

 preesens, perfekti, substantiivien datiivi, omistuspronominit, datiiviprepositiot, akkusatiivia ja datiivia Rakenteet:
vaativat prepositiot, imperatiivi, konditionaali, järjestysluvut, päivämäärät, ajanmääreitä, konjunktioita, pää- ja 
sivulauseen sanajärjestys. Kurssilla kertautuvat alkeiskurssi I:llä harjoitellut rakenteet.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetustunnit 2 x 90 min./viikko sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen
3 op:n suorittajat yhteensä  80 h /kurssi
4 op:n suorittajat yhteensä 106 h /kurssi
Kohderyhmä:
Kaikkien tiedekuntien opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Fahrplan. Tekstit ja sanastot –kirja sekä Kielioppi ja harjoitukset –kirja.  Tekijät: Kauppi, Eva ja Simon, Heli 
(Tammi). Kappaleet 8-14. Lisäksi käytetään opettajan valmistamaa materiaalia, josta peritään monistemaksu.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Jatkuva arviointi. 3 välikoetta. Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien 
tekeminen sekä kurssiin liittyvät kokeet.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Arviointiasteikko:
Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5.
Vastuuhenkilö:
Kaisu Jarde ja Marja Pohjola-Effe
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle 
sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa 
yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

903029Y: Saksan jatkokurssi I, 3 - 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saksa

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1
Asema:
Kurssi on vapaavalintainen kaikissa tiedekunnissa ja koulutusohjelmissa. Kurssi hyväksytään osasuoritukseksi, 3 
op:n laajuisena, opintojaksoon 903010P Tekniikan saksa 1 ja sen voit sisällyttää myös oman tiedekuntasi 
KIEKUVI-opintoihin ( Kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnot). KIEKUVIn laajuus vaihtelee tiedekunnittain.
Lähtötasovaatimus:
Saksan kieltä lukiossa 3 vuotta tai vastaavat tiedot, esim. 903024Y Saksan alkeiskurssi I & 903025Y Saksan 
alkeiskurssi II. Ks. taulukko 1 (linkki tilapäisesti poikki)
Laajuus:
3 - 4 op
Opetuskieli:
Saksa
Ajoitus:
Kurssi järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden.
Osaamistavoitteet:
Kurssin tavoitteena on kehittää kielitaidon eri osa-alueita. Kurssin käytyään opiskelija osaa viestiä tilanteissa, 
jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista. Hän ymmärtää helpohkoja 
tekstejä, osaa ilmaista mielipiteensä ja selviytyy hyvin lyhyissä keskusteluissa. Opiskelija tunnistaa eroja ja 
yhtäläisyyksiä oman ja saksankielisten maiden kulttuurien välillä. Hän osaa viestiä erilaisissa arkipäivän tilanteissa 
kohdemaan kulttuurin ominaispiirteet huomioiden.
Sisältö:
Kurssilla tehdään keskustelu-, rakenne-, tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia. Teemoina ovat mm. yleiset 
aiheet, perhe, päivärytmi, vapaa-aika, saksankielisten maiden maan- ja kulttuurien tuntemus, opiskelu ja työelämä.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetustunnit 2 x 90 min./viikko sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen.
3 op:n suorittajat yhteensä 80 h/kurssi
4 op:n suorittajat yhteensä 106 h/kurssi
Kohderyhmä:
Kaikkien tiedekuntien opiskelijat sekä vaihto-opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely sekä sovittujen tehtävien ja kurssiin liittyvien kokeiden 
tekeminen. Jatkuva arviointi.
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Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5. Halutessaan opiskelija voi saada 
opintorekisteriin arvosanan "hyväksytty".
Vastuuhenkilö:
Oliver Jarde ja Marja Pohjola-Effe
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa 
tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

903030Y: Saksan jatkokurssi II, 3 - 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saksa

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/ B1
Asema:
Kurssi on vapaavalintainen kaikissa tiedekunnissa ja koulutusohjelmissa. Kurssi hyväksytään osasuoritukseksi, 3 
op:n laajuisena, opintojaksoon 903010P Tekniikan saksa 1 tai 903012P Tekniikan saksa 3 ja sen voit sisällyttää 
myös oman tiedekuntasi  KIEKUVI-opintohin (Kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnot) . KIEKUVIn laajuus vaihtelee 
tiedekunnittain
Lähtötasovaatimus:
Edeltävät opinnot esimerkiksi saksan kieltä koulussa 5 vuotta tai vastaavat tiedot tai aiemmin suoritettu 903029Y 
Saksan jatkokurssi I.
Laajuus:
3 - 4 op / opiskelijan työtä 80 – 106 h
Opetuskieli:
Saksa
Ajoitus:
Kurssi järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden.
Osaamistavoitteet:
Kurssin tavoitteena on kehittää kielitaidon eri osa-alueita: parantaa suullista ja kirjallista tuottamista, kehittää 
kuullunymmärtämistä ja laajentaa sanavarastoa. Kurssin käytyään opiskelija osaa viestiä arkipäivän tilanteissa 
mm. ilmaista ja perustella mielipiteensä. Hän ymmärtää yleiskielistä tekstiä tutuista aihepiireistä, pystyy 
tuottamaan yhtenäistä tekstiä itseään kiinnostavista aiheista. Opiskelija tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja 
saksankielisten maiden kulttuurien välillä.
Sisältö:
Kurssilla tehdään rakenne-, tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, suullisia ja kirjallisia harjoituksia mm. 
seuraavista aiheista: saksankielisten maiden maantuntemus, työelämässä ja yliopistossa esiintyvät tilanteet, small 
talk ja kohteliaisuudet.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetustunnit 2 x 90 min./viikko sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen.
3 op:n suorittajat yhteensä 80 h /kurssi
4 op:n suorittajat yhteensä 106 h/kurssi
Kohderyhmä:
Kaikkien tiedekuntien opiskelijat sekä vaihto-opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Muut saksan edistyneemmän tason kurssit
Oppimateriaali:
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Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely sekä sovittujen tehtävien ja kurssiin liittyvien kokeiden 
tekeminen. Jatkuva arviointi.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5. Halutessaan opiskelija voi saada 
opintorekisteriin arvosanan "hyväksytty".
Vastuuhenkilö:
Oliver Jarde
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse. 
Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä 
sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

903042Y: Saksan jatkokurssi III, 2 - 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saksa

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1
Asema:
Kurssi on vapaavalintainen kaikissa koulutusohjelmissa. Kurssi hyväksytään osasuorituksena opintojaksoon 
903012P Tekniikan saksa 3, Toinen vieras kieli (KTK) ja Vieras kieli (TaTK). Osia kurssista voidaan hyväksilukea 
Vieraaksi kieleksi (HuTK). Voit sisällyttää kurssin myös oman tiedekuntasi KIEKUVI-opintohin (Kieli-, kulttuuri- ja 
viestintäopinnot). KIEKUVIn laajuus vaihtelee tiedekunnittain.
Lähtötasovaatimus:
Saksan kieltä koulussa 7 vuotta (A2-kieli) tai vastaavat tiedot, esim. kielikeskuksessa suoritettu 903030Y Saksan 
jatkokurssi II.
Laajuus:
2 - 4 op / opiskelijan työtä 53 – 106 h
Opetuskieli:
Saksa
Ajoitus:
Kurssi järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden.
Osaamistavoitteet:
Kurssin tavoitteena on vakauttaa yleiskielen hallintaa ja syventää työelämässä ja opinnoissa tarvittavan kielen ja 
kulttuurin tuntemusta ja taitoa. Kurssin jälkeen opiskelija osaa lukea ajankohtaisia aiheita ja opiskelua käsitteleviä 
tekstejä, hän ymmärtää tv-uutisten ja ajankohtaisohjelmien pääkohdat teemojen ollessa tuttuja. Hän pystyy 
osallistumaan keskusteluihin aiheista, joita on käsitelty kurssilla. Hän osaa perustella ja selittää lyhyesti 
mielipiteensä sekä kirjoittaa tekstiä tutuista aiheista. Opiskelija tunnistaa sekä oman että saksalaisen kielialueen 
tapojen ja käytäntöjen kulttuurisidonnaisuuden ja osaa vertailla niitä. Lisäksi opiskelija osaa arvioida saksan kielen 
taitoaan sekä jatko-opintojensa tarvetta.
Sisältö:
Kurssilla käsitellään keskusteluharjoitusten sekä teksti- ja videomateriaalien avulla teemoja, jotka liittyvät 
saksankielisiin maihin sekä työelämään ja opiskeluun. Työtapoina käytetään myös projektityöskentelyä ja 
itseopiskelua, joiden aikana on mahdollista syventyä itseä kiinnostaviin aihepiireihin.
Järjestämistapa:
Lähiopetus sekä itseopiskelu
Toteutustavat:
Opetus on osittain lähiopetusta ( 1 x 90 min./viikossa) ja osittain itseopiskelua.

 lähiopetustunnit 1 x 90 min. /viikko, yhteensä 26 h sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen 27 h.2 op:
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 lähiopetustunnit 1 x 90 min./viikko, yhteensä 26 h sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen 27 3 op:
h  sekä itseopiskelu (tekstin ymmärtäminen tai projektityö) 27 h.

 lähiopetustunnit 1 x 90 min./viikko, yhteensä 26 h sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen 27 h 4 op:
sekä itseopiskelu (tekstin ymmärtäminen ja projektityö) 54 h.
Kohderyhmä:
Kaikkien tiedekuntien perus- ja jatko-opiskelijat sekä vaihto-opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen sekä hyväksytyn 
projektityön tekemistä. Jatkuva arviointi.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5. Halutessaan opiskelija voi saada 
opintorekisteriin arvosanan "hyväksytty".
Vastuuhenkilö:
Sandra Mänty
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse. 
Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä 
sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

903048Y: Saksan jatkokurssi IV, 2 - 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saksa

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot B1/B2
Asema:
Kurssi on vapaavalintainen kaikissa koulutusohjelmissa. Kurssi hyväksytään osasuorituksena opintojaksoon 
903012P Tekniikan saksa 3, Toinen vieras kieli (KTK) ja Vieras kieli (TaTK). Osia kurssista voidaan hyväksilukea 
Vieraksi kieleksi (HuTK). Voit sisällyttää kurssin myös oman tiedekuntasi KIEKUVI-opintohin (Kieli-, kulttuuri- ja 
viestintäopinnot). KIEKUVIn laajuus vaihtelee tiedekunnittain.
Lähtötasovaatimus:
Saksan kieltä koulussa yli 7 vuotta (A-kieli) tai vastaavat tiedot, esim. kielikeskuksessa suoritettu 903042Y 
Saksan jatkokurssi III.
Laajuus:
2 - 4 op / opiskelijan työtä 53 – 106 h
Opetuskieli:
Saksa
Ajoitus:
Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden.
Osaamistavoitteet:
Kurssin jälkeen opiskelija osaa lukea ajankohtaisia aiheita ja omaa eritysalaa käsitteleviä artikkeleita ja havaita 
niissä kirjoittajien näkökulmia. Opiskelija ymmärtää saksankielisten tv-uutisten ja ajankohtaisohjelmien pääkohdat. 
Hän pystyy osallistumaan aktiivisesti tutuista aihepiireistä käytäviin keskusteluihin ja osaa selittää näkökantansa 
eri teemoihin ja esittää eri vaihtoehtojen edut ja haitat. Hän pystyy esittämään suullisesti ja kirjallisesti selkeitä 
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kuvauksia itseään kiinnostavista aiheista sekä ilmaisemaan ajatuksiaan ja näkökantojaan niistä. Opiskelija sekä 
oman että saksalaisen kielialueen tapojen ja käytäntöjen kulttuurisidonnaisuuden ja osaa vertailla niitä. Lisäksi 
opiskelija osaa arvioida saksan kielen taitoaan sekä jatko-opintojensa tarvetta.
Sisältö:
Kurssilla käsitellään keskusteluharjoitusten sekä teksti- ja videomateriaalien avulla teemoja, jotka liittyvät 
saksankielisiin maihin sekä työelämään ja opiskeluun. Kurssilla korostetaan myös ajankohtaisia saksankielisiin 
maihin liittyviä asioita sekä kulttuurienvälistä viestintää. Työtapoina käytetään myös projektityöskentelyä ja 
itseopiskelua, joiden aikana on mahdollista syventyä itseä kiinnostaviin aihepiireihin.
Järjestämistapa:
Lähiopetus sekä itseopiskelu
Toteutustavat:
Opetus on osittain  lähiopetusta 1 x 90 min./viikossa) ja osittain itseopiskelua.

 lähiopetustunnit 1 x 90 min./viikko, yhteensä 26 h sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen 27 2 op:
h.  

 lähiopetustunnit 1 x 90 min./viikko, yhteensä 26 h sekä säännöllinen lähiopetukseen valmsitautuminen 27 h 3 op:
 itseopiskelu (tekstin ymmärtäminen tai projektityö) 27 h.sekä
 lähiopetustunnit 1 x 90 min./viikko, yhteensä 26 h sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen 27 h 4 op:
 itseopiskelu (tekstin ymmärtäminen  projektityö) 54 h.sekä ja

Kohderyhmä:
Kaikkien tiedekuntien opiskelijat sekä vaihto-opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen sekä hyväksytyn 
projektityön tekemistä. Jatkuva arviointi.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5. Halutessaan opiskelija voi saada 
opintorekisteriin arvosanan "hyväksytty".
Vastuuhenkilö:
Sandra Mänty
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse. 
Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä 
sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

903039Y: Saksan jatkokurssi arkkitehdeille, 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saksa

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1(/B2).
Asema:
Kurssi hyväksytään osasuorituksena opintojaksoon 903012P Tekniikan saksa 3 ja on vaihtoehtoinen opintojakson 
902011P Tekniikan englanti kanssa. Sen voi suorittaa myös vapaavalintaisena.
Lähtötasovaatimus:
Saksan kieltä koulussa vähintään 5 vuotta tai vastaavat tiedot.
Laajuus:
3 op / opiskelijan työtä 80 h
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Opetuskieli:
Saksa
Ajoitus:
Kurssia ei järjestetä lukuvuonna 2013 - 14.
Osaamistavoitteet:
Kurssin tavoitteena on vakauttaa yleiskielen hallintaa ja syventää työelämässä ja opinnoissa tarvittavan kielen ja 
kulttuurin tuntemusta ja taitoa. Kurssin jälkeen opiskelija osaa lukea ajankohtaisia ja arkkitehtuurin opiskelua 
käsitteleviä tekstejä ja ymmärtää ajankohtaisohjelmien pääkohdat, kun ne käsittelevät arkkitehtuuria. Hän pystyy 
osallistumaan keskusteluihin aiheista, joita on käsitelty kurssilla. Hän osaa perustella ja selittää lyhyesti 
mielipiteensä sekä kirjoittaa tekstiä tutuista aiheista. Opiskelija tunnistaa sekä oman että saksalaisen kielialueen 
tapojen ja käytäntöjen kulttuurisidonnaisuuden ja osaa vertailla niitä. Lisäksi opiskelija osaa arvioida saksan kielen 
taitoaan sekä jatko-opintojensa tarvetta.
Sisältö:
Kurssilla käsitellään keskusteluharjoitusten sekä teksti- ja videomateriaalien avulla teemoja, jotka liittyvät 
saksankielisiin maihin sekä työelämään ja opiskeluun. Teemoja ovat mm. saksankieliset maat, kulttuurienvälinen 
viestintä, arkkitehtuurin opiskelu Suomessa ja saksankielisissä maissa, numerot ja luvut, ansioluettelo ja 
työnhakukirje, ajankohtaiset aiheet. Työtapoina käytetään myös projektityöskentelyä ja itseopiskelua, joiden 
aikana on mahdollista syventyä itseään kiinnostaviin arkkitehtuurin teemoihin.
Järjestämistapa:
Lähiopetus ja itsenäinen opiskelu
Toteutustavat:
Lähiopetustunnit 1 x 90 min./viikko sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen sekä itsenäinen opiskelu, 
yhteensä 80 h.
Kohderyhmä:
Ensisijaisesti arkkitehtuurin osaston opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen sekä hyväksytyn 
projektityön tekemistä. Jatkuva arviointi.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5. Halutessaan opiskelija voi saada 
opintorekisteriin arvosanan "hyväksytty".
Vastuuhenkilö:
Sabine Grasz
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostitse suoraan opettajalle: sabine.grasz(at)oulu.fi

903051Y: Saksan jatkokurssi arkkitehdeille 2, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2008 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saksa

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1(/B2).
Asema:
Kurssi hyväksytään osasuorituksena opintojaksoon 903012P Tekniikan saksa 3 ja on vaihtoehtoinen opintojakson 
902011P Tekniikan englanti kanssa. Sen voi suorittaa myös vapaavalintaisena.
Lähtötasovaatimus:
Kurssille pääsyn edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu kurssi Saksan jatkokurssi arkkitehdeille I.
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Laajuus:
3 op / opiskelijan työtä 53 h
Opetuskieli:
Saksa
Ajoitus:
Kurssia ei järjestetä lukuvuonna 2013 – 14.
Osaamistavoitteet:
Kurssin tavoitteena on vakauttaa yleiskielen hallintaa ja syventää työelämässä ja opinnoissa tarvittavan kielen ja 
kulttuurin tuntemusta ja taitoa.
Kurssin jälkeen opiskelija osaa lukea ajankohtaisia aiheita ja omaa erityisalaa käsitteleviä artikkeleita ja havaita 
niissä kirjoittajien näkökulmia. Opiskelija ymmärtää arkkitehtuuria käsittelevien ajankohtaisohjelmien pääkohdat. 
Hän pystyy osallistumaan aktiivisesti tutuista aihepiireistä käytäviin keskusteluihin, hän osaa selittää 
näkökantansa eri teemoihin ja esittää eri vaihtoehtojen edut ja haitat. Hän pystyy esittämään suullisesti ja 
kirjallisesti selkeitä kuvauksia arkkitehtuuriin ja opiskeluun liittyvistä aiheista sekä ilmaisemaan ajatuksensa ja 
näkökantansa niistä. Opiskelija tunnistaa sekä oman että saksalaisen kielialueen tapojen ja käytäntöjen 
kulttuurisidonnaisuuden ja osaa vertailla niitä. Lisäksi opiskelija osaa arvioida saksan kielen taitoaan sekä jatko-
opintojensa tarvetta.
Sisältö:
Kielitaidon eri osa-alueisiin (suullinen, kirjallinen, kuuntelu ja lukeminen) liittyviä monipuolisia harjoituksia, joiden 
sisällöllisinä teemoina ovat arkkitehtuuri, kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelu, taide sekä kulttuuri. Kurssilla 
korostetaan myös ajankohtaisia saksankielisiin maihin liittyviä asioita sekä kulttuurienvälistä viestintää. Aihepiirien 
valinnassa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon opiskelijoiden tarpeet sekä toiveet. Työtapoina käytetään 
myös projektityöskentelyä ja itseopiskelua, joiden aikana on mahdollista syventyä itseä kiinnostaviin 
arkkitehtuuriin liittyviin aihepiireihin.
Järjestämistapa:
Lähiopetus ja itsenänen opiskelu.
Toteutustavat:
Lähiopetustunnit 1 x 90 min./viikko sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen sekä itsenäinen opiskelu, 
yhteensä 80 h.
Kohderyhmä:
Ensisijaisesti arkkitehtuurin osaston opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen sekä hyväksytyn 
projektityön tekemistä. Jatkuva arviointi.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5. Halutessaan opiskelija voi saada 
opintorekisteriin arvosanan "hyväksytty".
Vastuuhenkilö:
Sabine Grasz
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta tai suoraan opettajalle sähköpostitse: sabine.grasz(at)oulu.fi

903040Y: Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille, 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
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Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1
Asema:
Voit sisällyttää kurssin taloustieteiden tiedekunnan pakollisiin kieliopintoihin, KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (Kieli-
, kulttuuri- ja viestintäopinnot) tai muihin opintoihin. Kurssia ei voi sisällyttää vaativan tason kieliopintoihin (ns. 
honors-ohjelmaan).
Lähtötasovaatimus:
Saksan kieltä lukiossa 3 vuotta tai vastaavat tiedot, esim. 903024Y Saksan alkeiskurssi I & 903025Y Saksan 
alkeiskurssi II, (4 + 4 op).
Laajuus:
4 op /opiskelijan työtä 106 h
Opetuskieli:
suomi ja saksa
Ajoitus:
Kurssi järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Syyslukukaudella on 2 ryhmää ja kevätlukukaudella on 1 
ryhmä. Kurssi suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa esim. heti saksan alkeiskurssi I ja II jälkeen. 
Kurssi kestää yhden lukukauden.
Osaamistavoitteet:
Kurssin tavoitteena on kehittää kielitaidon eri osa-alueita. Kurssin käytyään opiskelija pystyy viestimään hyvin 
tavallisimmissa arki- ja työelämään liittyvissä tilanteissa, kohdemaan kulttuurin ominaispiirteet huomioiden. Osaa 
ilmaista ja perustella mielipiteensä, keskustella suunnitelmista ja menneen ajan tapahtumista. Ymmärtää 
yleiskielisiä tekstejä ja osaa tehdä yhteenvedon ja selittää tekstin pääkohdat. Osaa kirjoittaa yhtenäistä tekstiä 
tutuista aiheista. Pystyy seuraamaan selkeää puhetta sekä osallistumaan keskusteluun ja ylläpitämään 
keskustelua tutuista aiheista. Opiskelija tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja saksankielisten maiden 
kulttuurien välillä.
Kurssin käytyään opiskelijalla on hyvät edellytykset osallistua kursseille Projekt Firmenpräsentation ja 
Geschäftskontakte.
Sisältö:
Rakenne-, tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Teemoina ovat mm. 
päivärytmistä, vapaa-ajasta, kotipaikasta ja omasta elinympäristöstä kertominen, opiskelusta, työstä ja 
työsuhteista keskusteleminen sekä saksankielisten maiden ja Suomen kulttuurien väliset yhtäläisyydet ja erot.

 imperfekti, perfekti, konditionaali ja konjunktiivin imperfekti, refleksiivi- ja rektioverbejä, passiivi, Rakenteet:
genetiivi, komparatiivi, superlatiivi, adjektiivin taivutus, prepositiot, konjunktioiden ja sidossanojen käyttö sekä 
peruskieliopin keskeisimpien rakenteiden kertaus, mm. sijamuodot, preesens, perfekti ja sanajärjestys.
Kurssin aikana saat jatkuvaa palautetta oppimisesi edistymisestä.
Järjestämistapa:
Lähiopetusta sekä itsenäistä työskentelyä
Toteutustavat:
Lähiopetustunnit 2 x 90 min./viikko sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen, yhteensä  106 h/kurssi
Kohderyhmä:
Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Muiden tiedekuntien opiskelijat voivat osallistua opetukseen, mikäli 
ryhmissä on tilaa.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Kauppi-Simon: Fahrplan 2. Teksti- ja harjoituskirja.Tammi. Lisäksi käytetään opettajan valmistamaa materiaalia, 
josta peritään monistemaksu.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Jatkuva arviointi. 2 välikoetta. 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. Vähintään arvosanalla 3 suoritettu 
jatkokurssi antaa sinulle hyvät edellytykset menestyä kauppatieteellisen alan saksan kursseilla Projekt 
Firmenpräsentation ja Geschäftskontakte.
Vastuuhenkilö:
Kaisu Jarde ja Marja Pohjola-Effe
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle 
sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa 
yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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903028Y: Saksan kertauskurssi, 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saksa

Leikkaavuudet:

ay903028Y Lyhyt saksan täydennyskurssi 2.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1
Asema:
Kurssi on vapaavalintainen
Lähtötasovaatimus:
Kurssi on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, jotka ovat lukeneet saksaa mutta olleet pitkään käyttämättä kieltä.
Laajuus:
2 op / opiskelijan työtä 53 h
Opetuskieli:
saksa ja suomi
Ajoitus:
Kurssia ei järjestetä lukuvuonna 2013 - 2014.
Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija on palauttanut mieleen saksan kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä pystyy 
viestimään erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa.
Sisältö:
Kurssilla kerrataan saksaa arkipäivän tilanteissa sekä harjoitellaan sanastoa ja tavallisissa 
kommunikaatiotilanteissa tarvittavia kieliopin rakenteita. Työtavoista ja sisällöstä sovitaan tarkemmin kurssin 
alussa ryhmän tarpeiden mukaan.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetusta 1 x 90 min./viikko sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen, yhteensä 53 h
Kohderyhmä:
Kaikkien tiedekuntien opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Marja Pohjola-Effe
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta.

903053Y: Saksan keskustelu/ Mündliche Kommunikation, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saksa

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot vähintään B1
Asema:
Kurssin voi suorittaa osasuorituksena alla mainittuihin opintojaksoihin. Sen voi suorittaa myös vapaavalintaisena. 
LuTK: 903006Y Saksan kieli 4 (3 op), 
TTK: 903012P Tekniikan saksa 3 (6 op) 
TaTK: Vieras kieli (16 op) 
HuTK: Vieras kieli (5 op) 
KtK: Toinen vieras kieli ( 3 op) 
Voit sisällyttää kurssin myös oman tiedekuntasi KIEKUVI-opintoihin (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnot). KIEKUVIn 
laajuus vaihtelee tiedekunnittain
Lähtötasovaatimus:
Saksan kieltä koulussa n. 5 vuotta tai vastaavat tiedot, esim. kielikeskuksessa / kieli- ja 
viestintäkoulutuksessa suoritettu 903029Y Saksan jatkokurssi I.
Laajuus:
2 op / opiskelijan työtä 53 h
Opetuskieli:
saksa
Ajoitus:
Kurssi järjestetään syyslukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden.
Osaamistavoitteet:
Kurssin jälkeen opiskelija selviytyy sekä yleisissä että oman alan työtehtävien tyypillisissä viestintätilanteissa 
vuorovaikutteisesti. Hän pystyy aktiivisesti osallistumaan ajankohtaisiin ja oman alansa aiheita käsitteleviin 
keskusteluihin, hän osaa selittää näkökantansa eri teemoihin ja esittää eri vaihtoehtojen edut ja haitat. Opiskelija 
on harjaantunut pitämään omaan alaan liittyviä pieniä suullisia esityksiä. Hän tunnistaa sekä oman että 
saksalaisen kielialueen tapojen ja käytäntöjen kulttuurisidonnaisuuden ja osaa vertailla niitä.
Sisältö:
Kurssilla harjoitellaan tavallisimmissa kommunikaatiotilanteissa esiintyvää sanastoa ja keskeisiä rakenteita sekä 
tehdään keskustelutekniikka- ja tilanneharjoituksia. Tämän lisäksi laajennetaan tieteellistä sanastoa ja 
valmistellaan omaan alaan liittyviä pieniä suullisia esityksiä.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetustunnit 1 x 90 min./viikko sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen, yhteensä 53 h
Kohderyhmä:
Kaikkien tiedekuntien opiskelijat sekä vaihto-opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin ja sovittujen tehtävien tekemistä. Kurssin 
päätteeksi järjestetään tarvittaessa keskustelukoe.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Sandra Mänty
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse. 
Kurssi vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: 
etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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903000Y: Saksan kielen tekstin ymmärtäminen, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saksa

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1/B2
Asema:
Kurssin voi suorittaa osasuorituksena alla mainittuihin opintojaksoihin. Sen voi suorittaa myös vapaavalintaisena
LuTK: 903003Y Saksan kieli 1 (2 op) 
LuTK: 903004Y Saksan kieli 3 (3 op) 
TTK: 903012P Tekniikan saksa 3 (6 op) 
TaTK: Vieras kieli (16 op) 
HuTK: Vieras kieli (5 op) 
KTK: Toinen vieras kieli (3 op) 
LTK: 903007Y Lääketieteellisen saksan tekstikurssi (1,5 op)
Voit sisällyttää kurssin myös oman tiedekuntasi KIEKUVI-opintoihin (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnot). KIEKUVIn 
laajuus vaihtelee tiedekunnittain.
Lähtötasovaatimus:
Saksan kieltä koulussa n. 5 vuotta tai vastaavat tiedot. Jos valitset saksan kieleksi, josta suoritat pakolliset 
vieraan kielen opinnot, vaaditaan saksa koulussa joko joko B2, A2 tai A1 - kielenä tai vastaavat tiedot.
Laajuus:
2 - 3 op / opiskelijan työtä 53 – 80 h
Opetuskieli:
saksa
Ajoitus:
Kurssi järjestetään syys- ja kevätlukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää oman alansa yleisluonteista sekä tieteellistä tekstiä ja tunnistaa 
niissä kirjoittajan näkökulman. Hän osaa kommentoida tekstien sisältöä ja tehdä yhteenvedon teksteistä 
suomeksi. Opiskelija hallitsee eri lukustrategioita ja tuntee saksalaisen kirjallisen ilmaisun erityispiirteet.
Sisältö:
Kurssi tutustuttaa tekstien välityksellä saksalaiseen kieli- ja kulttuurialueeseen. Kurssilla luetaan opiskelijoiden itse 
valitsemia tekstejä ja tehdään niihin liittyviä tehtäviä. Erityisesti kiinnitetään huomiota sanaston hallintaan ja luetun 
ymmärtämisen taitoon. Kurssin sisältö sovitaan tarkemmin yhdessä opiskelijoiden kanssa.
Järjestämistapa:
Itsenäinen opiskelu.
Toteutustavat:
 Itsenäinen opiskelu sekä tuutorointi.
2 op:n suorittajat, yhteensä 53 h.
3 op:n suorittajat, yhteensä 80 h.
 
Kohderyhmä:
Kaikkien tiedekuntien opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Sovitaan kurssin alussa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää sovittujen kurssitehtävien tekemistä ja säännöllistä osallistumista 
tuutorointiin.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Sandra Mänty
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse. 
Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä 
sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

903021Y: Saksan kielen- ja kulttuurin tehokurssi, 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saksa

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso vähintään A2
Asema:
Kurssi on  vapaavalintainen kaikissa tiedekunnissa ja koulutusohjelmissa. Voit sisällyttää kurssin myös oman 
tiedekuntasi KIEKUVI-opintoihin (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnot). KIEKUVIn laajuus vaihtelee tiedekunnittain.
Lähtötasovaatimus:
Opiskelijalla tulisi olla vähintään alkeistaidot saksan kielestä, esim. KVK:n Saksan alkeiskurssi I ja II tai 2-3 vuotta 
saksaa lukiossa.
Laajuus:
2 op / opiskelijan työtä 53 h
Opetuskieli:
suomi ja saksa
Ajoitus:
Kurssi järjestetään kevätlukukaudella tammi-helmi-maaliskuussa.
Osaamistavoitteet:
Kurssin jälkeen opiskelijalla on hyvät viestinnälliset valmiudet selviytyä tilanteissa, joita hän kohtaa vaihto-
opiskeluaikana saksankielisessä yliopistossa. Opiskelija tuntee suomalaisen ja saksalaisen yliopisto-opiskelun 
yhtäläisyydet ja erot. Hän osaa kertoa saksaksi mm. kotimaansa ajankohtaisista asioista, historiasta, 
koululaitoksesta, kulttuurista sekä itsestään, opiskelustaan ja harrastuksistaan. Opiskelija tunnistaa eroja ja 
yhtäläisyyksiä oman ja saksankielisten maiden kulttuurien välillä. Hän pystyy viestinnässä ottamaan huomioon 
kohdemaan kulttuurin ominaispiirteet.
Sisältö:
Keskustelu-, kuuntelu-, kirjoittamis- ja tekstinymmärtämisharjoituksia. Kurssin teemoja ovat mm: opiskeleminen ja 
opiskelukulttuuri saksankielisessä yliopistossa, omista opinnoista, Suomesta ja omasta kulttuurista kertominen, 
saksankielisten maiden maantuntemus, tavat ja käyttäytyminen saksankielisissä maissa, saksankielisten maiden 
kulttuuri sekä kulttuurierot, käytännön tilanteet (asioiminen pankissa, virastoissa jne.), asuminen, vapaa-aika, 
harrastukset. Tarpeen mukaan saksan perusrakenteiden kertausta.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetustunnit 1 x 90 min./viikko sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen, yhteensä 53 h/kurssi.
Kohderyhmä:
Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Kurssi on tarkoitettu muille kuin saksaa pääaineenaan lukeville opiskelijoille, 
jotka ovat lähdössä opiskelijavaihtoon tai suunnittelevat vaihtoon lähtemistä saksankielisiin maihin.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

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


25

Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty.
Vastuuhenkilö:
Marja Pohjola-Effe
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse. 
Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

903052Y: Saksan kirjoittamisen kurssi, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2010 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saksa

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1/B2
Asema:
Kurssin voi suorittaa osasuorituksena alla mainittuihin opintojaksoihin. Sen voi suorittaa myös vapaavalintaisena. 
TTK: 903012P Tekniikan saksa 3 (6 op) 
TaTK: Vieras kieli (16 op) 
KTK: Toinen vieras kieli (3 op) 
Voit sisällyttää kurssin myös oman tiedekuntasi KIEKUVI-opintoihin. (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnot). 
KIEKUVIn laajuus vaihtelee tiedekunnittain.
Lähtötasovaatimus:
Saksan kieltä koulussa n. 5 vuotta tai vastaavat tiedot.
Laajuus:
2 op / opiskelijan työtä 53 h
Opetuskieli:
Saksa
Ajoitus:
Kurssi järjestetään syys- ja kevätlukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa erilaisia tekstejä, esim. kuvailevia ja kantaa ottavia tekstejä, 
yhteenvedon tai referaatin käsitellystä tekstistä, lyhyitä tieteellisiä tekstejä. Opiskelija on tutustunut erilaisiin 
tekstityyppeihin, tuntee saksan kirjallisen kielen erikoispiirteitä ja on harjaantunut käyttämään kirjoittamiseen 
tarvittavia apuneuvoja.
Sisältö:
Aihepiirit valitaan opiskelijoiden kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan esim. seuraavista tekstilajeista: CV, 
hakemuskirje, kirjoitelma omista opinnoista ja opintosisältöihin liittyvistä teemoista, essee ajankohtaisista aiheista, 
referaatti, kirjaesittely, tiivistelmä/abstrakti ja posteri. Tuutoroinnissa kiinnitetään huomiota kirjoitelmissa 
esiintyneisiin sanastollisiin ja rakenteellisiin ongelmiin ja niiden korjaamiseen.
Järjestämistapa:
Itsenäinen opiskelu
Toteutustavat:
Itsenäinen opiskelu ja tuutorointi, yhteensä 53 h.
Kohderyhmä:
Kaikkien tiedekuntien opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Sovitaan kurssin alussa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
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Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää sovittujen kurssitehtävien tekemistä ja säännöllistä osallistumista 
tuutorointiin.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5.
Vastuuhenkilö:
Sandra Mänty
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa 
tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

903008Y: Saksan suullisen kielitaidon kurssi, 1,5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saksa

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2-B1. Jos opiskelija suorittaa tämän kurssin pakollisena kurssina, täytyy 
hänen osoittaa saavuttaneensa taitotaso B1.
Asema:
Kurssi hyväksytään osasuorituksena opintojaksoon vieras kieli. Sen voi suorittaa myös vapaavalintaisena.
Lähtötasovaatimus:
Vähintään 3 vuotta saksaa koulussa tai vastaavat tiedot. Jos valitset saksan kieleksi, josta suoritat pakolliset 
vieraan kielen opinnot, vaaditaan saksa koulussa joko B2, A2 tai A1 - kielenä tai vastaavat tiedot.
Laajuus:
1,5 op / opiskelijan työtä 40 h
Opetuskieli:
saksa
Ajoitus:
Kurssi järjestetään syyslukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Kurssin jälkeen opiskelija selviytyy sekä yleisissä että lääketieteellisen alan työtehtävien tyypillisissä 
viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Hän pystyy aktiivisesti osallistumaan lääketieteellisiä aiheita koskeviin 
keskusteluihin. Hän osaa perustella näkökantansa eri teemoihin ja esittää eri vaihtoehtojen edut ja haitat.
Sisältö:
Kurssin sisältö koostuu pääasiallisesti suullisista harjoituksista, joiden muotoja voivat olla parikeskustelut, 
ryhmäkeskustelut, roolisuoritukset, simulaatiot jne. Kurssilla harjoitellaan mm. erilaisia tilanteita sairaalassa ja 
lääkärin vastaanotolla, keskustellaan ajankohtaisista lääketiedettä koskevista aiheista sekä aiheista, jotka on 
sovittu osanottajien kanssa kurssin alussa.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetustunnit 1 x 90 min./viikko sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen, yhteensä 40 h.
Kohderyhmä:
Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ks. LÄhtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Jatkuva arviointi. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin ja sovittujen tehtävien 
tekemistä.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Numeroarviointi arvoasteikolla 1-5, opiskelija voi saada myös hyväksytty/hylätty (jos kurssi ei ole pakollinen).
Vastuuhenkilö:
Sandra Mänty
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Kurssi järjestetään Aapistiellä. Syyskuussa järjestetään infotilaisuus, jossa voi ilmoittautua kurssille. Ilmoittautua 
voi myös WebOodin kautta.

903049A: Wirtschaftsdeutsch, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: saksa

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1/B2
Asema:
Kurssin voi sisällyttää taloustieteiden tiedekunnan pakollisiin kieliopintoihin tai KIEKUVI-opintokokonaisuuteen 
(Kieli-, kulttuuri- ja viestintäopinnot) tai muihin opintoihin. Tämän kurssin suoritettuaan opiskelija osoittaa 
saavuttaneensa valtioneuvoston asetuksessa (794/2004) vaatiman taitotason yhdessä vieraassa kielessä.
Lähtötasovaatimus:
Wirtschaftsdeutsch -kurssille pääsyn edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu kurssi Handelspartner Deutschland 
tai vähintään taitotaso B1 (esim. noin 5 vuotta koulusaksaa).
Laajuus:
4 op / opiskelijan työtä 106 h
Opetuskieli:
saksa
Ajoitus:
Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden.
Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa lukea talouselämää käsitteleviä saksankielisiä lehtiartikkeleita niin, että hän 
tunnistaa niissä kirjoittajan näkökulman. Opiskelija ymmärtää saksankielisten tv-talousuutisten ja talouselämää 
käsittelevien ajankohtaisohjelmien pääkohdat. Hän pystyy osallistumaan aktiivisesti talouselämän aiheita 
käsitteleviin saksankielisiin keskusteluihin ja osaa tuoda esille ja perustella oman näkökantansa eri aihepiireihin 
sekä esittää eri vaihtoehtojen edut ja haitat. Opiskelija osaa pitää esitelmän valitsemastaan talouselämään 
liittyvästä aiheesta ja laatia haastattelututkimuksen. Opiskelija tunnistaa sekä oman että saksalaisen kielialueen 
tapojen ja käytäntöjen kulttuurisidonnaisuuden ja osaa vertailla niitä. Lisäksi opiskelija osaa arvioida saksan kielen 
taitoaan sekä jatko-opintojensa tarvetta.
Sisältö:
Kurssilla korostetaan ajankohtaisia saksankielisten maiden talouselämään liittyviä teemoja, tehdään esim. 
haastattelututkimus, luetaan ja keskustellaan aiheeseen liittyvistä teksteistä.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
 Lähiopetustunnit 2 x 90 min./viikko sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen, yhteensä 106 h /kurssi.
Kohderyhmä:
Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Muiden tiedekuntien opiskelijat sekä vaihto-opiskelijat voivat osallistua 
opetukseen, mikäli ryhmässä on tilaa.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajien valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä osallistumista ja aktiivista työskentelystä. Kurssiin liittyvät tehtävät on 
suoritettava hyväksytysti. Loppuarvostelussa otetaan huomioon aktiivisuutesi tunneilla sekä kielitaitosi 
kehittyminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Opintojakso arvostellaan asteikolla 1-5.
Vastuuhenkilö:
Oliver Jarde ja Sandra Mänty
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse. 
Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä 
sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi
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