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Opasraportti

KVK - suomen kieli ja viestintä (2013 - 2014)

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ

Akateemisessa yhteisössä tarvitaan . On tärkeää osata tuottaa ja analysoida sekä tieteellisen viestinnän taitoja
puhuttua että kirjoitettua tieteellistä tekstiä.

 Viestintätaitojen tärkeys on korostunut viime aikoina työelämässä: Kieli- ja viestintätaidot ovat osa ammattitaitoa.
tarvitaan tiimityöskentelytaitoja, taitoja käyttää erilaisia viestintäkanavia, laatia liikekirjeitä ja asiakirjoja, 
esittää oma aikaansaannoksensa, kertoa omista työtehtävistään.

Kieli- ja viestintäkoulutus (KVK) järjestää kaikille opiskelijoille kuuluvia suomen kielen suullisen ja kirjallisen viestinnän 
kursseja. KVK:ssa voi myös opiskella suomea vieraana kielenä alkeista edistyneitten tasolle.

Kursseille ilmoittaudutaan WebOodissa ellei kurssikuvauksissa toisin mainita.

 

Humanistinen tiedekunta

900050Y Kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op 
900000Y Toinen kotimainen kieli (Finska för humanister)5 op

Kasvatustieteellinen tiedekunta

900070Y (410013Y) Tieteellinen viestintä I 2 op 
900071Y (410019Y) Tieteellinen viestintä II 2 op 
900075Y (410016Y) Puheviestintä 2 op 
900077Y (405506Y) Suullinen ja kirjallinen viestintä (Oral and Written Communication) 2 op 
900002Y Toinen kotimainen kieli (Finska för pedagoger) 2 op

Luonnontieteellinen tiedekunta

900050Y Kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op (TOL) 
900050Y-27 Tieteellinen viestintä (TOL) 4 op 
900050Y-26 Puheviestintä (TOL) 2 op 
900050Y-18 Kirjoitusviestintä (TOL) 2 op 
900003Y Toinen kotimainen kieli (Finska för naturvetare) 2 op

Lääketieteellinen tiedekunta

900007Y Kirjallisen viestinnän perusteet 2 op 
900006Y Toinen kotimainen kieli (Finska för medicinare) 3 op

Taloustieteellinen tiedekunta

900055Y Talouselämän viestintä 3 op 
900056A Taloustieteen tutkimusviestintä 2 op 
900009Y Toinen kotimainen kieli (Finska för ekonomer) 4 op

Teknillinen tiedekunta
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900060A Tekniikan viestintä (Ko, Sto ja Til, Pyo,) 2 op 
900061A Tuotantotalouden tieteellinen viestintä 2 op 
900062P Tuotantotalouden suullinen viestintä 2 op 
900009P Toinen kotimainen kieli (Finska för tekniker) 3 op

Viestinnän noutopöytä

900050Y-04 Tieteellinen viestintä 5 op 
900050Y-07 Kirjoituskurssi 2 - 3 op 
900050Y-08 Ryhmäviestintä 2 - 3 op 
900050Y-09 Kirjallisen viestinnän perusteet 2 - 3 op 
900050Y-10 Kielen- ja tekstinhuollon kurssi 2 - 3 op 
900050Y-11 Esiintymistaito 2 - 3 op 
900050Y-12 Esiintymisvarmuuden kehittäminen 3 op 
900050Y-14 Tieteen popularisointi 2 - 5 op 
900050Y-17 Puheviestintä 2 - 3 op 
900050Y-21 Apua opinnäytetyöhön 2 - 3 op 
900050Y-22 Opetusviestintä 2 - 3 op 
900050Y-23 Luova kirjoittaminen 2 - 3 op 
900050Y-24 Lehtikurssi 2 - 3 op 
900050Y-25 Verkkokirjoittaminen 2 - 3 o

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

900050Y-21: Apua opinnäytetyöhön, 2 - 3 op
900050Y-11: Esiintymistaito, 2 - 3 op
900050Y-12: Esiintymisvarmuuden kehittäminen, 3 op
900050Y-10: Kielen- ja tekstinhuollon kurssi, 2 - 3 op
900050Y: Kirjallinen ja suullinen viestintä, 4 - 5 op
900050Y-09: Kirjallisen viestinnän perusteet, 2 - 3 op
900007Y: Kirjallisen viestinnän perusteet, 2 op
900050Y-07: Kirjoituskurssi, 2 - 3 op
900050Y-18: Kirjoitusviestintä (TOL), 2 op
900050Y-24: Lehtikurssi, 2 - 3 op
900050Y-23: Luova kirjoittaminen, 2 - 3 op
900050Y-22: Opetusviestintä, 2 - 3 op
900008Y: Puheviestinnän perusteet, 3 op
900050Y-17: Puheviestintä, 2 - 3 op
900075Y: Puheviestintä, 2 op
900050Y-26: Puheviestintä (TOL), 2 op
900050Y-08: Ryhmäviestintä, 2 - 3 op
900077Y: Suullinen ja kirjallinen viestintä, 2 op
900055Y: Talouselämän viestintä, 3 op
900056A: Taloustieteen tutkimusviestintä, 2 op
900060A: Tekniikan viestintä, 2 op
900050Y-04: Tieteellinen viestintä, 4 - 5 op
900050Y-27: Tieteellinen viestintä (TOL), 4 op
900070Y: Tieteellinen viestintä I, 2 op
900071Y: Tieteellinen viestintä II, 2 op
900050Y-14: Tieteen popularisointi, 2 - 5 op
900009P: Toinen kotimainen kieli (suomi) (TTK), 2 op
900000Y: Toinen kotimainen kieli (suomi) (HuTK), 5 op
900002Y: Toinen kotimainen kieli (suomi) (KTK), 2 op
900006Y: Toinen kotimainen kieli (suomi) (LTK), 3 op
900003Y: Toinen kotimainen kieli (suomi) (LuTK), 2 op
900009Y: Toinen kotimainen kieli (suomi) (TaTK), 4 op
900062P: Tuotantotalouden suullinen viestintä, 2 op
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900061A: Tuotantotalouden tieteellinen viestintä, 2 op
900078Y: Työelämän viestintä- ja esiintymistaidot, 1 - 2 op
900050Y-25: Verkkokirjoittaminen, 2 - 3 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

900050Y-21: Apua opinnäytetyöhön, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2007 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900050Y-21 Apua opinnäytetyöhön (AVOIN YO) 2.0 op

Taitotaso:
-
Asema:
-
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 -  3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään kirjoittaville opiskelijoille.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelijat tuntevat tieteellisen kirjoittamisen vaatimukset ja hallitsevat opinnäytetyön 
kirjoitusprosessin.
Sisältö:
Tieteellisen viestinnän käytänteet ja erityispiirteet, kirjoitusprosessi, kriittinen ja arvioiva lukeminen, tieteen kieli ja 
tyyli, keskeiset kielenhuoltoseikat.
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Kontakti- ja verkko-opetusta sekä itsenäistä työskentelyä yhteensä noin 54 – 81 h
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan ja KieKuVi-sivuainepakettia suorittavat opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali Optimassa ja opettajan jakama maksullinen opetusmateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontakti- ja verkko-opetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Outi Mikkola
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opiskelija voi suorittaa kurssin 2–3 opintopisteen laajuisena.

900050Y-11: Esiintymistaito, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900050Y-11 Esiintymistaito (AVOIN YO) 2.0 op

Taitotaso:
-
Asema:
--
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 - 3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
-
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy osallistumaan vuorovaikutukseen erilaisissa esiintymistilanteissa ja 
esiintymään asiantuntijana tieteellisissä ja ammatillisissa yhteyksissä. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida 
esiintymistaitojensa vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Hän osaa myös soveltaa oppimaansa jatkossa esiintymisiä 
suunnitellessaan sekä antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti.
Sisältö:
Kurssilla harjoitellaan pääasiassa yksilöviestintätilanteita. Esiintyjäkuva ja sen merkitys,  esiintymistekniikka, 
kohdentaminen ja argumentointi, esityksen suunnittelu ja valmistus, mielenkiinnon ylläpito, vuorovaikutussuhteen 
luominen ja ylläpito, äänenkäyttö ja sanaton viestintä.
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta noin 26 h ja itsenäistä työskentelyä noin 28–55 h
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan  ja KieKuVi-sivuainepakettia suorittavat opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Optimassa
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Sarajärvi, Niina

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Työelämäyhteistyö:
Ei ole
Lisätiedot:
Opiskelija voi suorittaa kurssin 2–3 opintopisteen laajuisena.

900050Y-12: Esiintymisvarmuuden kehittäminen, 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900050Y-12 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (AVOIN YO) 2.0 op

Taitotaso:
-
Asema:
-
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Suositellaan suoritettavaksi 2. tai 3. opintovuotena.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson tavoitteena on kasvattaa opiskelijan esiintymisvarmuutta ja vähentää esiintymisjännitystä. Kurssin 
jälkeen opiskelija tunnistaa jännittämisen sekä yleisellä että henkilökohtaisella tasolla ja hyväksyy sen. Opiskelija 
ymmärtää, että jännittäminen ei ole esiintymisen este ja hän tulee toimeen ja tutuksi sen kanssa. Tunnistaa oman 
suhtautumistapansa esiintymistilanteisiin ja esiintyjän rooliin. Lisäksi opiskelija osaa antaa, vastaanottaa ja 
käsitellä rakentavaa palautetta.
Sisältö:
Runsaasti erilaisiin esiintymistilanteisiin liittyviä harjoituksia. Rentoutumisharjoituksia, tieteellisen esityksen 
suunnittelu ja valmistus, askeleita oman rohkeuden kasvattamiseen, vakuuttava viestintä ja sen keinot, 
havainnollistaminen, sanaton viestintä, vuorovaikutustaidot ja esiintymisten tilannekokemuksen jakaminen yleisen 
pohdinnan ja palautteenannon avulla.
Järjestämistapa:
Lähiopetusta
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta noin 40 h ja itsenäistä työskentelyä noin 48 h
Kohderyhmä:
Opintojakso on tarkoitettu julkista esiintymistä ja puhumista jännittäville ja pelkääville opiskelijoille.
Humanistisen tiedekunnan sekä Kiekuvi-sivuainkokonaisuutta suorittaville opiskelijoille.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan jakama maksullinen materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Oikarainen, Kaija
Työelämäyhteistyö:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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-
Lisätiedot:
Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse ennen kurssin alkua ennakkotehtävä, jonka avulla opiskelija pohtii 
kurssin sopivuutta itselleen ja jonka avulla opettaja tekee tarvittaessa opiskelijavalinnan ilmoittautuneiden määrän 
ollessa ryhmäkokoon ja kurssin luonteeseen nähden liian suuri.

900050Y-10: Kielen- ja tekstinhuollon kurssi, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900050Y-10 Kielen- ja tekstinhuollon kurssi (AVOIN YO) 2.0 op

Taitotaso:
-
Asema:
-
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 - 3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Suositellaan suoritettavaksi 2. tai 3. opintovuotena 
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa nimetä ja luokitella kielen- ja tekstinhuollon perusasiat ja pystyy soveltamaan 
niitä itsenäisesti laatiessaan tekstejä. Osaa huoltaa ja muokata tekstejään tarkoitukseen sopivaksi ja tuntee 
selkeän ja sujuvan kirjoittamisen piirteet ja käytänteet. Hän tiedostaa kirjoitustaidon merkityksen osana 
ammattitaitoa ja tieteellistä viestintää.
Sisältö:
Kielenhuollon teoriaa, kielitoimiston suositukset ja kannanotot sekä runsaasti harjoituksia, joissa voidaan käyttää 
myös opiskelijoiden omia tekstejä. Osallistujat voivat esittää ehdotuksia käsiteltävistä asioista.
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Sovitaan myöhemmin
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan kandidaatin ja KieKuVi-sivuainepakettia suorittavat opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan jakama maksullinen materiaali, Kielikello-lehti sekä kielenhuollon oppaita.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kontaktiopetukseen osallistuminen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen. Opintojaksosta 
järjestetään loppukoe.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Koskela Anne
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opiskelija voi suorittaa kurssin 2–3 opintopisteen laajuisena.

900050Y: Kirjallinen ja suullinen viestintä, 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900050Y Kirjallinen ja suullinen viestintä (AVOIN YO) 4.0 op

Taitotaso:
-
Asema:
Pakollinen (Ks. alla Toteutustavat)
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
4 - 5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
-
Osaamistavoitteet:
-
Sisältö:
-
Järjestämistapa:
-
Toteutustavat:
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

 suorittavat kirjallisen ja suullisen viestinnän opinnot valitsemalla kurssit Humanistisen tiedekunnan opiskelijat
 kursseista haluamallaan tavalla, kuitenkin niin, että kokonaisuuteen sisältyy sekä viestinnän noutopöydän

kirjallista että suullista viestintää. Useimmat opintojaksot voidaan suorittaa suppeampana 2 op:n tai laajempana 3 
op:n kurssina; opiskelija voi 5 opintopisteeseensä valita jonkun kirjoitusviestinnän kurssin laajempana, 3 op:n 
kurssina ja puheviestinnän suppeampana, 2 op:n kurssina - tai päinvastoin. Kurssin opettajan kanssa sovitaan 
laajempaan kurssiin vaadittavista lisätehtävistä. Opinnot on mahdollista suorittaa myös yhdellä integroidulla 5 op:
n kurssilla, johon kuuluu sekä kirjallista että suullista viestintää.

 suorittavat viestinnän noutopöydästä kurssin 900050Y-04 Saamelaisen kulttuurin ja saamen kielen opiskelijat
Tieteellinen viestintä 5 op.

 voivat suorittaa viestinnän opintonsa siten, että he Kansainväliseen yritysviestintään suuntautuvat opiskelijat
osallistuvat Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijoille suunnatulle kurssille 900055Y Talouselämän viestintä, joka 
on 3 op:n laajuinen. Lisäksi kansainvälisen yritysviestinnän opiskelijat suorittavat vapaavalintaisesti viestinnän 

 2 op:n laajuisen kurssin.noutopöydästä
 
LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

 suorittavat opintojakson omissa ryhmissään seuraavilla keskenään Tietojenkäsittelytieteiden opiskelijat
vaihtoehtoisilla tavoilla: suorittamalla JOKO opintojakson 900050Y-27 Tieteellinen viestintä (TOL) 4 op (A-
vaihtoehto) TAI opintojaksot 900050Y-18 Kirjoitusviestintä (TOL) 2 op ja 900050Y-26 Puheviestintä (TOL) 2 op (B-
vaihtoehto).
Kohderyhmä:
Ks. yllä
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
-

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/viestinnan%20noutopoyta
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/viestinnan%20noutopoyta
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/viestinnan%20noutopoyta
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:
-
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
-
Vastuuhenkilö:
Ks. oulu.fi/kielikoulutus > Yhteysopettajat
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

900050Y-09: Kirjallisen viestinnän perusteet, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900050Y-09 Kirjallisen viestinnän perusteet (AVOIN YO) 2.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Taitotaso:
-
Asema:
-
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 - 3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Suositellaan suoritettavaksi 2. tai 3. opintovuotena
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.
Järjestämistapa:
Lähiopetus tai verkko-opetus
Toteutustavat:
Lähiopetus: kontaktiopetus noin 26 h ja itsenäinen työskentely noin 28 - 55 h. Verkko-opetus: aloitustapaaminen 
ja verkkotyöskentely 54 - 81 h. 
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan kandidaatin ja KieKuVi-sivuainepakettia suorittavat opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan jakama maksullinen materiaali / materiaali Optimassa
Suoritustavat ja arviointikriteerit:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen. Opintojakso on 
mahdollista suorittaa myös verkkokurssina Optima-verkko-oppimisympäristössä.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Koskela Anne
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opiskelija voi suorittaa kurssin 2–3 opintopisteen laajuisena.

900007Y: Kirjallisen viestinnän perusteet, 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Outi Mikkola

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900007Y Kirjallisen viestinnän perusteet (AVOIN YO) 2.0 op

Taitotaso:
-
Asema:
Opintojakso sisältyy pakollisena hoitotieteen ja terveydenhuollon hallinnon tieteenalaohjelmiin sekä 
terveystieteiden opettajan koulutusohjelmaan.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. lukukausi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija omaksuu kirjallisen viestinnän perustiedot ja osaa soveltaa niitä tekstejä laatiessaan. Opiskelija pystyy 
laatimaan tieteellisiä ja muita asiatyylisiä kirjoitelmia sekä ammattitekstejä. Opiskelija tunnistaa kirjoitus- ja 
viestintätaidon merkityksen osana ammattitaitoa.
Sisältö:
Viestintäprosessiin vaikuttavat tekijät. Kirjoitusprosessi. Asiatyylin vaatimukset. Tieteellisen kirjoituksen rakenne ja 
muoto. Eri opiskelu- ja ammattitekstit. Keskeiset kielenhuoltokysymykset.
Järjestämistapa:
 verkko-opetus
Toteutustavat:
Infoluento 1 t ja verkkotyöskentely 53 t.
Kohderyhmä:
hoitotieteen ja terveydenhuollon hallinnon tieteenalaohjelmien sekä terveystieteiden opettajan koulutusohjelman 
opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Materiaali Optimassa
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen infoluennolle, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Outi Mikkola
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

900050Y-07: Kirjoituskurssi, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900050Y-07 Kirjoituskurssi (AVOIN YO) 2.0 op

Taitotaso:
-
Asema:
-
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 - 3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
-
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.
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetusta
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 26 t ja itsenäinen työskentely noin 28 - 55 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).
Humanistisen tiedekunnan sekä Kiekuvi-sivuainekokonaisuutta suorittavat opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan jakama maksullinen materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kontaktiopetukseen osallistuminen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Koskela, Anne
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opiskelija voi suorittaa kurssin 2-3 opintopisteen laajuisena.

900050Y-18: Kirjoitusviestintä (TOL), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
-
Asema:
Pakollinen kurssi tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoille yhdessä opintojakson 900050Y-26 Puheviestintä (TOL) 
kanssa. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa kirjallisen viestinnän opinnot osana opintojaksoa 900050Y-27 
Tieteellinen viestintä (TOL). 
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. opintovuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee tekstien erittelyn ja analysoinnin. Opiskelija osaa kirjoittaa erilaisia 
opiskelu- ja ammattitekstejä ja toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa kirjallisen viestinnän tilanteissa. Osaa 
antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Pystyy realistisesti arvioimaan omia tekstejään ja omaa 
kirjoittamistaan. Ymmärtää kirjoitustaidon merkityksen osana ammattitaitoa.
Sisältö:
Kirjoittamiskäsitykset, kirjoitusprosessi, ryhmäkirjoittaminen, kriittinen ja arvioiva lukeminen, eri opiskelu- ja 
ammattitekstit, asiatyyli.
Järjestämistapa:
verkko-opetus
Toteutustavat:
Aloitustapaaminen 1 t ja verkkotyöskentely noin 54 t.
Kohderyhmä:
tietojenkäsittelytieteiden opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Materiaali Optimassa
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen aloitustapaamiseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
 Kaija-Mari Kananen
Työelämäyhteistyö:
-

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

900050Y-24: Lehtikurssi, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2007 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900050Y-24 Lehtikurssi (AVOIN YO) 2.0 op

Taitotaso:
-
Asema:
-
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 - 3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Suositellaan suoritettavaksi 2. tai 3. opintovuotena.
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.
Järjestämistapa:
monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 26 h ja itsenäinen työskentely noin 28 - 55 h.
Kohderyhmä:
humanistisen tiedekunnan ja KieKuVi-sivuainepakettia suorittavat opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Suhola, Aino, Turunen, Seppo & Varis, Markku: Journalistisen kirjoittamisen perusteet. Opettajan jakama 
materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Kaija-Mari Kananen
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opiskelija voi suorittaa kurssin 2–3 opintopisteen laajuisena.

900050Y-23: Luova kirjoittaminen, 2 - 3 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Voimassaolo: 01.08.2007 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900050Y-23 Luova kirjoittaminen (AVOIN YO) 2.0 op

Taitotaso:
-
Asema:
-
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 -  3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Suositellaan suoritettavaksi 2. tai 3. opintovuotena
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.
Järjestämistapa:
monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 26 t, itsenäinen työskentely noin 28-55 t.
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan ja KieKuVi-sivuainepakettia suorittavat opiskelijat. 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.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
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.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Kaija-Mari Kananen
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opintojaksoon kuuluu ennakkotehtävä, jonka ohjeet lähetetään ryhmäläisille ennen kurssin alkua. Opiskelija voi 
suorittaa kurssin 2–3 opintopisteen laajuisena.

900050Y-22: Opetusviestintä, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2007 -

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

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
-
Asema:
-
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 - 3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Opintojaksoa suositellaan suoritettavaksi aikaisintaan toisena opintovuotena.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee eri ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuntee opettajan ja oppilaan 
viestintäkäyttäytymisen piirteitä. Hän osaa tunnistaa myös muita viestintätekijöitä ja käyttää suullisia 
opetusviestintä- ja palautteenantotaitoja erilaisissa opetustilanteissa.
Sisältö:
Puheviestinnän perusteet, vuorovaikutus, opetusviestintätaidot. Opetustuokioiden suunnitteleminen ja 
toteuttaminen erilaisissa tilanteissa, itsearviointi ja ryhmäpalaute.
Järjestämistapa:
lähiopetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta noin 26 h ja itsenäistä työskentelyä noin 28 - 55 h.
Kohderyhmä:
Opintojakso sopii hyvin aineenopettajaksi valmistuville opiskelijoille.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan jakama maksullinen opetusmateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Outi Mikkola
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opiskelija voi suorittaa kurssin 2–3 opintopisteen laajuisena.

900008Y: Puheviestinnän perusteet, 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900008Y Puheviestinnän perusteet (AVOIN YO) 3.0 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Taitotaso:
-
Asema:
-
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. opintovuoden kevätlukukausi
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 
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.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta noin 26 h ja itsenäistä työskentelyä noin 55 h.
Kohderyhmä:
Opintojakso sisältyy pakollisena hoitotieteen ja terveydenhuollon hallinnon tieteenalaohjelmiin sekä 
terveystieteiden opettajan koulutusohjelmaan.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan jakama maksullinen materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Mikkola, Outi
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

900050Y-17: Puheviestintä, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900050Y-17 Puheviestinnän peruskurssi 2.0 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Taitotaso:
-
Asema:
-
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 - 3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Suositellaan suoritettavaksi 2. tai 3. opintovuotena
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 
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.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta noin 26 h ja itsenäistä työskentelyä noin 28–55 h.
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan sekä Kiekuvi-sivuainekokonaisuutta suorittavat opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan jakama maksullinen materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Oikarainen, Kaija
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opiskelija voi suorittaa kurssin 2–3 opintopisteen laajuisena.

900075Y: Puheviestintä, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900075Y Puheviestintä (AVOIN YO) 2.0 op

Taitotaso:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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-
Asema:
KTK:n vanhan opetussuunnitelman mukaisesti opintojakso on pakollinen luokanopettajan, teknologiapainotteisen 
luokanopettajan, taide- ja taitopainotteisen luokanopettajan, varhaiskasvatuksen ja musiikkikasvatuksen 
kandidaatin tutkinnon opiskelijoille. Kasvatustieteiden koulutuksessa opintojakso on vanhan opetussuunnitelman 
mukaisesti valinnainen Tieteellinen viestintä -opintojakson kanssa.
KTK:n uuden opetussuunnitelman (2013–2014) mukaisesti opintojakso on pakollinen kaikille opiskelijoille.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. tai 2. opintovuosi koulutusohjelman opintosuunnitelman mukaisesti.
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 
palautetta rakentavasti. Pystyy realistisesti arvioimaan omia puheviestintätaitojaan ja ymmärtää 
puheviestintätaitojen merkityksen yliopisto-opiskelussa ja tieteellisessä toiminnassa sekä osana ammatillista 
vuorovaikutus- ja viestintätaitoa.
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.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta 20 t ja itsenäistä työskentelyä noin 30 t.
Kohderyhmä:
Kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Oppimateriaali:
verkkomateriaalit Optimassa
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Ks. www.oulu.fi/kielikoulutus > Ohjaus ja tuki > Opintoneuvonta
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

900050Y-26: Puheviestintä (TOL), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2007 - 31.07.2019

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
-

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/opintoneuvonta
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Asema:
Pakollinen kurssi tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoille yhdessä opintojakson 900050Y-18 Kirjoitusviestintä 1 
(TOL) kanssa. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa suullisen viestinnän opinnot opintojaksolla 900050Y-27 
Tieteellinen viestintä (TOL).
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. opintovuosi
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. Osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä 
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, asiantuntijana viestiminen tieteellisissä ja ammatillisissa yhteyksissä, keskusteleminen, 
neuvotteleminen ja palaverikäytännöt, puheviestintätilanteiden havainnointi ja analysointi.
Järjestämistapa:
monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 18 t ja itsenäinen työskentely noin 36 t.
Kohderyhmä:
tietojenkäsittelytieteiden opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan jakama materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Kaija-Mari Kananen
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

900050Y-08: Ryhmäviestintä, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900050Y-08 Kokous- ja neuvottelutaito 2.0 op

Taitotaso:
-
Asema:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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-
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 - 3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Suositellaan suoritettavaksi 1. opintovuoden jälkeen.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti vuorovaikutustilanteissa 
yhteistyössä toisten kanssa. Pystyy analyyttiseen ja arvioivaan kuuntelemiseen. Osaa luokitella ryhmärooleja ja 
tunnistaa niiden merkitykset ryhmien toiminnassa. Pystyy suhteuttamaan oman roolinsa ryhmän tavoitteiden 
mukaan.  Pystyy realistisesti arvioimaan omia ryhmäviestintätaitojaan. Osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä 
rakentavaa palautetta. Ymmärtää ryhmäviestintätaitojen merkityksen yliopisto-opiskelussa, tieteellisessä 
toiminnassa sekä osana ammattitaitoa.
Sisältö:
Yleisiä ryhmäviestinnän periaatteita, toimivan ryhmän piirteet, ryhmäprosessi ja roolit, neuvottelu- ja 
kokouskäytänteiden harjoittelua pienryhmissä, väittelyitä, ongelmanratkaisutilanteita, oman viestijäkuvan 
muotoutuminen ryhmässä ja ryhmäviestintätilanteiden havainnointi ja analysointi.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta noin 26 h ja itsenäistä työskentelyä noin 28–55 h
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan kandidaatin ja KieKuVi-sivuainepakettia suorittavat opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan jakama maksullinen materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kontaktiopetukseen osallistuminen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen. Opintojaksosta 
järjestetään loppukoe.  
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Koskela Anne
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opiskelija voi suorittaa kurssin 2–3 opintopisteen laajuisena.

900077Y: Suullinen ja kirjallinen viestintä, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
-
Asema:
Pakollinen kurssi Intercultural Teacher Education -koulutuksen kandidaatintutkintoa suorittaville opiskelijoille, 
joiden äidinkieli on suomi.
Opiskelijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, saavat lisätietoa korvaavasta suoritustavasta Gordon Robertsilta.
Lähtötasovaatimus:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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-
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. opintovuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa tieteellisen viestinnän käytänteet ja erityispiirteet, hallitsee sujuvan puhe-
esityksen valmistelun ja esittämisen, osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta, osaa arvioida ja kirjoittaa 
oman alansa tieteellisiä tekstejä sekä pystyy realistisesti arvioimaan omia tekstejään, esiintymistään ja 
viestintätaitojaan.
Sisältö:
Puheviestinnän perusteet, puheviestintätilanteiden havainnointi ja analysointi, tieteellisen viestinnän käytänteet ja 
erityispiirteet, kirjoitusprosessi, kriittinen ja arvioiva lukeminen, tieteen kieli ja tyyli.
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetus 16 t ja itsenäinen työskentely 34 t
Kohderyhmä:
Intercultural Teacher Education -koulutuksen kandidaatintutkintoa suorittavat opiskelijat, joiden äidinkieli on suomi
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Optimassa
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Sarajärvi, Niina
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

900055Y: Talouselämän viestintä, 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900055Y Talouselämän viestintä (AVOIN YO) 3.0 op

Taitotaso:
-
Asema:
Opintojakso on pakollinen taloustieteiden tiedekunnan kandidaatintutkintoa suorittaville opiskelijoille.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Ajoitus:
1. opintovuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee opiskelussa ja työelämässä tarvittavat kirjallisen ja suullisen viestinnän 
perustaidot sekä osaa toimia talouselämän ja yritysviestinnän eri viestintätilanteissa. Opiskelija osaa kirjoittaa, 
eritellä ja arvioida oman ammatti- ja tieteenalansa tekstejä sekä toimia erilaisissa työelämän esiintymis- ja 
ryhmäviestintätilanteissa.
Sisältö:
Talous- ja liike-elämän tekstit, kielen- ja tekstinhuolto. Opiskelu- ja työelämässä tarvittavat viestintätaidot 
(esiintymis-, ryhmäviestintä-, kokous- ja neuvottelutaidot).
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 15 t sekä verkko-opetus ja itsenäinen työskentely noin 66 t.
Kohderyhmä:
taloustieteiden tiedekunnan kandidaatintutkintoa suorittavat opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka, Kuronen, Marja-Liisa & Ollikainen, Marja (uusin painos): Yrityksen viestintä. Edita, 
Helsinki. Verkkomateriaali Optimassa ja opettajan jakama maksullinen opetusmateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen. Opintojakso on 
mahdollista suorittaa myös osittain verkkokurssina Optima-verkko-oppimisympäristössä.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1 – 5
Vastuuhenkilö:
Mikkola, Outi
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Mikäli opiskelija on suorittanut opintojaksosta jo aiemmin osasuorituksen, täydentävistä suoritustavoista sovitaan 
erikseen vastuuopettajan kanssa.

900056A: Taloustieteen tutkimusviestintä, 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

900083A Kauppatieteiden tutkimusviestintä 2.0 op

Taitotaso:
-
Asema:
Opintojakso on pakollinen taloustieteiden tiedekunnan kandidaatintutkintoa suorittaville opiskelijoille.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
3. opintovuosi

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee tieteellisen viestinnän käytänteet ja osaa soveltaa niitä oman alansa 
tutkielmien raportoinnissa. Opiskelija osaa analysoida ja tuottaa tieteellistä tekstiä.
Sisältö:
Tieteellisen viestinnän käytänteet ja erityispiirteet, kirjoitusprosessi, kriittinen ja arvioiva lukeminen, tieteen kieli ja 
tyyli, puheviestintätilanteiden havainnointi ja analysointi.
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Johdantoluennot (2 t), ohjaus pienryhmissä (tekstiklinikat), verkko-opetus ja itsenäinen työskentely yhteensä noin 
50 t.
Kohderyhmä:
Taloustieteiden tiedekunnan kandidaatintutkintoa suorittavat opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso suoritetaan aineseminaarin/kandidaatintutkielman yhteydessä.
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali Optimassa
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontakti- ja verkko-opetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen. 
Tarkemmat ohjeet opintojakson suorittamisesta annetaan viestinnän opettajan aineseminaarin yhteydessä 
pitämillä johdantoluennoilla.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Mikkola, Outi
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opintojakso ei ole tarkoitettu maisteritason (+2) opintoja suorittaville.

900060A: Tekniikan viestintä, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 - 31.07.2021

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900060A Tekniikan viestintä (AVOIN YO) 2.0 op

470218P Kirjallinen ja suullinen viestintä 3.0 op

Taitotaso:
-
Asema:
Pakollinen opintojakso teknillisen tiedekunnan sähkötekniikan, tietotekniikan, tietoliikennetekniikan, konetekniikan 
sekä prosessi- ja ympäristötekniikan opiskelijoille.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Sähkö- ja tietotekniikka sekä tietoliikennetekniikka: 2. opintovuoden kevät tai 3. opintovuoden syksy tai 3. 
opintovuoden kevät. 
Konetekniikka: 3. opintovuosi. 
Prosessi- ja ympäristötekniikka: 2. opintovuoden kevät tai 3. opintovuoden syksy.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa opiskeluun ja työelämään liittyvät kirjallisen ja suullisen viestinnän 
keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä jatkossa viestintää suunnitellessaan. Opiskelija osaa rakentaa ja pitää 
kuulijoiden ja tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisen, havainnollisen ja ymmärrettävän puhe-esityksen. Lisäksi 
opiskelija osaa raportoida kirjallisesti tarvitsemaansa ja etsimäänsä tietoa tavoitteenmukaisesti. Pystyy 
erittelemään ja arvioimaan sekä omaa että muiden tuottamaa tekstiä. Osaa toimia tavoitteellisesti 
ryhmäviestintätilanteissa. Lisäksi opiskelija omaksuu palautteenantotaitoja.
Sisältö:
Työelämä- ja viestintätaidot: tiimikirjoittaminen, kirjoitusprosessi ja sen vaiheet, asiatyylisen ammatti- ja tieteellisen 
tekstin ominaispiirteet; puheviestintätaidot, esityksen rakentaminen ja valmistelu, vakuuttamisen keinot, 
havainnollistaminen; rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen; toimivan ryhmän piirteet, 
ryhmäprosessi ja roolit, neuvotteleminen ja palaverikäytännöt.
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta noin 14 t. ja itsenäistä ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä noin 40 t.
Kohderyhmä:
Teknillisen tiedekunnan opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Kauppinen, Anneli & Nummi, Jyrki & Savola, Tea: Tekniikan viestintä: kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja 
(EDITA); Nykänen, Olli: Toimivaa tekstiä: Opas tekniikasta kirjoittaville (TEK) sekä materiaali Optimassa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Oikarainen, Kaija
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opiskelijan läsnäolo on välttämätön kurssin ensimmäisellä kontaktiopetuskerralla, jotta pienryhmät saadaan 
muodostettua ja työskentely aloitettua tehokkaasti. Opiskelijan on hyvä jo ilmoittautuessaan huomioida, että 
opintojakson suorittaminen edellyttää vahvaa sitoutumista työskentelyyn ja vastuun kantamista, sillä 
ryhmämuotoiset harjoitukset toimivat osallistujien ehdoilla ja heidän varassaan.
Jos opiskelija on mukana yliopiston ainejärjestö- ja luottamustoimintatehtävissä, esimerkiksi yliopiston 
hallintoelimissä, ylioppilaskunnan hallinnossa tai Oulun Teekkariyhdistyksen ja teekkarikiltojen hallituksessa, hän 
voi saada hyvitystä opintojakson ryhmäviestintäharjoituksista. Asiasta on sovittava aina erikseen ryhmän 
opettajan kanssa. Opiskelijan on esitettävä hallintoelimen tai muun järjestön vastuuhenkilön antama virallinen 
todistus, josta käy ilmi opiskelijan tehtävät ja aktiivisuus ainejärjestössä tai luottamustoimessa. Yli viisi vuotta 
vanhemmista toiminnoista hyvitystä ei anneta.

900050Y-04: Tieteellinen viestintä, 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900050Y-04 Tieteellisen viestinnän luennot 4.0 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Taitotaso:
-
Asema:
-
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
4 - 5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Suositellaan valittavaksi aikaisintaan toisena opiskeluvuotena.
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.
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 26 h ja itsenäinen työskentely noin 82 - 109 h
Kohderyhmä:
humanistisen tiedekunnan ja KieKuVi-sivuainepakettia suorittavat opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali Optimassa ja opettajan jakama maksullinen opetusmateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Mikkola Outi
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
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.

900050Y-27: Tieteellinen viestintä (TOL), 4 op

Voimassaolo: 01.08.2007 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
-
Asema:

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


25

Pakollinen kurssi tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoille. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa kirjallisen ja 
suullisen viestinnän opinnot opintojaksoilla 900050Y-18 Kirjoitusviestintä 1 (TOL) ja 900050Y-26 Puheviestintä 
(TOL).
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. opintovuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee tieteellisen viestinnän käytänteet ja erityispiirteet. Opiskelija osaa arvioida 
ja kirjoittaa oman alansa tieteellisiä tekstejä. Hallitsee sujuvan puhe-esityksen valmistelun ja esittämisen. Osaa 
antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Pystyy realistisesti arvioimaan omia tekstejään, esiintymistään ja 
viestintätaitojaan.
Sisältö:
Tieteellisen viestinnän käytänteet ja erityispiirteet, kirjoitusprosessi, kriittinen ja arvioiva lukeminen, tieteen kieli ja 
tyyli, puheviestinnän perusteet, puheviestintätilanteiden havainnointi ja analysointi.
Järjestämistapa:
monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Luennot 6 h, harjoitukset 15 h, itsenäinen työskentely 87 h
Kohderyhmä:
tietojenkäsittelytieteiden opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan jakama materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Kaija-Mari Kananen
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opiskelijan on hyvä jo ilmoittautumisvaiheessa huomioida, että opintojakson suorittaminen edellyttää vahvaa 
sitoutumista työskentelyyn ja vastuun kantamista, sillä seminaarimuotoiset harjoitukset toimivat osallistujien 
ehdoilla ja heidän varassaan.

900070Y: Tieteellinen viestintä I, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900070Y Tieteellinen viestintä I (AVOIN YO) 2.0 op

Taitotaso:
-
Asema:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Pakollinen opintojakso kasvatustieteiden, luokanopettajan, teknologiapainotteisen luokanopettajan, taide- ja 
taitopainotteisen luokanopettajan, varhaiskasvatuksen ja musiikkikasvatuksen kandidaatintutkinnon opiskelijoille.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. opintovuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa laatia kielellisesti ja tyylillisesti moitteettoman tieteellisen esityksen. Hän 
pystyy arvioimaan ja muokkaaman omaa tekstiään sekä soveltamaan tieteellisen tekstin muotoseikkoja ja rutiineja 
erityisesti tieteellisen tutkielman ja opinnäytetyön laatimiseen. Hän tunnistaa omat vahvuutensa viestijänä ja 
toisaalta ne ominaisuutensa, jossa hän tarvitsee vielä kehittämistä.
Sisältö:
Tieteellisen asiaviestinnän perusteet ja lajit. Moitteettoman asiatyylin vaatimat oikeakielisyys-, tyyli- ja 
muotoseikkojen perusteet. Lähdekritiikki ja keskeiset lähdeviite-, lähdeluettelo- ym. merkintätavat. Tekstien 
analysointi ja tuottaminen.
Järjestämistapa:
lähiopetus
Toteutustavat:
Luennot ja pienryhmätyöskentely 16 t ja itsenäinen työskentely noin 34 t.
Kohderyhmä:
KTK:n kandidaatin tutkinnon opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
verkkomateriaalit Optimassa
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
Kemppainen, T. & Latomaa, T. (2002). Ensi askelia tieteen tiellä. Oulun yliopisto. Teos on saatavilla myös 
internetissä.
Lonka, I., Lonka, K., Karvonen, P. & Leino, P. (2006). Taitava kirjoittaja. Opiskelijan opas. Helsinki: Yliopistopaino.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Ks.  > ohjaus ja tuki > www.oulu.fi/kielikoulutus opintoneuvonta
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
--

900071Y: Tieteellinen viestintä II, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900071Y Tieteellinen viestintä II (AVOIN YO) 2.0 op

Taitotaso:
-

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/kielikoulutus
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/opintoneuvonta
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Asema:
Mikäli opiskelija suorittaa luokanopettajan, teknologiapainotteisen luokanopettajan, taide- ja taitopainotteisen 
luokanopettajan, varhaiskasvatuksen ja musiikkikasvatuksen maisterin tutkintoa 2012–2013 opetussuunnitelman 
mukaisesti, opintojakso on pakollinen. Mikäli kasvatustieteiden koulutuksessa maisterin tutkintoa suorittava 
opiskelija on valinnut Puheviestinnän kurssin kandidaatin tutkintoonsa, on hänen suoritettava maisterin 
tutkinnossaan tämä kurssi vanhan (2012–2013) opetussuunnitelman mukaisesti.
Niille kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoille, jotka noudattavat syksyllä 2013 voimaan tullutta 
opetussuunnitelmaa, opintojakso on valinnainen.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
4.–5. opintovuosi (pro gradu –tutkielman kirjoittaminen)
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija on syventänyt käsitystään tieteellisestä viestinnästä, erityisesti tieteellisestä 
kirjoittamisesta. Hän pystyy tuottamaan pro gradu -tutkielman tasoista tieteellistä tekstiä. Opiskelija osaa 
analysoida ja tulkita myös tieteellisen kirjoittamisen tieteenalakohtaisia eroja.
Sisältö:
Pro gradu -tutkielman erityispiirteet opinnäytteenä ja kirjoitusprosessi. Eri konteksteihin kirjoitettujen tieteellisten 
tekstien tarkastelu. Populaaritieteellinen kirjoittaminen.
Järjestämistapa:
lähiopetus
Toteutustavat:
Luennot ja pienryhmätyöskentely 16 t ja itsenäinen työskentely noin 34 t.
Kohderyhmä:
KTK:n maisterin tutkinnon opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
verkkomateriaalit Optimassa
Kinnunen, M. & Löytty, O. (2002). Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino.
Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A.(2007). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. 
Helsinki: WSOY.
Viskari, S. (2002). Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Opas kirjoittamiseen ja seminaarityöskentelyyn. Tampere: 
TampereenYliopistopaino Oy.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Ks.  > Ohjaus ja tuki > www.oulu.fi/kielikoulutus Opintoneuvonta
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

900050Y-14: Tieteen popularisointi, 2 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/kielikoulutus
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/opintoneuvonta
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Taitotaso:
-
Asema:
-
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 - 5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Suositellaan valittavaksi aikaisintaan toisena opiskeluvuotena.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee tieteen yleistajuistamisen mahdollisuudet, tekniikan ja ongelmat. Opiskelija 
kykenee kirjoittamaan populaaritieteellisen artikkelin omalta tieteenalaltaan ja osaa lukea kriittisesti vastaavia 
artikkeleita. Hän osaa myös esitellä suullisesti oman tieteenalansa ilmiöitä popularisoiden.
Sisältö:
Tiedeviestinnän ja popularisoinnin käytänteet ja erityispiirteet, kirjoitusprosessi, kriittinen ja arvioiva lukeminen, 
puheviestinnän perusteet, puheviestintätilanteiden havainnointi ja analysointi.
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 22 - 30 t, verkko-opetus ja itsenäinen työskentely yhteensä noin 32 – 105 h.
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan ja KieKuVi-sivuainepakettia suorittavat opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali Optimassa ja opettajan jakama maksullinen opetusmateriaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontakti- ja verkko-opetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Mikkola, Outi
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Kurssin voi suorittaa 2 – 5 opintopisteen laajuisena tehtävistä riippuen: 2 – 3 op pelkkä kirjallisen viestinnän 
osuus, 3 – 5 op sekä kirjallisen että suullisen viestinnän osuus.

900009P: Toinen kotimainen kieli (suomi) (TTK), 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

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

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
B1/B2/C2
Asema:
Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä ruotsiksi. Kielitaito vastaa 
korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa (Laki 424/03 ja asetus 481/03).
Lähtötasovaatimus:
Vähintään vastaavat tiedot ja taidot kuin lukion A  oppimäärä hyvin suoritettuna.-finskan
Laajuus:

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


29

3 op
Opetuskieli:
-
Ajoitus:
2. opintovuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelijalla on sellainen suomen kielen taito, jota hän tarvitsee oman alansa opinnoissa ja työtehtävissä. 
Opiskelija selviää erilaisista puhetilanteista, pystyy lukemaan oman alansa tieteellistä kirjallisuutta ja kirjoittamaan 
sujuvaa oman alansa tekstiä. Lisäksi opiskelija ymmärtää sekä yleisluontoista että oman alansa puhuttua 
suomea. Kielitaito vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa (Laki 424
/03 ja asetus 481/03).
Sisältö:
Osallistuminen kokeeseen ja mahdolliseen opetukseen.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Kirjallinen koe 4 t ja suullinen koe 1 t. Kokeessa hylätyille tarjotaan tarkoituksenmukaista kontaktiopetusta 50 t, 
jolla on oltava säännöllisesti ja aktiivisesti läsnä.
Kohderyhmä:
Teknillisen tiedekunnan opiskelijat, joiden sivistyskieli on ruotsi.
Esitietovaatimukset:
Vähintään vastaavat tiedot ja taidot kuin lukion A  oppimäärä hyvin suoritettuna.-finskan
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Sovitaan opintojakson vastuuhenkilön kanssa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti osallistumalla kielikeskuksen järjestämään kokeeseen, joka keskittyy 
opiskelijan oppiaineen suomen kielen suulliseen ja kirjalliseen ymmärtämiseen ja tuottamiseen. Kokeessa hylätyt 
voivat saada tarkoituksenmukaista opetusta, jonka päätteeksi pidettävä kirjallinen ja suullinen koe on suoritettava 
hyväksyttävästi.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Suomen kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävät taidot tai hyvät taidot 
(ks. kieliasetus 481/2003). Tyydyttäviä taitoja vastaa eurooppalaisen viitekehyksen B1-taso ja hyviä taitoja 
vähintään B2-taso.
Vastuuhenkilö:
Koskela, Anne
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Kirjallinen koe järjestetään syyslukukaudella ja siihen ilmoittaudutaan weboodin kautta. Suullisesta kokeesta 
sovitaan erikseen. Kirjalliseen kokeeseen tulee ottaa mukaan kopio ylioppilastutkintotodistuksesta ja todistuksista, 
jotka osoittavat mahdollisesti suoritetun valtionhallinnon kielikokeen.

900000Y: Toinen kotimainen kieli (suomi) (HuTK), 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

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

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
B1/B2/C2
Asema:
Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä ruotsiksi. Kielitaito vastaa 
korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa (Laki 424/03 ja asetus 481/03).
Lähtötasovaatimus:
Vähintään vastaavat tiedot ja taidot kuin lukion A-finskan oppimäärä hyvin suoritettuna.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. opintovuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelijalla on sellainen suomen kielen taito, jota hän tarvitsee oman alansa opinnoissa ja työtehtävissä. 
Opiskelija selviää erilaisista puhetilanteista, pystyy lukemaan oman alansa tieteellistä kirjallisuutta ja kirjoittamaan 
sujuvaa oman alansa tekstiä. Lisäksi opiskelija ymmärtää sekä yleisluontoista että oman alansa puhuttua 
suomea. Kielitaito vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa (Laki 424
/03 ja asetus 481/03).
Sisältö:
Osallistuminen kokeeseen ja mahdolliseen opetukseen.
Järjestämistapa:
Ks. alla Toteutustavat
Toteutustavat:
Kirjallinen koe 4 t ja suullinen koe 1 t. Kokeessa hylätyille tarjotaan tarkoituksenmukaista kontaktiopetusta 60 t, 
jolla oltava säännöllisesti ja aktiivisesti läsnä.
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan opiskelijat, joiden sivistyskieli on ruotsi.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Sovitaan opintojakson vastuuhenkilön kanssa
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti osallistumalla kielikeskuksen järjestämään kokeeseen, joka keskittyy 
opiskelijan oppiaineen suomen kielen suulliseen ja kirjalliseen ymmärtämiseen ja tuottamiseen. Kokeessa hylätyt 
voivat saada tarkoituksenmukaista opetusta, jonka päätteeksi pidettävä kirjallinen ja suullinen koe on suoritettava 
hyväksyttävästi.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Suomen kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävät taidot tai hyvät taidot 
(ks. kieliasetus 481/2003). Tyydyttäviä taitoja vastaa eurooppalaisen viitekehyksen B1-taso ja hyviä taitoja 
vähintään B2-taso.
Vastuuhenkilö:
Koskela, Anne
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Kirjallinen koe järjestetään syksyisin ja siihen ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Suullisesta kokeesta sovitaan 
erikseen. Kirjalliseen kokeeseen tulee ottaa mukaan kopio ylioppilastutkintotodistuksesta ja todistuksista, jotka 
osoittavat mahdollisesti suoritetun valtionhallinnon kielikokeen.

900002Y: Toinen kotimainen kieli (suomi) (KTK), 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

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

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
B1/B2/C2
Asema:
Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä ruotsiksi. Kielitaito vastaa 
korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa (Laki 424/03 ja asetus 481/03).
Lähtötasovaatimus:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Vähintään vastaavat tiedot ja taidot kuin lukion A-finskan oppimäärä hyvin suoritettuna.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
-
Ajoitus:
2. opintovuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelijalla on sellainen suomen kielen taito, jota hän tarvitsee oman alansa opinnoissa ja työtehtävissä. 
Opiskelija selviää erilaisista puhetilanteista, pystyy lukemaan oman alansa tieteellistä kirjallisuutta ja kirjoittamaan 
sujuvaa oman alansa tekstiä. Lisäksi opiskelija ymmärtää sekä yleisluontoista että oman alansa puhuttua 
suomea. Kielitaito vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa (Laki 424
/03 ja asetus 481/03).
Sisältö:
Osallistuminen kokeeseen ja mahdolliseen opetukseen.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Kirjallinen koe 4 t ja suullinen koe 1 t. Kokeessa hylätyille tarjotaan tarkoituksenmukaista kontaktiopetusta 28 t, 
jolla on oltava säännöllisesti ja aktiivisesti läsnä.
Kohderyhmä:
Kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijat, joiden sivistyskieli on ruotsi.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Sovitaan opintojakson vastuuhenkilön kanssa
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti osallistumalla kielikeskuksen järjestämään kokeeseen, joka keskittyy 
opiskelijan oppiaineen suomen kielen suulliseen ja kirjalliseen ymmärtämiseen ja tuottamiseen. Kokeessa hylätyt 
voivat saada tarkoituksenmukaista opetusta, jonka päätteeksi pidettävä kirjallinen ja suullinen koe on suoritettava 
hyväksyttävästi.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Suomen kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävät taidot tai hyvät taidot 
(ks. kieliasetus 481/2003). Tyydyttäviä taitoja vastaa eurooppalaisen viitekehyksen B1-taso ja hyviä taitoja 
vähintään B2-taso.
Vastuuhenkilö:
Koskela, Anne
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Kirjallinen koe järjestetään syksyisin ja siihen ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Suullisesta kokeesta sovitaan 
erikseen. Kirjalliseen kokeeseen tulee ottaa mukaan kopio ylioppilastutkintotodistuksesta ja todistuksista, jotka 
osoittavat mahdollisesti suoritetun valtionhallinnon kielikokeen.

900006Y: Toinen kotimainen kieli (suomi) (LTK), 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

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

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
B1/B2/C1
Asema:
Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä ruotsiksi. Kielitaito vastaa 
korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa (Laki 424/03 ja asetus 481/03).

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Lähtötasovaatimus:
Vähintään vastaavat tiedot ja taidot kuin lukion A-finskan oppimäärä hyvin suoritettuna.
Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
-
Ajoitus:
2. opintovuosi (cursus III)
Osaamistavoitteet:
Opiskelijalla on sellainen suomen kielen taito, jota hän tarvitsee oman alansa opinnoissa ja työtehtävissä. 
Opiskelija selviää erilaisista puhetilanteista, pystyy lukemaan oman alansa tieteellistä kirjallisuutta ja kirjoittamaan 
sujuvaa oman alansa tekstiä. Lisäksi opiskelija ymmärtää sekä yleisluontoista että oman alansa puhuttua 
suomea. Kielitaito vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa (Laki 424
/03 ja asetus 481/03).
Sisältö:
Osallistuminen kokeeseen ja mahdolliseen opetukseen.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Kirjallinen koe 4 t ja suullinen koe 1 t. Kokeessa hylätyille tarjotaan tarkoituksenmukaista kontaktiopetusta 40 t, 
jolla on oltava säännöllisesti ja aktiivisesti läsnä.
Kohderyhmä:
Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat, joiden sivistyskieli on ruotsi.
Esitietovaatimukset:
Vähintään vastaavat tiedot ja taidot kuin lukion A-finskan oppimäärä hyvin suoritettuna.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Sovitaan opintojakson vastuuhenkilön kanssa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti osallistumalla kielikeskuksen järjestämään kokeeseen, joka keskittyy 
opiskelijan oppiaineen suomen kielen suulliseen ja kirjalliseen ymmärtämiseen ja tuottamiseen. Kokeessa hylätyt 
voivat saada tarkoituksenmukaista opetusta, jonka päätteeksi pidettävä kirjallinen ja suullinen koe on suoritettava 
hyväksyttävästi.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Suomen kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävät taidot tai hyvät taidot 
(ks. kieliasetus 481/2003). Tyydyttäviä taitoja vastaa eurooppalaisen viitekehyksen B1-taso ja hyviä taitoja 
vähintään B2-taso.
Vastuuhenkilö:
Koskela, Anne
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Kirjallinen koe järjestetään syksyisin ja siihen ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Suullisesta kokeesta sovitaan 
erikseen. Kirjalliseen kokeeseen tulee ottaa mukaan kopio ylioppilastutkintotodistuksesta ja todistuksista, jotka 
osoittavat mahdollisesti suoritetun valtionhallinnon kielikokeen.

900003Y: Toinen kotimainen kieli (suomi) (LuTK), 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

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

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
B1/B2/C2
Asema:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä ruotsiksi. Kielitaito vastaa 
korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa (Laki 424/03 ja asetus 481/03).
Lähtötasovaatimus:
Vähintään vastaavat tiedot ja taidot kuin lukion A-finskan oppimäärä hyvin suoritettuna.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
-
Ajoitus:
2. opintovuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelijalla on sellainen suomen kielen taito, jota hän tarvitsee oman alansa opinnoissa ja työtehtävissä. 
Opiskelija selviää erilaisista puhetilanteista, pystyy lukemaan oman alansa tieteellistä kirjallisuutta ja kirjoittamaan 
sujuvaa oman alansa tekstiä. Lisäksi opiskelija ymmärtää sekä yleisluontoista että oman alansa puhuttua 
suomea. Kielitaito vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa (Laki 424
/03 ja asetus 481/03).
Sisältö:
Osallistuminen kokeeseen ja mahdolliseen opetukseen.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Kirjallinen koe 4 t ja suullinen koe 1 t. Kokeessa hylätyille tarjotaan tarkoituksenmukaista kontaktiopetusta 28 t, 
jolla on oltava säännöllisesti ja aktiivisesti läsnä.
Kohderyhmä:
Luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijat, joiden sivistyskieli on ruotsi.
Esitietovaatimukset:
Vähintään vastaavat tiedot ja taidot kuin lukion A-finskan oppimäärä hyvin suoritettuna.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Sovitaan opintojakson vastuuhenkilön kanssa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti osallistumalla kielikeskuksen järjestämään kokeeseen, joka keskittyy 
opiskelijan oppiaineen suomen kielen suulliseen ja kirjalliseen ymmärtämiseen ja tuottamiseen. Kokeessa hylätyt 
voivat saada tarkoituksenmukaista opetusta, jonka päätteeksi pidettävä kirjallinen ja suullinen koe on suoritettava 
hyväksyttävästi.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Suomen kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävät taidot tai hyvät taidot 
(ks. kieliasetus 481/2003). Tyydyttäviä taitoja vastaa eurooppalaisen viitekehyksen B1-taso ja hyviä taitoja 
vähintään B2-taso.
Vastuuhenkilö:
Koskela, Anne
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Kirjallinen koe järjestetään syksyisin ja siihen ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Suullisesta kokeesta sovitaan 
erikseen. Kirjalliseen kokeeseen tulee ottaa mukaan kopio ylioppilastutkintotodistuksesta ja todistuksista, jotka 
osoittavat mahdollisesti suoritetun valtionhallinnon kielikokeen.

900009Y: Toinen kotimainen kieli (suomi) (TaTK), 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

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

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
B1/B2/C2

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Asema:
Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä ruotsiksi. Kielitaito vastaa 
korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa (Laki 424/03 ja asetus 481/03).
Lähtötasovaatimus:
Vähintään vastaavat tiedot ja taidot kuin lukion A-finskan oppimäärä hyvin suoritettuna.
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. opintovuosi
Osaamistavoitteet:
Opiskelijalla on sellainen suomen kielen taito, jota hän tarvitsee oman alansa opinnoissa ja työtehtävissä. 
Opiskelija selviää erilaisista puhetilanteista, pystyy lukemaan oman alansa tieteellistä kirjallisuutta ja kirjoittamaan 
sujuvaa oman alansa tekstiä. Lisäksi opiskelija ymmärtää sekä yleisluontoista että oman alansa puhuttua 
suomea. Kielitaito vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa (Laki 424
/03 ja asetus 481/03).
Sisältö:
Osallistuminen kokeeseen ja mahdolliseen opetukseen.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Kirjallinen koe 4 t ja suullinen koe 1 t. Kokeessa hylätyille tarjotaan tarkoituksenmukaista kontaktiopetusta 56 t, 
jolla on oltava säännöllisesti ja aktiivisesti läsnä.
Kohderyhmä:
Taloustieteellisen tiedekunnan opiskelijat, joiden sivistyskieli on ruotsi.
Esitietovaatimukset:
Vähintään vastaavat tiedot ja taidot kuin lukion A-finskan oppimäärä hyvin suoritettuna.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Sovitaan opintojakson vastuuhenkilön kanssa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti osallistumalla kielikeskuksen järjestämään kokeeseen, joka keskittyy 
opiskelijan oppiaineen suomen kielen suulliseen ja kirjalliseen ymmärtämiseen ja tuottamiseen. Kokeessa hylätyt 
voivat saada tarkoituksenmukaista opetusta, jonka päätteeksi pidettävä kirjallinen ja suullinen koe on suoritettava 
hyväksyttävästi.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Suomen kielen suullisesta ja kirjallisesta taidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävät taidot tai hyvät taidot 
(ks. kieliasetus 481/2003). Tyydyttäviä taitoja vastaa eurooppalaisen viitekehyksen B1-taso ja hyviä taitoja 
vähintään B2-taso.
Vastuuhenkilö:
Koskela, Anne
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Kirjallinen koe järjestetään syksyisin ja siihen ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Suullisesta kokeesta sovitaan 
erikseen. Kirjalliseen kokeeseen tulee ottaa mukaan kopio ylioppilastutkintotodistuksesta ja todistuksista, jotka 
osoittavat mahdollisesti suoritetun valtionhallinnon kielikokeen.

900062P: Tuotantotalouden suullinen viestintä, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2008 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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-
Asema:
Pakollinen tuotantotalouden koulutusohjelman opiskelijoille. Tuotantotalouden opiskelijat suorittavat opintojakson 
integroituna opintojaksoon Case-kurssi 555284A.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Kolmannen vuosikurssin syyslukukausi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy esiintymään asiantuntijana tieteellisissä ja ammatillisissa yhteyksissä. 
Opiskelija osaa analysoida ja arvioida esiintymistaitojensa vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Hän osaa myös 
soveltaa oppimaansa jatkossa esiintymisiä suunnitellessaan sekä antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta 
rakentavasti. Opiskelija osaa toimia tehokkaasti ryhmäviestintätilanteissa.
Sisältö:
Esiintymis- ja pienryhmäharjoituksia, esityksen rakenne ja valmistelu, esiintymistekniikka, vakuuttava viestintä, 
kohdentaminen ja argumentointi, mielenkiinnon ylläpito, vuorovaikutussuhteen luominen ja ylläpito, äänenkäyttö ja 
sanaton viestintä, neuvotteleminen ja palaverikäytännöt, puheviestintätilanteiden havainnointi ja analysointi.
Järjestämistapa:
monimuoto-opetus
Toteutustavat:
kontaktiopetusta ja itsenäistä työskentelyä
Kohderyhmä:
Tuotantotalouden koulutusohjelman opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kurssi suoritetaan integroituna Case-kurssiin (555284A)
Oppimateriaali:
Optimassa
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1 - 5
Vastuuhenkilö:
Niina Sarajärvi
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

900061A: Tuotantotalouden tieteellinen viestintä, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2008 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
-
Asema:
Pakollinen opintojakso tuotantotalouden osaston kandidaatintutkintoa suorittaville opiskelijoille.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Kurssi aloitetaan 1. opintovuotena ohjausluennoilla, minkä jälkeen työskentelyä jatketaan 2. tai 3. opintovuotena 
tuotantotalouden harjoitteluraportin kirjoittamisen yhteydessä.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee tieteellisen viestinnän perusteet. Hän kykenee tieteelliseen kirjoittamisen prosessiin ja osaa 
laatia muun muassa tutkimusraportin.
Sisältö:
Tieteellisen viestinnän käytänteet ja erityispiirteet, kirjoitusprosessi, kriittinen ja arvioiva lukeminen, tieteen kieli ja 
tyyli, keskeiset kielenhuoltokysymykset.
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Ohjausluennot 2 t, ohjaus pienryhmissä (tekstiklinikat) 3 t, verkko-opetus ja itsenäinen työskentely yhteensä noin 
49 t.
 
Kohderyhmä:
Tuotantotalouden osaston kandidaatintutkintoa suorittavat opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso suoritetaan tuotantotalouden osaston opintojakson 555210A Harjoittelu yhteydessä.
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali Optimassa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontakti- ja verkko-opetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
 
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Mikkola, Outi
Työelämäyhteistyö:
Opintojakson 555210A Harjoittelu yhteydessä
Lisätiedot:
-

900078Y: Työelämän viestintä- ja esiintymistaidot, 1 - 2 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
-
Asema:
-
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 op / 53 tuntia työtä
Opetuskieli:
Opintojakson voi suorittaa vain suomeksi. Erikseen vastuuhenkilön kanssa sovittavissa tapauksissa kurssin voi 
suorittaa myös englanniksi.
Ajoitus:
Opintojakso voi sijoittua kaikille lukukausille ja periodeille.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Suositeltava suoritusajankohta aikaisintaan 2. vuoden syyslukukausi.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ohjata pienryhmää sekä esitellä ja selittää omaa oppialaansa, 
opiskeluaan ja osaamistaan yleisölle. Hän kykenee keräämään ja vastaanottamaan palautetta suorituksestaan 
sekä muuttamaan esitystään palautteen mukaisesti.
Sisältö:
Työelämätaitojen kehittäminen ja niiden harjoittelu osana opiskelijarekrytointia. Painopiste etenkin 
esiintymistaidossa sekä opetus-, koulutus- ja ohjaustaidossa.
Järjestämistapa:
Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena ja työssä oppimisena sekä itsenäisenä työskentelynä.
Toteutustavat:
- Opintojaksoon sisältyy ohjattua opetusta (4-6 tuntia)
- Itsenäistä perehtymistä aiheeseen ja työhön ennen harjoittelun alkua (10 tuntia)
- Harjoittelua ja työssä oppimista osana opiskelijarekrytointia (10-15 tuntia)
- Itsenäistä työskentelyä harjoitteluun ja sen valmisteluun liittyen (10-16 tuntia)
- Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen harjoitteluun liittyen (10-13 tuntia). Ks. Oppimispäiväkirjaohje tästä!
- Myös muita työskentelymenetelmiä voidaan käyttää erillisestä sopimuksesta amanuenssin kanssa.
- Opintojaksoon sisällytettäviä työskentelymenetelmiä valittaessa on huomioitava, että sen kokonaispituus (2 
opintopistettä) voi sisältää enintään 53 tuntia työtä.
 
Kohderyhmä:
Opintojakso on suunnattu kaikille Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijoille.
Esitietovaatimukset:
Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja, mutta se suositellaan suoritettavaksi aikaisintaan 2. 
opintovuoden alkaessa.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.
Oppimateriaali:
Opintojaksolla ei käytetä erillistä kirjallisuutta, vaan jakson aikana sovelletaan jo aiemmin opittuja ja omaksuttuja 
tietoja omasta oppialasta, joka on siis esittelyn aiheena.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista perehdytykseen ja teemaluentoon. Myös 
harjoittelujakso(t) opiskelijarekrytoinnin tehtävissä ja siihen liittyen opintopäiväkirja on toteutettava.
Opiskelijan on täytettävä opintopäiväkirjaa käytännön harjoittelusta sekä liitettävä siihen vähintään yhden henkilön 
suorittama arviointi/palaute hänen suorituksestaan. Opintopäiväkirjassa opiskelija arvioi omaa suoritustaan ennen 
harjoittelua, sen aikana ja sen jälkeen. Opintopäiväkirjaan opiskelija liittää myös koosteen työtehtävistä ja 
toimenpiteistä, joihin hän on osallistunut opiskelijarekrytointiin liittyen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Tiedekunnan yhteyshenkilö. 
Huom! Opintopäiväkirjan palautus 31.10. mennessä : Anne Viherkari, etunimi.sukunimi@oulu.fi
Työelämäyhteistyö:
Kyllä. Opiskelija harjoittelee ja kehittää käytännössä esiintymistaitoaan tai organisointi- ja koordinointitaitojaan tai 
opetus-, koulutus- ja ohjaustaitojaan.
Lisätiedot:
HUOM! Kaikki tähän koulutukseen liittyvä materiaali on saatavilla Kieli- ja Viestintäkoulutusken 
kotisivuilta:
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/tyoelamanviestinta
Tämän kurssin voi suorittaa vain kerran opintojen aikana.

(pdf-formaatissa) Opintopäiväkirjaohje

900050Y-25: Verkkokirjoittaminen, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2007 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

http://www.oulu.fi/sites/default/files/news/Opintopaivakirjaohjeet.pdf
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/tyoelamanviestinta
http://www.oulu.fi/sites/default/files/news/Opintopaivakirjaohjeet.pdf
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Leikkaavuudet:

ay900085Y Asiantuntijan verkkoviestintätaidot (AVOIN YO) 5.0 op

ay900050Y-25 Verkkokirjoittaminen (AVOIN YO) 2.0 op

Taitotaso:
-
Asema:
-
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 tai 3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Suositellaan suoritettavaksi 2. tai 3. opintovuotena.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee ja hallitsee verkkokirjoittamisen vaatimukset ja ominaispiirteet. Opiskelija 
osaa soveltaa oppimaansa kirjoittaessaan luettavia ja kiinnostavia verkkotekstejä. Osaa antaa ja vastaanottaa 
rakentavaa palautetta.
Sisältö:
Verkkokirjoittaminen, verkkotekstin työprosessi, kriittinen ja arvioiva lukeminen, erityyppiset verkkotekstit ja niiden 
analysointi ja kirjoittaminen.
Järjestämistapa:
monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 26 h ja itsenäinen työskentely noin 28 - 55 h.
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan ja KieKuVi-sivuainepakettia suorittavat opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan jakama materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Kaija-Mari Kananen
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opiskelija voi suorittaa kurssin 2–3 opintopisteen laajuisena.

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

