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Opasraportti

Kielikeskuksen suomea muunkielisille opetustarjonta 
08 - 09 (2008 - 2009)

 Suomea muunkielisille
Kielikeskus järjestää suomea muunkielisille -opetusta eri tasoilla selviytymiskursseista edistyneille suunnattuihin 
kursseihin. Kurssit on tarkoitettu pääasiassa Oulun yliopiston ulkomaalaisille opiskelijoille (vaihto-opiskelijat ja 
tutkinnon suorittajat). Myös yliopiston henkilökuntaan kuuluvat voivat osallistua kursseille. Lisäksi opiskelijaksi 
voidaan hyväksyä yliopiston ulkopuolisia henkilöitä, mikäli kursseilla on tilaa. Kurssit ovat maksuttomia ainoastaan 
Oulun yliopiston opiskelijoiksi rekisteröityneille. 

Suomen kielen kurssit alkavat syyslukukaudella syyskuussa (viikolla 37 tai 38) ja kevätlukukaudella tammikuussa 
(viikolla 3). 

Opiskelijat voivat ilmoittautua kursseille sähköpostitse vastuuhenkilölle. 
Lisätietoja kursseista saa myös kielikeskuksen kotisivuilta: 

 suomiMuut
Kurssitarjonta 2008–2009 (huom! muutokset mahdollisia): 

 Alkeistaso
900017Y Suomen kielen johdantokurssi 2 op (syksy + kevät, useita ryhmiä) 
900013Y Suomen kielen peruskurssi I - 2 op (syksy + kevät, useita ryhmiä) 
900053Y Suomen kielen peruskurssi II - 4 op (syksy + kevät) 

 Jatkotaso
900015Y Suomen kielen jatkokurssi I 4 op (kevät) 
900016Y Suomen kielen jatkokurssi II 4 op (syksy) 

 Edistyneiden taso
900020Y Suomen kielen kurssi edistyneille opiskelijoille 2 op (kevät) 
900027Y Suomen kielen kirjoittamisen erityiskurssi 2 op (kevät) 
900054Y Suomen kielen keskustelukurssi 2 op (kevät) 
900061Y Suomen kielen työpaja 2 op (syksy) 
900023Y Suomen kielen rakenteiden kurssi 4 op (syksy + kevät) 

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

900015Y: Suomen kielen jatkokurssi I, 5 op
900016Y: Suomen kielen jatkokurssi II, 5 op
900017Y: Suomen kielen johdantokurssi, 2 op
900054Y: Suomen kielen keskustelukurssi, 3 op
900027Y: Suomen kielen kirjoittamisen erityiskurssi, 3 op
900020Y: Suomen kielen kurssi edistyneille opiskelijoille, 4 op
900013Y: Suomen kielen peruskurssi 1, 3 op
900053Y: Suomen kielen peruskurssi 2, 5 op
900023Y: Suomen kielen rakenteiden kurssi, 4 op
900061Y: Suomen kielen työpaja, 2 op

http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=suomiMuut.html&v=suomiMuut
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Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

900015Y: Suomen kielen jatkokurssi I, 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900015Y Suomea ulkomaalaisille, jatkokurssi 2 4.0 op

Taitotaso:
A2
Lähtötasovaatimus:
Suomen kielen peruskurssi 2 (90053Y) tai vastaavat suomen kielen taidot.
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Kurssi järjestetään kevätlukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Tämä on alempi jatkokurssi. Tavoitteena on, että opiskelija oppii viestimään erilaisissa yksinkertaisissa ja 
rutiininomaisissa arkipäivän tilanteissa ja tehtävissä. Tavoitteena on myös kartuttaa sanavarastoa ja syventää 
tietämystä kielen rakenteista.
Sisältö:
Kurssin aikana opiskelija oppii esimerkiksi tekemään tiedusteluja, sopimaan tapaamisesta, antamaan ohjeita, 
kertomaan suunnitelmistaan ja kuvailemaan asioita. Opiskelija oppii ymmärtämään helppoja lehtitekstejä ja 
normaalitempoista puhuttua kieltä tutuista asioista.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta kaksi kertaa viikossa (50 t) ja itsenäistä työskentelyä (50 t).
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta.
Oppimateriaali:
Heikkilä, Satu - Majakangas, Pirkko: Hyvin menee! (kappaleet 16 - 23).
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely.
Arviointiasteikko:
Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti oppitunneille, tehtävä annetut kotitehtävät ja läpäistävä kurssin lopussa 
pidettävä koe. Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, tehtävien 
suorittaminen sekä loppukokeen tulos.
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostitse vastuuhenkilölle.

900016Y: Suomen kielen jatkokurssi II, 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -
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Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
A2 - B1
Lähtötasovaatimus:
Suomen kielen jatkokurssi 1 (90015Y) tai vastaavat suomen kielen taidot.
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Kurssi järjestetään syyslukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Tämä on ylempi jatkokurssi. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen opiskelija selviytyy epävirallisissa kirjallisissa ja 
suullisissa viestintätilanteissa, jotka liittyvät tavalliseen arkipäivään, työ- ja opiskeluelämään. Lisäksi opiskelijan 
tulisi kurssin lopussa ymmärtää lähes normaalitempoista puhuttua kieltä yleisistä aiheista ja pääkohdat 
lehtiartikkeleista.
Sisältö:
Kurssin aikana opiskelija oppii lisää asiointia, tekemään suunnitelmia ja kertomaan esimerkiksi omasta maastaan 
toisille. Kurssilla harjoitellaan myös ymmärtämään puhuttua yleiskieltä yleisistä aiheista, kirjoittamaan lyhyitä 
tekstejä sekä lukemaan lehtiartikkeleita.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta kerran viikossa (30 t) ja itsenäistä työskentelyä (70 t). Osa kurssista suoritetaan ohjattuna 
itseopiskeluna Optima-verkkoympäristössä.
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta.
Oppimateriaali:
Jaetaan kurssin aikana.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely.
Arviointiasteikko:
Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti oppitunneille, tehtävä annetut itseopiskelutehtävät ja läpäistävä kurssin 
lopussa pidettävä koe. Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, 
itseopiskelutehtävien suorittaminen sekä loppukokeen tulos.
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostitse vastuuhenkilölle.

900017Y: Suomen kielen johdantokurssi, 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900017Y Suomi vieraana kielenä 2.0 op

Taitotaso:
A1
Lähtötasovaatimus:
Aikaisempia suomen kielen opintoja ei tarvita.
Laajuus:
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2 op
Opetuskieli:
Englanti ja suomi.
Ajoitus:
Kurssi järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Kurssin aikana opiskelija saa käsityksen suomen kielen ominaispiirteistä. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa 
selviytymään suomeksi yksinkertaisissa arkipäivän kielenkäyttötilanteissa.
Sisältö:
Kurssilla opitaan hyödyllisiä fraaseja (esim. tervehdykset, itsestä kertominen, kysyminen ja pyytäminen), 
sanastoa, ääntämistä, jonkin verran peruskielioppia sekä suomalaiseen kulttuuriin liittyviä asioita.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta kaksi kertaa viikossa (24 t) ja itsenäistä työskentelyä (26 t).
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta.
Oppimateriaali:
Jaetaan kurssin aikana.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely.
Arviointiasteikko:
Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti oppitunneille, tehtävä annetut kotitehtävät ja läpäistävä kurssin lopussa 
pidettävä koe. Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, tehtävien 
suorittaminen sekä loppukokeen tulos.
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostitse vastuuhenkilölle.

900054Y: Suomen kielen keskustelukurssi, 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
B1
Lähtötasovaatimus:
Suomen kielen kurssi edistyneille 2 (90020Y) tai vastaavat suomen kielen taidot
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Kurssi järjestetään kevätlukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa viestintätaitoaan sekä virallisissa että epävirallisissa tilanteissa. 
Tarkoituksena on aktivoida erityisesti opiskelijan suullista kielitaitoa sekä rohkaista häntä käyttämään suomea eri 
tilanteissa.
Sisältö:
Kurssilla tehdään erityyppisiä keskustelu- ja tilanneharjoituksia sekä kuuntelutehtäviä eri aihealueilta.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta kerran viikossa (28 t), ryhmätyöskentelyä (10 t) ja itsenäistä työskentelyä (12 t)
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta
Oppimateriaali:
Jaetaan kurssi aikana.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely
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Arviointiasteikko:
Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti oppitunneille ja ryhmätyöskentelyyn sekä tehtävä annetut tehtävät. 
Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostitse vastuuhenkilölle.

900027Y: Suomen kielen kirjoittamisen erityiskurssi, 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
B1
Lähtötasovaatimus:
Suomen kielen kurssi edistyneille 2 (90020Y) tai vastaavat suomen kielen taidot.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Kurssi järjestetään kevätlukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on auttaa opiskelijaa kehittämään suomen kielen kirjoitustaitoaan. Tarkoituksena on myös, että 
opiskelija oppii ottamaan huomioon kirjoittamisprosessin vaiheet ja ymmärtää eri tekstien funktion ja 
kohderyhmän merkityksen.
Sisältö:
Kurssin aikana kirjoitetaan erilaisia, vapaa-aikaan, työelämään ja opiskeluun liittyviä tekstejä kuten kirjeitä 
erilaisille vastaanottajille, mielipidekirjoitus, referaatti, työpaikkahakemus ja raportti. Opiskelija saa koko ajan 
ohjausta tekstiensä laatimiseen.
Toteutustavat:
Kurssi järjestetään verkossa, Optima-ympäristössä.
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta.
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Ohjattu itsenäinen työskentely verkossa.
Arviointiasteikko:
Opiskelijan on kirjoitettava kaikki vaaditut tekstit ja lähetettävä kukin niistä ainakin kerran tutorille luettavaksi. 
Tutorin tehtävänä on antaa palautetta, jonka perusteella opiskelija kirjoittaa tekstistään uuden version. Kurssi 
arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostitse vastuuhenkilölle.

900020Y: Suomen kielen kurssi edistyneille opiskelijoille, 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900020Y Suomea ulkomaalaisille, alkeiskurssi 4.0 op

Taitotaso:
B1
Lähtötasovaatimus:
Suomen kielen jatkokurssi 2 (90016Y) tai vastaavat suomen kielen taidot.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Kurssi järjestetään kevätlukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Kurssin tavoitteena on johdattaa opiskelijaa kommunikoimaan virallisemmissa viestintätilanteissa ja 
ymmärtämään asiatyylistä tekstiä.
Sisältö:
Kurssilla kartutetaan opiskelussa ja työelämässä tarvittavia suomen kielen tietoja ja taitoja kuten työpaikan 
hakemiseen liittyvät asiat sekä suullisen esityksen valmistelu ja pitäminen. Lisäksi kurssilla analysoidaan 
aikaisempaa tarkemmin puhekielen ja kirjoitetun kielen eroja.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta kerran viikossa (26 t) ja itsenäistä työskentelyä (24 t).
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta.
Oppimateriaali:
Jaetaan kurssin aikana.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely.
Arviointiasteikko:
Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti oppitunneille, tehtävä annetut tehtävät ja läpäistävä kurssin aikana 
pidettävät kokeet. Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, 
tehtävien suorittaminen sekä kokeiden tulokset.
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostitse vastuuhenkilölle.

900013Y: Suomen kielen peruskurssi 1, 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900013Y Suomea ulkomaalaisille, alkeiskurssi 2.0 op

Taitotaso:
A1
Lähtötasovaatimus:
Suomen kielen johdantokurssi (90017Y) tai vastaavat suomen kielen taidot.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Englanti ja suomi.
Ajoitus:
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Kurssi järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään ja käyttämään suomea yksinkertaisissa arkipäivän 
kommunikointitilanteissa. Kurssin aikana opiskelija myös syventää tietoaan suomen kielestä ja kulttuurista.
Sisältö:
Kurssilla opiskelija oppii kertomaan itsestään, perheestään, asumisestaan ja tuntemuksistaan. Kurssilla 
harjoitellaan kommunikointia erilaisissa tilanteissa, laajennetaan sanavarastoa, opitaan lisää kielen rakenteita ja 
ääntämistä sekä harjoitellaan ymmärtämään helppoa puhuttua kieltä sekä lyhyitä kirjoitettuja viestejä.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta kaksi kertaa viikossa (26 t) ja itsenäistä työskentelyä (24 t).
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta.
Oppimateriaali:
Heikkilä, Satu - Majakangas, Pirkko: Hyvin menee! (kappaleet 3-7).
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely.
Arviointiasteikko:
Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti oppitunneille, tehtävä annetut kotitehtävät ja läpäistävä kurssin lopussa 
pidettävä koe. Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, tehtävien 
suorittaminen sekä loppukokeen tulos.
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostitse vastuuhenkilölle.

900053Y: Suomen kielen peruskurssi 2, 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay900053Y Suomen kielen peruskurssi 2 (AVOIN YO) 4.0 op

Taitotaso:
A1-A2
Lähtötasovaatimus:
Suomen kielen peruskurssi 1 (90013Y) tai vastaavat suomen kielen taidot.
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
Suomi ja englanti
Ajoitus:
Kurssi järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Tämä on ylempi alkeistason kurssi. Tavoitteena on, että opiskelija oppii lisää kommunikointitaitoja jokapäiväiseen 
elämään liittyviä tilanteita varten. Tarkoituksena on myös edelleen laajentaa sanavarastoa sekä kielen 
rakenteiden tuntemusta sekä tutustua lisää suomalaiseen kulttuuriin.
Sisältö:
Kurssin aikana opiskelija oppii esimerkiksi kysymään ja neuvomaan tietä, asioimaan erilaisissa paikoissa, 
kertomaan mielipiteensä ja tunteensa ja puhumaan menneestä. Kurssilla harjoitellaan myös ymmärtämään 
puhuttua kieltä ja lyhyitä lehtitekstejä sekä tuottamaan itse erilaisia kirjoitettuja viestejä.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta kaksi kertaa viikossa (50 t) ja itsenäistä työskentelyä (50 t).
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta.
Oppimateriaali:
Heikkilä, Satu - Majakangas, Pirkko: Hyvin menee! (kappaleet 8-15).
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely.
Arviointiasteikko:
Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti oppitunneille, tehtävä annetut kotitehtävät ja läpäistävä kurssin lopussa 
pidettävä koe. Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, tehtävien 
suorittaminen sekä loppukokeen tulos.
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostitse vastuuhenkilölle.

900023Y: Suomen kielen rakenteiden kurssi, 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
B1–B2
Lähtötasovaatimus:
Suomen kielen kurssi edistyneille 2 (90020Y) tai vastaavat suomen kielen taidot
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Kurssi järjestetään syys- ja kevätlukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa kokonaiskuvan suomen kielen rakenteesta. Hän syventää tietoaan 
suomen kielen erityispiirteistä ja parantaa suomen kielen taitoaan harjoittelemalla erilaisia kielen rakenteita ja 
vakiinnuttamalla ne kielenkäyttöönsä.
Sisältö:
Kurssi koostuu äänne-, muoto- ja lauseopista. Kustakin osioista on oma kokonaisuutensa, joka sisältää 
teoreettisen materiaalin sekä siihen liittyvät harjoitukset.
Toteutustavat:
Kurssi järjestetään verkossa, Optima-ympäristössä.
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Ohjattu itsenäinen työskentely verkossa
Arviointiasteikko:
Kurssin suorittaminen edellyttää, että opiskelija tutustuu huolellisesti materiaaliin ja tekee sen pohjalta laaditut 
tehtävät sekä osallistuu verkossa käytävään keskusteluun ja pohdintaan. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty
/hylätty.
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostitse vastuuhenkilölle.

900061Y: Suomen kielen työpaja, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2005 - 31.07.2011

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso
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Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
B1–B2
Lähtötasovaatimus:
Suomen kielen kurssi edistyneille 2 (90020Y) tai vastaavat suomen kielen taidot
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
Kurssi järjestetään syyslukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on auttaa opiskelijaa kehittämään kielitaitoaan omista lähtökohdistaan käsin. Kurssilla pyritään siihen, 
että opiskelijalla on työkalut jatkaa kielitaitonsa kehittämistä myös kurssin jälkeen.
Sisältö:
Kurssin aikana opiskelija saa ohjausta suomen kielen taitonsa kehittämiseen. Jokaisen osallistujan suomen kielen 
taito ja kehittämistarpeet kartoitetaan ja sen pohjalta laaditaan oppimispolku, jonka mukaan opiskelija toimii 
kurssin aikana. Kurssilla käsiteltävät aiheet päätetään yhdessä osallistujien kanssa. Työpajassa työskennellään 
pienissä ryhmissä opiskelijoiden omien toiveiden mukaan.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta kerran viikossa (24 t), pienryhmätapaamisia (16 t) ja itsenäistä työskentelyä (10 t)
Kohderyhmä:
Yliopiston kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta
Oppimateriaali:
Jaetaan kurssi aikana.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Opiskelijan on osallistuttava säännöllisesti työpajan toimintaan ja suoritettava annetut tehtävät. Kurssi arvioidaan 
asteikolla hyväksytty/hylätty. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus ja annettujen tehtävien 
suorittaminen.
Vastuuhenkilö:
Anne Koskela
Lisätiedot:
Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostitse vastuuhenkilölle.


