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Opasraportti

KVK - suomen kieli ja viestintä (2017 - 2018)

Kurssit
                                                                                                                                                              

Arkkitehtuurin tiedekunta
900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 1 op
900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 2 op
900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

Humanistinen tiedekunta

900096Y Logopedi viestijänä 5 op - vain logopedian opiskelijoille
900097Y Historiatieteiden viestintä 5 op - vain aate- ja oppihistorian sekä historian opiskelijoille
 
Muut suorittavat kirjallisen ja suullisen viestinnän opinnot valitsemalla haluamansa 5 op:n opintojakson viestinnän 
noutopöydästä (ks. alla).
 
900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 3 op
900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 2 op

Kaivannaisalan tiedekunta

900060A Tekniikan viestintä 2 op
900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 1 op
900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

Kasvatustieteellinen tiedekunta
900075Y Puheviestintä 2 op
900077Y Suullinen ja kirjallinen viestintä (Oral and Written Communication) 2 op
900104Y  Tutki ja kirjoita (KTK) 2 op
900102Y  Viesti ja vaikuta (KTK) 5 op
900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 1 op
900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

Luonnontieteellinen tiedekunta
900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 1 op
900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

Lääketieteellinen tiedekunta
900008Y Puheviestinnän perusteet 3 op
900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 2 op
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900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
900055Y Talouselämän viestintä 3 op
900083A Kauppatieteiden tutkimusviestintä 2 op
900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 2 op
900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 2 op
900080Y Kielitaito työelämän kilpailuetuna, 1 op
 
Teknillinen tiedekunta
900060A Tekniikan viestintä (Ko, Pyo) 2 op
900061A Tuotantotalouden tieteellinen viestintä 2 op
900062P Tuotantotalouden suullinen viestintä 2 op
900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 1 op
900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
900060A Tekniikan viestintä 2 op
900094Y Kirjoitusviestintä (TOL) 2 op
900095Y Puheviestintä (TOL) 2 op
900099Y Tieteellinen viestintä (TOL) 4 op
900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 1 op
900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

Työelämätaidot
900078Y Työelämän viestintä- ja esiintymistaidot
900080Y Kielitaito työelämän kilpailuetuna, 1 op

Viestinnän noutopöytä
Viestinnän noutopöytä on tarkoitettu humanistisen tiedekunnan opiskelijoille sekä niille, jotka suorittavat suomen 
kielen ja viestinnän kursseja tutkintonsa vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuainekokonaisuuksiin.

900084Y Tieteellinen viestintä 5 op
Asiantuntijan verkkoviestintätaidot 5 op900085Y 
Työelämäviestintä 5 op900086Y 

 Tieteen popularisointi 5 op900092Y
Rohkeammaksi viestijäksi 5 op900100Y 
Projektiviestintä 5 op900101Y 

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

900085Y: Asiantuntijan verkkoviestintätaidot, 5 op
900090Y: Esiintymistaito, 2 - 3 op
900091Y: Esiintymisvarmuuden kehittäminen, 3 op
900097Y: Historiatieteiden viestintä, 5 op
900083A: Kauppatieteiden tutkimusviestintä, 2 op
900089Y: Kielen- ja tekstinhuollon kurssi, 2 - 3 op
900080Y: Kielitaito työelämän kilpailuetuna, 1 op
900088Y: Kirjallisen viestinnän perusteet, 2 - 3 op
900094Y: Kirjoitusviestintä (TOL), 2 op
900096Y: Logopedi viestijänä, 5 op
900101Y: Projektiviestintä, 5 op
900008Y: Puheviestinnän perusteet, 3 op
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900093Y: Puheviestintä, 2 - 3 op
900075Y: Puheviestintä, 2 op
900095Y: Puheviestintä (TOL), 2 op
900100Y: Rohkeammaksi viestijäksi, 5 op
900087Y: Ryhmäviestintä, 2 - 3 op
900065Y: Suomen kielen työpaja, 2 op
900077Y: Suullinen ja kirjallinen viestintä, 2 op
900055Y: Talouselämän viestintä, 3 op
900056A: Taloustieteen tutkimusviestintä, 2 op
900060A: Tekniikan viestintä, 2 op
900084Y: Tieteellinen viestintä, 5 op
900070Y: Tieteellinen viestintä I, 2 op
900071Y: Tieteellinen viestintä II, 2 op
900092Y: Tieteen popularisointi, 5 op
900081Y: Toinen kotimainen kieli (suomi), kirjallinen kielitaito, 1 - 2 op
900082Y: Toinen kotimainen kieli (suomi), suullinen kielitaito, 1 - 3 op
900062P: Tuotantotalouden suullinen viestintä, 2 op
900061A: Tuotantotalouden tieteellinen viestintä, 2 op
900104Y: Tutki ja kirjoita (KTK), 2 op
900078Y: Työelämän viestintä- ja esiintymistaidot, 1 - 2 op
900086Y: Työelämäviestintä, 5 op
900102Y: Viesti ja vaikuta (KTK), 5 op
900103Y: Viesti suomeksi (ITE), 3 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

900085Y: Asiantuntijan verkkoviestintätaidot, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900085Y Asiantuntijan verkkoviestintätaidot (AVOIN YO) 5.0 op

Taitotaso:
-
Asema:
Humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmaan kuuluva opintojakso. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa 
suomen kielen ja viestinnän opinnot valitsemalla jonkin toisen 5 op:n opintojakson Viestinnän noutopöydästä. 
Opintojakso kuuluu myös valinnaiseen KieKuVi-sivuainekokonaisuuteen ja OyKKK:n kielisivuaineeseen.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
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1. tai 2. opintovuosi. Tarkista ajoitus oppiaineesi rakennekaaviosta.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija
#     tuntee verkkoviestinnän nykytilan
#     osaa tuottaa verkkoon toimivaa ja tilanteeseen sopivaa sisältöä
#     pystyy osallistumaan tarkoituksenmukaisesti ja rakentavasti erilaisiin viestintätilanteisiin verkossa
#     osaa hyödyntää verkkoa ja sosiaalista mediaa viestinnässä
#     hahmottaa oman verkkoviestinnän osaamisensa ja osaa tehdä sen näkyväksi.
Sisältö:
Verkkoviestintä osana asiantuntijuutta ja ammattitaitoa, verkkoviestinnän ja sosiaalisen median nykytila ja 
mahdollisuudet, verkkotekstit, lähde- ja mediakriittisyys, yhteistyö- ja palautetaidot
Järjestämistapa:
Verkko-opetus
Toteutustavat:
Verkkotyöskentely noin 135 t
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan kandidaatin tutkintoa, kieli-, kulttuuri- ja viestintäsivuaineopintoja sekä OyKKK:n 
kielisivuainetta suorittavat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Materiaali verkko-oppimisympäristössä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen verkkotyöskentelyyn, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen. Lue lisää 

 yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Kaija-Mari Kananen
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat osallistumisestaan ja hankkimistaan taidoista digitaalisen osaamismerkin.

900090Y: Esiintymistaito, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Ei opintojaksokuvauksia.

900091Y: Esiintymisvarmuuden kehittäminen, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Ei opintojaksokuvauksia.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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900097Y: Historiatieteiden viestintä, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
-
Asema:
Opintojakso on pakollinen aate- ja oppihistorian sekä historian opiskelijoille.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. opintovuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa
- tieteellisen tekstin konventiot ja pystyy soveltamaan niitä omissa tieteellisissä teksteissään
- valmistaa ja esittää kuulijoiden ja tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisen, havainnollisen ja ymmärrettävän 
puhe-esityksen omasta tieteenalastaan
- toimia tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti vuorovaikutustilanteissa yhteistyössä toisten kanssa
- antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti
- realistisesti arvioida omia kirjoitus- ja puheviestintätaitojaan ja ymmärtää niiden merkityksen yliopisto-
opiskelussa ja tieteellisessä toiminnassa sekä osana ammattitaitoa.
Sisältö:
Tieteellisen viestinnän käytänteet historiatieteissä, ryhmäkirjoittaminen, kriittinen ja arvioiva lukeminen, tieteen 
kieli ja tyyli, puheviestintätilanteiden havainnoiminen, harjoitteleminen ja analysoiminen.
Järjestämistapa:
monimuoto-opetus
Toteutustavat:
kontaktiopetus noin 35 tuntia ja itsenäinen työskentely noin 100 tuntia.
Kohderyhmä:
aate- ja oppihistorian sekä historian opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso suoritetaan Perehtyminen uusimpaan tutkimukseen -opintojakson yhteydessä.
Oppimateriaali:
verkkomateriaali Optimassa
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Koskela, Anne
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

900083A: Kauppatieteiden tutkimusviestintä, 2 op

Voimassaolo: 01.01.2015 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
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Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

900056A Taloustieteen tutkimusviestintä 2.0 op

Taitotaso:
-
Asema:
Opintojakso on pakollinen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun kandidaatintutkintoa suorittaville opiskelijoille.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
3. opintovuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee tieteellisen viestinnän konventiot ja osaa soveltaa niitä oman alansa 
tutkielmassa. Opiskelija osaa analysoida ja tuottaa tieteellistä tekstiä. Opiskelija pystyy esiintymään asiantuntijana 
tieteellisissä ja ammatillisissa yhteyksissä. Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa akateemisena viestijänä ja 
toisaalta ne ominaisuutensa, joissa hän tarvitsee vielä kehittämistä.
Sisältö:
Tieteellisen viestinnän käytänteet ja erityispiirteet, tieteen kieli ja tyyli, tieteellisen tekstin kirjoittaminen, kriittinen ja 
arvioiva lukeminen, tieteellinen esitys, puheviestintätilanteiden havainnointi ja analysointi.
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Johdantoluennot ja työpajat (10 t), pienryhmätyöskentely tekstiklinikoilla (2 t), työskentely 
kandidaattiseminaarissa, verkossa ja itsenäisesti noin 40 t.
Kohderyhmä:
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun kandidaatintutkintoa suorittavat opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso suoritetaan 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 pitämillä johdantoluennoilla.
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Mikkola, Outi
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opintojakso ei ole tarkoitettu maisteritason (+2) opintoja suorittaville.

900089Y: Kielen- ja tekstinhuollon kurssi, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl
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Opintokohteen kielet: suomi

Ei opintojaksokuvauksia.

900080Y: Kielitaito työelämän kilpailuetuna, 1 op

Voimassaolo: 01.08.2014 - 31.07.2017

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
-
Asema:
Pakollinen niille Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille, jotka valitsevat kielisivuaineen. Opintojaksolle 
voivat osallistua myös muiden tiedekuntien opiskelijat.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
1 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. - 3. vuosi. Kurssi järjestetään joka toinen vuosi, seuraavan kerran kevätlukukaudella 2018. 
Kauppakorkeakoulun opiskelijoita tiedotetaan tarkemmasta ajankohdasta sähköpostitse.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson päätyttyä opiskelija tunnistaa kieli- ja viestintäopintojen sekä kulttuurintuntemuksen merkityksen 
työelämässä. Hän         osaa analysoida kyselyn tuloksia ja tehdä niiden perusteella päätelmiä. Hän osaa soveltaa 
opintojaksolla oppimaansa omien kieli- ja viestintäopintojen suunnittelussa.
Sisältö:
Kurssilla opiskelija pohtii työelämän viestintätaitojen tärkeyttä sekä miten voi edistää viestintä- ja 
vuorovaikutustaitojaan.
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus.
Toteutustavat:
Kurssiin kuuluu paneelikeskustelu, jossa on mukana työelämän edustajia.  Opintojakso sisältää alku- ja 
lopputehtävän, joka toteutetaan ryhmätyönä.
Kohderyhmä:
Ensisijaisesti OyKKK:n Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot -sivuaineen valinneet opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso on osa Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot -sivuainetta. 
Oppimateriaali:
-
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opintojakso arvioidaan lopputyön perusteella
Arviointiasteikko:
Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Jaana Sorvari
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

900088Y: Kirjallisen viestinnän perusteet, 2 - 3 op
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Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900088Y Kirjallisen viestinnän perusteet (AVOIN YO) 2.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

900094Y: Kirjoitusviestintä (TOL), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
-
Asema:
Pakollinen kurssi tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoille yhdessä opintojakson 900095Y Puheviestintä (TOL) 
kanssa. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa kirjallisen ja suullisen viestinnän opinnot opintojaksolla 900099Y 
Tieteellinen viestintä (TOL).
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
3. 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:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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hyväksytty/hylätty          
Vastuuhenkilö:
Kaija-Mari Kananen
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

900096Y: Logopedi viestijänä, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
-
Asema:
Pakollinen opintojakso logopedian opiskelijoille.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. - 3. vsk.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan kirjallista ja suullista viestintävarmuutta sekä antaa valmiuksia 
toimia vakuuttavana asiantuntijana. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä oman 
alansa monipuolisissa työtehtävissä. Opiskelija oppii antamaan, vastaanottamaan ja hyödyntämään palautetta.
Sisältö:
Tieteellinen kirjoittaminen, viittaustekniikka, lähteiden käyttö, tiimikirjoittaminen, sähköpostiviestintä, tiimi- ja 
projektiviestintä, asiakas- ja ohjausviestintä, vuorovaikutustaidot moniammatillisessa yhteistyössä, 
havainnollistaminen, palautteen pelisäännöt, simulaatioharjoitukset
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetusta
Toteutustavat:
Kontakti- ja verkko-opetusta sekä itsenäistä työskentelyä 135 t
Kohderyhmä:
Opintojakso on tarkoitettu logopedian opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet opintonsa syksyllä 2015 tai myöhemmin.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Yhteydet substanssikursseihin ilmoitetaan myöhemmin.
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:
Sarajärvi, Niina
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Viestinnän opintopolku, joka on integroitu logopedian opiskelijan kandidaattivaiheen opintoihin ja joka päättyy 3. 
opintovuoden keväällä kandidaatintutkielmaan.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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900101Y: Projektiviestintä, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Taitotaso:
-
Asema:
Humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmaan kuuluva opintojakso. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa 
suomen kielen ja viestinnän opinnot valitsemalla jonkin toisen 5 op:n opintojakson Viestinnän noutopöydästä. 
Opintojakso kuuluu myös valinnaiseen KieKuVi-sivuainekokonaisuuteen ja OyKKK:n kielisivuaineeseen.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. tai 2. opintovuosi. Tarkista ajoitus oppiaineesi rakennekaaviosta.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson tavoitteena on harjoitella viestintätaitoja, joita tarvitaan, kun työskennellään yhdessä ja 
tavoitteellisesti. Opintojakson jälkeen opiskelija
#     tunnistaa viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen projektityöskentelyssä
#     osaa suunnitella projektityöskentelyn eri vaiheet ja valita niihin parhaat menetelmät ja käytännöt
#     pystyy osallistumaan tarkoituksenmukaisesti ja rakentavasti projektin eri viestintätilanteisiin
#     tietää, kuinka tehostaa omaa työskentelyään projektissa.
Sisältö:
projektityöskentelyn edut ja projektin hallinnan haasteet; projektin vaiheet, menetelmät ja käytännöt; projektin 
osallistujien eri roolit ja vuorovaikutustaidot; sisäisen ja ulkoisen projektiviestinnän eri tilanteet ja tekstit
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetusta
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta noin 35 t ja itsenäistä työskentelyä 100 t
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan kandidaatin tutkintoa, kieli-, kulttuuri- ja viestintäsivuaineopintoja sekä OyKKK:n 
kielisivuainetta suorittavat
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 sitoa kurssin tehtävät omaan alkavaan tai käynnissä olevaan opiskeluprojektiinsa, esimerkiksi 
kurssin harjoitustyöhön tai harjoitteluun, ja siten saada lisää konkreettista hyötyä työskentelyynsä.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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900008Y: Puheviestinnän perusteet, 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900008Y Puheviestinnän perusteet (AVOIN YO) 3.0 op

Taitotaso:
-
Asema:
-
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. opintovuoden kevätlukukausi. Kurssi järjestetään seuraavan kerran keväällä 2019.
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:
Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön 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:
Mikkola, Outi
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
OPS 2017-18 lähtien voidaan lukea hyväksi aikaisemman korkeakoulututkinnon perusteella.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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900093Y: Puheviestintä, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900093Y Puheviestintä (AVOIN YO) 2.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

900075Y: Puheviestintä, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900075Y Puheviestintä (AVOIN YO) 2.0 op

Taitotaso:
-
Asema:
Pakollinen opintojakso niille kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoille, jotka ovat

aloittaneet opintonsa ennen vuotta 2017 ja
suorittaneet opintojakson 900070Y Tieteellinen viestintä I, 2 op.

Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2.–3. opintovuosi tutkinto-ohjelman vanhan (ennen vuotta 2017) opintosuunnitelman mukaisesti.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Hän pystyy tarkastelemaan omaa viestintäänsä, sopeuttamaan ja kehittämään sitä. 
Opiskelija hallitsee keinot vuorovaikutuksen luomiseen ja osaa toimia oppimisen ja osaamisen mahdollistajana. 
Osaa esittää ja perustella oman näkemyksensä selkeällä, ymmärrettävällä ja havainnollisella tavalla sekä 
tiimityöskentely- että ohjaustilanteissa. Opiskelija osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti 
sekä hyödyntää sitä.
Sisältö:
Viestijäkuva ja sen merkitys, puheviestintätilanne, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, kuunteleminen, 
asiantuntijaviestintä, vakuuttaminen, ohjaus ja neuvonta, konfliktin käsittely, vuorovaikutustilanteiden havainnointi 
ja analysointi.
 
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta 20 t ja itsenäistä työskentelyä noin 34 t.
Kohderyhmä:
Kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
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Oppimateriaali:
Opettajan jakama materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien hyväksytysti suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Tiedekunnan periaatteen mukaan opiskelijan velvollisuutena on osallistua opintojakson ensimmäiselle kerralle, 
jossa opettaja käy läpi opintojakson suorittamiseen liittyvät asiat.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Kaija Oikarainen
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

900095Y: Puheviestintä (TOL), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
-
Asema:
Pakollinen kurssi tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoille yhdessä opintojakson  Kirjoitusviestintä (TOL) 900094Y
kanssa. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa kirjallisen ja suullisen viestinnän opinnot opintojaksolla  900099Y
Tieteellinen viestintä (TOL).
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
3. 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 21 t ja itsenäinen työskentely noin 33 t.
Kohderyhmä:
tietojenkäsittelytieteiden opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan jakama materiaali

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://weboodi.oulu.fi/oodi/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=900094Y&html=1
https://weboodi.oulu.fi/oodi/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=900099Y&html=1
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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:
-

900100Y: Rohkeammaksi viestijäksi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Taitotaso:
-
Asema:
Humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmaan kuuluva opintojakso. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa 
suomen kielen ja viestinnän opinnot valitsemalla jonkin toisen 5 op:n opintojakson Viestinnän noutopöydästä. 
Opintojakso kuuluu myös valinnaiseen KieKuVi-sivuainekokonaisuuteen ja OyKKK:n kielisivuaineeseen.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. tai 2. opintovuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson tavoitteena on kasvattaa opiskelijan viestintävarmuutta ja vähentää mm. esiintymisjännitystä. 
Opintojakson jälkeen opiskelija
#     tunnistaa viestintätilanteisiin kuuluvan jännittämisen ja pystyy tarkastelemaan sitä eri näkökulmista
#     pystyy suhtautumaan realistisesti viestintätilanteisiin, omiin viestintätaitoihinsa ja itseensä viestijänä
#     uskaltaa kokeilla rohkeasti eri tapoja osallistua viestintätilanteisiin ja näkee toiminnalleen vaihtoehtoisia 
malleja
#     osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta.
Sisältö:
erilaiset viestintätilanteet ja -kokemukset, vuorovaikutustaidot, rohkeus ja vakuuttavuus, oma ääni, kirjoittamalla 
kokeminen ja muistaminen sekä palautetaidot
Järjestämistapa:
Monimuto-opetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 35 t ja itsenäinen työskentely noin 100 t
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan kandidaatin tutkintoa, kieli-, kulttuuri- ja viestintäsivuaineopintoja sekä OyKKK:n 
kielisivuainetta suorittavat. Erityisesti julkista esiintymistä ja puhumista jännittäville ja pelkääville opiskelijoille.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan jakama materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen. Lue lisää 
 yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Kaija Oikarainen
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

900087Y: Ryhmäviestintä, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Ei opintojaksokuvauksia.

900065Y: Suomen kielen työpaja, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2008 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
B2–C1
Asema:
-
Lähtötasovaatimus:
Suomen kielen kurssi edistyneille 2 (90020Y) tai vastaavat suomen kielen taidot
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
-
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija on kehittänyt suomen kielen taitoaan sillä kielitaidon osa-alueella, jossa hän 
kurssin alussa arvioi tarvitsevansa eniten harjoitusta. Hän tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa suomen 
kielen käyttäjänä. Opiskelija pystyy suunnittelemaan toimenpiteitä kielitaitonsa parantamiseksi myös jatkossa.
Sisältö:
Kurssin aikana opiskelija saa ohjausta suomen kielen taitonsa kehittämiseen omista lähtökohdistaan käsin. 
Kurssilla pyritään myös siihen, että opiskelijalla on työkalut jatkaa kielitaitonsa kehittämistä myös kurssin jälkeen. 
Työpajassa työskennellään pienissä ryhmissä opiskelijoiden omien toiveiden mukaan. Kurssin sisältö ja aiheet 
päätetään yhdessä osallistujien kanssa.  Aiheita voivat olla esimerkiksi työelämän kielitaito, oman teksti ja 
puhekieli sujuvammaksi sekä eri kielioppiasioiden kertaus. Erityisenä teemana kurssilla on suomen kielen 
fraseologia (”näin suomeksi on tapana sanoa”).
Järjestämistapa:
Kontaktiopetusta, pienryhmätyöskentelyä ja muuta itsenäistä työskentelyä
Toteutustavat:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Kontaktiopetusta joka toinen viikko (10 t), pienryhmätapaamisia joka toinen viikko (10 t) ja itsenäistä työskentelyä 
(30 t).
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta
Esitietovaatimukset:
Suomen kielen kurssi edistyneille suorittaminen tai vastaavat taidot
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Jaetaan kurssin aikana.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely. Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti 
oppitunneille ja suoritettava kaikki annetut tehtävät.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus ja annettujen 
tehtävien suorittaminen.
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa. Oppitunnit pidetään joka toinen viikko 10 viikon ajan.

900077Y: Suullinen ja kirjallinen viestintä, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
-
Asema:
Pakollinen kurssi ennen vuotta 2017 aloittaneille Intercultural Teacher Education -koulutuksen 
kandidaatintutkintoa suorittaville opiskelijoille, joiden suomen kielen taidot ovat äidinkielentasoisia.
Opiskelijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, saavat lisätietoa korvaavasta suoritustavasta Maria Järvelältä.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. 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:
Kontaktiopetusta 20 tuntia ja itsenäistä työskentelyä noin 34 tuntia
Kohderyhmä:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Intercultural Teacher Education -koulutuksen kandidaatintutkintoa suorittavat opiskelijat, joiden suomen kielen 
taidot ovat äidinkielentasoisia.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan jakama materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien hyväksytysti suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Tiedekunnan periaatteen mukaan opiskelijan velvollisuutena on osallistua opintojakson ensimmäiselle kerralle, 
jossa opettaja käy läpi opintojakson suorittamiseen liittyvät asiat.
Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

900055Y: Talouselämän viestintä, 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900055Y Talouselämän viestintä (AVOIN YO) 3.0 op

Taitotaso:
-
Asema:
Opintojakso on pakollinen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa kandidaatintutkintoa suorittaville opiskelijoille.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. opintovuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija

tunnistaa suomen kielen ja viestinnän taidot, joita talous- ja liike-elämän asiantuntijalta edellytetään
osaa tuottaa/rakentaa oman alansa tekstejä eri tilanteisiin ja tarkoituksiin
osaa eritellä ja arvioida sekä puhuttuja että kirjoitettuja tekstejä sekä antaa niistä palautetta
pystyy soveltamaan oppimaansa erilaisissa opiskelu- ja työelämän vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö:
asiantuntijan viestintätilanteet, yhdessä työskentely, eri asiantuntijatekstit ja niiden kohdentaminen
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 15 t sekä verkko-opetus ja itsenäinen työskentely noin 66 t.
Kohderyhmä:
OyKKK:n kandidaatintutkintoa suorittavat opiskelijat
Esitietovaatimukset:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka, Kuronen, Marja-Liisa & Ollikainen, Marja (uusin painos): Yrityksen viestintä. Edita, 
Helsinki. Verkkomateriaali Optimassa.
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: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

900083A Kauppatieteiden tutkimusviestintä 2.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

900060A: Tekniikan viestintä, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 - 31.07.2021

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

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

kaivannaisalan tiedekunnan kaivos- ja rikastustekniikan sekä geotieteiden opiskelijoille
teknillisen tiedekunnan konetekniikan sekä prosessi- ja ympäristötekniikan opiskelijoille
tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan sähkötekniikan, tietoliikennetekniikan ja tietotekniikan opiskelijoille

Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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suomi
Ajoitus:
1. opintovuosi: prosessi- ja ympäristötekniikan opiskelijat
2. opintovuosi: tietotekniikan opiskelijat
3. opintovuosi: kaivos- ja rikastustekniikan sekä geotieteiden, konetekniikan sekä sähkö- ja tietoliikennetekniikan 
opiskelijat
 

Osaamistavoitteet:
Konetekniikka sekä prosessi- ja ympäristötekniikka: Opiskelija osaa

analysoida omia viestintätaitojaan ja peilata niitä muuttuvan työelämän tarpeisiin
toimia tavoitteellisesti yksilö- sekä ryhmäviestintätilanteissa
soveltaa oppimaansa jatkossa viestintää suunnitellessaan
antaa, ottaa vastaan ja hyödyntää palautetta.

  Opiskelija osaaSähkö- ja tietoliikennetekniikka: 
soveltaa tieteellisen kirjoittamisen käytänteitä ja kandidaatintyön ohjeita
kohdentaa, jäsennellä, argumentoida ja havainnollistaa viestinsä tarkoituksenmukaisesti
realistisesti arvioida omaa viestintäosaamistaan, viestejään sekä toimintaansa
antaa, ottaa vastaan ja hyödyntää palautetta.

   Opiskelija osaaTietotekniikka:
käyttää lähteitä ja tulkita niitä
hyödyntää hakemaansa tietoa oman tekstin tuottamisessa
alustaa ja keskustella alaansa liittyvistä teemoista
antaa, ottaa vastaan ja hyödyntää palautetta.

Sisältö:
Konetekniikka sekä prosessi- ja ympäristötekniikka: työelämätaidot, vakuuttava ja tavoitteellinen viestintä, 
asiatyylisen ammattitekstin ominaispiirteet, kuunteleminen, toimivan ryhmän piirteet, havainnollistaminen ja 
palautetaidot
Sähkö- ja tietoliikennetekniikka: kirjoitusprosessi, kirjoittamisen apukeinot, tutkimusraportin ja 
seminaariesityksen rakenne, viittaustekniikka, suomen kielen asiatyyli ja oikeinkirjoitus, argumentointi, 
havainnollistaminen ja palautetaidot
Tietotekniikka:
lähteiden valinta ja niiden käyttö, kriittinen ja arvioiva lukeminen, kirjoitusprosessi, vuorovaikutustaidot, 
palautetaidot
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta noin 20 tuntia, itsenäistä työtä noin 34 tuntia
 
Kohderyhmä:
Kaivannaisalan tiedekunnan kaivos- ja rikastustekniikan sekä geotieteiden, teknillisen tiedekunnan konetekniikan 
sekä prosessi- ja ympäristötekniikan sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan sähkötekniikan, tietotekniikan ja 
tietoliikennetekniikan kandidaatin tutkintoa suorittavat 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 (TTK: konetekniikka ja TST) 
Toropainen, Outi (TTK: Prosessi- ja ympäristötekniikka)
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:

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

900084Y: Tieteellinen viestintä, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900084Y Tieteellinen viestintä (AVOIN YO) 5.0 op

Taitotaso:
-
Asema:
Humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmaan kuuluva opintojakso. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa 
suomen kielen ja viestinnän opinnot valitsemalla jonkin toisen 5 op:n opintojakson Viestinnän noutopöydästä. 
Opintojakso kuuluu myös valinnaiseen KieKuVi-sivuainekokonaisuuteen ja OyKKK:n kielisivuaineeseen.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. tai 2. opintovuosi. Tarkista ajoitus oppiaineesi rakennekaaviosta.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa tieteellisen viestinnän piirteet. Hän osaa tieteellisten tekstien konventiot 
ja pystyy soveltamaan niitä omissa tieteellisissä teksteissään. Hän osaa esiintyä vakuuttavasti erilaisissa 
tieteellisen viestinnän tilanteissa. Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa akateemisena viestijänä ja toisaalta ne 
ominaisuutensa, joissa hän tarvitsee vielä kehittämistä.
Sisältö:
Tieteellisen viestinnän käytänteet ja erityispiirteet, tieteen kieli ja tyyli, tieteellisen tekstin kirjoittaminen, 
ryhmäkirjoittaminen, kriittinen ja arvioiva lukeminen, lähteiden merkitys tieteen tekemisessä, tieteellinen esitys, 
puheviestintätilanteiden havainnointi ja analysointi.
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 35 h ja itsenäinäistä työskentelyä noin 100 h
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan kandidaatin tutkintoa, kieli-, kulttuuri- ja viestintäsivuaineopintoja sekä OyKKK:n 
kielisivuainetta suorittavat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan jakama materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
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Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Outi Toropainen

900070Y: Tieteellinen viestintä I, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900070Y Tieteellinen viestintä I (AVOIN YO) 2.0 op

Taitotaso:
-
Asema:
Pakollinen opintojakso niille kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoille, jotka ovat

aloittaneet opintonsa ennen vuotta 2017 ja
suorittaneet kurssin 900075Y Puheviestintä, 2 op.

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, joissa 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:
Monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta 20 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 34 tuntia.
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 ja annettujen tehtävien hyväksytysti suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Jukka Käräjäoja
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

900071Y: Tieteellinen viestintä II, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900071Y Tieteellinen viestintä II (AVOIN YO) 2.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

900092Y: Tieteen popularisointi, 5 op

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
-
Asema:
Humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmaan kuuluva opintojakso. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa 
suomen kielen ja viestinnän opinnot valitsemalla jonkin toisen 5 op:n opintojakson Viestinnän noutopöydästä. 
Opintojakso kuuluu myös valinnaiseen KieKuVi-sivuainekokonaisuuteen ja OyKKK:n kielisivuaineeseen.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. tai 2. opintovuosi. Tarkista ajoitus oppiaineesi rakennekaaviosta.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää, mitä tieteen yleistajuistaminen on sekä miksi ja missä sitä tarvitaan. 
Hän tunnistaa tieteenalansa popularisoinnin mahdollisuudet, kanavat, tekniikan ja ongelmat. Opiskelija osaa lukea 
kriittisesti populaaritieteellisiä tekstejä ja kykenee popularisoimaan omaa tieteenalaansa.
Sisältö:
Tiedeviestinnän ja popularisoinnin käytänteet ja erityispiirteet, ryhmäkirjoittaminen, ymmärtävä lukeminen eli 
akateeminen lukutaito, asiantuntijapuheenvuorot ja alustukset, puheviestintätilanteiden havainnointi ja analysointi.
 
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 35 t ja itsenäinen työskentely noin 100 t
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan kandidaatin tutkintoa, kieli-, kulttuuri- ja viestintäsivuaineopintoja sekä OyKKK:n 
kielisivuainetta suorittavat
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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:
Outi Mikkola
Työelämäyhteistyö:
-

900081Y: Toinen kotimainen kieli (suomi), kirjallinen kielitaito, 1 - 2 op

Voimassaolo: 01.01.2015 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

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). 
Tämän opintojakson yhteydessä suoritetaan myös opintojakso 900082Y Toinen kotimainen kieli, suomi, suullinen 
kielitaito, 1 op.
Lähtötasovaatimus:
Vähintään vastaavat tiedot ja taidot kuin lukion A-finskan oppimäärä hyvin suoritettuna.
Laajuus:
Arkkitehtuurin tiedekunta: kirjallinen kielitaito, 1 op + suullinen kielitaito, 1 op. Yht. 2 op.
Biokemian ja molekyylikääketieteen tiedekunta: kirjallinen kielitaito, 2 op + suullinen kielitaito, 1 op. Yht. 3 op.
Humanistinen tiedekunta: kirjallinen kielitaito, 3 op + suullinen kielitaito, 2 op. Yht. 5 op.
Kaivannaisalan tiedekunta: kirjallinen kielitaito, 1 op + suullinen kielitaito, 1 op. Yht. 2 op.
Kasvatustieteiden tiedekunta: kirjallinen kielitaito, 1 op + suullinen kielitaito, 1 op. Yht. 2 op.
Luonnontieteellinen tiedekunta: kirjallinen kielitaito, 1 op + suullinen kielitaito, 1 op. Yht. 2 op.
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu: kirjallinen kielitaito, 2 op + suullinen kielitaito, 2 op. Yht. 4 op.
Teknillinen tiedekunta: kirjallinen kielitaito, 1 op + suullinen kielitaito, 1 op. Yht. 2 op.
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta: kirjallinen kielitaito, 1 op + suullinen kielitaito 1 op.Yht. 2 op.
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
Arkkitehtuurin tiedekunta: 1. opintovuosi.
Biokemian ja molekyylikääketieteen tiedekunta: 1.-3. opintovuosi.
Humanistinen tiedekunta: 1.-3. opintovuosi.
Kaivannaisalan tiedekunta: 1.-3. opintovuosi.
Kasvatustieteiden tiedekunta: 1.-2. opintovuosi.
Luonnontieteellinen tiedekunta: 1.-3. opintovuosi.
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu: 2. opintovuosi.
Teknillinen tiedekunta: 2.-3. opintovuosi.
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta: 1. 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 
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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:
-
Toteutustavat:
Arkkitehtuurin tiedekunta: Kirjallinen koe 2 t ja suullinen koe 1 t. Kokeessa hylätyille tarjotaan 
tarkoituksenmukaista kontaktiopetusta 60 t, jolla oltava säännöllisesti ja aktiivisesti läsnä.
Huom! Humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden kirjallisen kokeen pituus on 4 tuntia.
Huom! Kauppakorkean opiskelijoiden kirjallisen kokeen pituus on 3 tuntia.
Kohderyhmä:
Opiskelijat, joiden koulusivistyskieli on ruotsi.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Sovitaan opintojakson vastuuhenkilön kanssa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti osallistumalla Täydentävien opintojen keskuksen kieli- ja 
viestintäkoulutuksen 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.

900082Y: Toinen kotimainen kieli (suomi), suullinen kielitaito, 1 - 3 op

Voimassaolo: 01.01.2015 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

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

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
ks. Toinen kotimainen kieli (suomi), kirjallinen kielitaito

900062P: Tuotantotalouden suullinen viestintä, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2008 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl
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Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
-
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:
Mikkola, Outi
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

900061A: Tuotantotalouden tieteellinen viestintä, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2008 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

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

900104Y: Tutki ja kirjoita (KTK), 2 op

Voimassaolo: 01.01.2017 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
-
Asema:
Valinnainen opintojakso kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoille
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
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suomi
Ajoitus:
Suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti opinnäytetyön kanssa, noin 3. opintovuodesta lähtien
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:
Opinnäytteen erityispiirteet ja kirjoitusprosessi. Eri konteksteihin kirjoitettujen tieteellisten tekstien tarkastelu. 
Yleistajuinen tieteellinen kirjoittaminen, lähteiden käyttö ja tieteellisen vilpin riskit.
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta 20 tuntia ja itsenäistä työskentelyä noin 34 tuntia
Kohderyhmä:
KTK:n maisterin tutkinnon opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti KTK:n tutkinto-ohjelmien opinnäytetyökurssien (esim. kandiseminaari 
tai pro gradu -seminaari) kanssa.
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 ja annettujen tehtävien hyväksytysti suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Tiedekunnan periaatteen mukaan opiskelijan velvollisuutena on osallistua opintojakson ensimmäiselle kerralle, 
jossa opettaja käy läpi opintojakson suorittamiseen liittyvät asiat.
Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Outi Toropainen
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Kurssilta saa eniten, kun oma opinnäytetyö on ajankohtainen tai työn alla.

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

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Ei opintojaksokuvauksia.

900086Y: Työelämäviestintä, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

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

soveltaa hankkimaansa tietoa
kehittää viestintätaitojaan tarpeen mukaan
hyödyntää omia vahvuuksiaan
toimia tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti
antaa, vastaanottaa ja hyödyntää palautetta.

Sisältö:
asiantuntijaviestintä, vuorovaikutuskeinot, konsultointitaidot (kohteliaisuus, muodollisuus ja sujuvuus), oman 
osaamisen tunnistaminen ja esittely, kuunteleminen, argumentointi, verkostoituminen, konfliktin käsittely, viestin 
kohdentaminen, tiimityötaidot, neuvottelu- ja kokoustaidot sekä palautetaidot
Järjestämistapa:
monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetus noin 35 t ja itsenäinen työskentely noin 100 t
Kohderyhmä:
Humanistisen tiedekunnan kandidaatin tutkintoa, kieli-, kulttuuri- ja viestintäsivuaineopintoja sekä OyKKK:n 
kielisivuainetta suorittavat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan jakama materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen. Lue lisää 

 yliopiston verkkosivuilta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela ja Kaija Oikarainen
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opintojaksolla painottuu suullinen vuorovaikutus.

900102Y: Viesti ja vaikuta (KTK), 5 op

Voimassaolo: 01.01.2017 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl
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Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
-
Asema:
Pakollinen opintojakso kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoille ja myös niille ennen vuotta 2017 aloittaneille 
opiskelijoille, joilta puuttuvat molemmat opintojaksot 900070 Tieteellinen viestintä I, 2 op ja 900075Y 
Puheviestintä, 2 op.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. opintovuosi tutkinto-ohjelman opintosuunnitelman mukaisesti
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

valita eri akateemisiin ja ammatillisiin tilanteisiin sopivan kirjallisen tai suullisen viestintätavan
havaita ja käyttää kieltä eri tarkoituksiin kuten tiedon ja tunteiden välitykseen ja kielellä vaikuttamiseen
hankkia ja soveltaa tietoa tavoitteen ja tilanteen mukaan
välittää selkeästi ja havainnollisesti tietoa muille kehittyvään asiantuntijuuteensa nojaten
tarkastella kriittisesti omaa ja muiden viestintää.

 
Sisältö:
vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, suullisen vaikuttamisen keinot, argumentointi, monilukutaito, kokonaisuuksien 
hallinta, tiimikirjoittaminen, asiantuntijaviestintä, tieteellinen kirjoittaminen, lähteet ja niiden käyttö
Järjestämistapa:
Monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta noin 32 t ja itsenäistä työskentelyä 103 t.
Kohderyhmä:
Kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan jakama materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien hyväksytysti suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Tiedekunnan periaatteen mukaan opiskelijan velvollisuutena on osallistua opintojakson ensimmäiselle kerralle, 
jossa opettaja käy läpi opintojakson suorittamiseen liittyvät asiat.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Kaija Oikarainen
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

900103Y: Viesti suomeksi (ITE), 3 op

Voimassaolo: 01.01.2017 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kieli- ja viestintäkoulutus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi
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Taitotaso:
-
Asema:
Pakollinen kurssi vuoden 2017 jälkeen aloittaneille Intercultural Teacher Education -koulutuksen 
kandidaatintutkintoa suorittaville opiskelijoille, joiden suomen kielen taidot ovat äidinkielentasoisia.
Opiskelijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, saavat lisätietoa korvaavasta suoritustavasta Maria Järvelältä.
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
3. 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:
Kontaktiopetusta 36 tuntia ja itsenäistä työskentelyä noin 45 tuntia
Kohderyhmä:
Intercultural Teacher Education -koulutuksen kandidaatintutkintoa suorittavat opiskelijat, joiden suomen kielen 
taidot ovat äidinkielentasoisia.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan jakama materiaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien hyväksytysti suorittaminen.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytty / hylätty
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-
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