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Opasraportti

Kielikeskus - Espanja (2011 - 2012)

 Espanjan kielen kursseja ei tarjota kielikeskuksessa lukuvuonna 2011-2012.

Jos osallistujia on riittävästi, tarjotaan Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston järjestämänä syyslukukaudella 2011 
-Espanjan alkeiskurssi I (905024Y) ja 
-Espanjan jatkokurssi I (905028Y) sekä 
kevätlukukaudella 2012 
-Espanjan alkeiskurssi II (905026Y). 
Kurssit ovat syyslukukaudella 2011 maksuttomia niille opiskelijoille, jotka voivat hyödyntää kurssit tutkinnossaan. 
Kevätlukukauden 2012 osalta maksuttomuus on hyvä varmistaa omasta tiedekunnasta. 

Opiskelijavaihtoon lähteville pyritään järjestämään intensiivikursseja kielikeskuksessa.

 

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

905033Y: Caminando por mundos hispanos, 4 op
905024Y: Espanjan alkeiskurssi 1 - Español para principiantes 1, 4 - 5 op
905026Y: Espanjan alkeiskurssi 2 - Español para principiantes 2, 4 - 5 op
905028Y: Espanjan jatkokurssi 1 - Español intermedio 1, 4 - 5 op
905029Y: Espanjan jatkokurssi 2 - Español intermedio 2, 4 - 5 op
905022Y: Espanjan jatkokurssi 3 - Español avanzado, 4 op
905030Y: Espanjan keskustelukurssi - Curso de conversación, 2 op
905031Y: Tandem - Espanja - Suomi / Tandem - Español - Finlandés, 2 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

905033Y: Caminando por mundos hispanos, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2006 - 31.07.2012
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Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
B1-B2
Lähtötasovaatimus:
Espanjan kielen opiskelijoille, joiden kielitaito on yleiseurooppalaisella taitotasoasteikolla tasoa B1.
Laajuus:
4 op
Ajoitus:
Kevätlukukausi. Espanjan kielen kursseja ei tarjota kielikeskuksessa lukuvuonna 2011-2012.
Osaamistavoitteet:
Kurssi on suunnattu yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita espanjankielisen maailmaa 
kulttuureista, historiasta, kaupasta, yhteiskunnasta ja eroista Espanjan ja Latinalaisen Amerikan espanjan välillä. 
Opiskelija saavuttaa kielitaitotason B2 ja opiskelijan ymmärrys espanjankielisen maailman kulttuurien 
moninaisuudesta kasvaa.
Sisältö:
Verkkokurssi edistyneille opiskelijoille.
Toteutustavat:
Verkko-opetuksessa: kurssi kestää vähintään kahdeksan viikkoa: 18 tuntia per moduuli, yhteensä 108 tuntia.
Oppimateriaali:
Caminando por mundos hispanos
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Työskentely tulee olemaan verkkovälitteistä. Kurssilla on 6 moduulia ja kaikki moduulit tulee suorittaa. Moduulien 
hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista verkkokeskusteluihin, tehtävien tekemistä ja 
palauttamista ajallaan. 
Kurssin päätteeksi opiskelijat täyttävät arviointilomakkeen verkossa, jossa heillä on mahdollisuus antaa palautetta 
kurssin eri osa-alueista, toteutuksesta ja omasta oppimisestaan.
Arviointiasteikko:
hyväksytty / hylätty
Lisätiedot:
Kurssia ei järjestetä kielikeskuksessa lukuvuonna 2011-2012. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-
Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta!

905024Y: Espanjan alkeiskurssi 1 - Español para principiantes 1, 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay905024Y Espanjan alkeiskurssi 1 4.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.
Lähtötasovaatimus:
Vasta-alkajille. Ei vaadita edeltäviä opintoja.
Laajuus:
4 op
Ajoitus:
Syyslukukausi. 

http://web.abo.fi/csk/proj/vkk/caminando/
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 Espanjan kielen kursseja ei tarjota kielikeskuksessa lukuvuonna 2011-2012.

Jos osallistujia on riittävästi, tarjotaan Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston järjestämänä 
syyslukukaudella 2011 Espanjan alkeiskurssi I (905024Y). 
Kurssi on syyslukukaudella 2011 maksuton niille opiskelijoille, jotka voivat hyödyntää kurssin 
tutkinnossaan.

Osaamistavoitteet:
Tässä osassa opetellaan espanjan kielen perusteet. Perusrakenteiden ja -sanaston lisäksi opitaan ymmärtämään 
ja tuottamaan helppoa puhetta ja tekstiä. Kurssin aikana opiskelija saa perustietoa espanjankielisten maiden 
kulttuurista ja elämästä.
Sisältö:
Tekstien opiskelua sekä suullisia ja kirjallisia harjoituksia.
Toteutustavat:
Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä.
Oppimateriaali:
Kurssilla käytetään kirjaa Kuokkanen-Kekki - Palmujoki: ESPAÑOL UNO: espanjaa aikuisille. Teksti- ja harjoi-

 Finn Lectura, 2008. Kappaleet 1-12. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille.tuskirja,
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn.
Arviointiasteikko:
Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen, jossa arviointi 1-5.
Lisätiedot:
Kurssia ei järjestetä kielikeskuksessa lukuvuonna 2011-2012. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-
Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta!

905026Y: Espanjan alkeiskurssi 2 - Español para principiantes 2, 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay905026Y Espanjan alkeiskurssi 2 4.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1/A2
Lähtötasovaatimus:
Espanjan alkeiskurssi I
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
Kurssia ei järjestetä kielikeskuksessa lukuvuonna 2011-2012. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-
Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta!
Ajoitus:
Kevätlukukausi.

 Espanjan kielen kursseja ei tarjota kielikeskuksessa lukuvuonna 2011-2012.

Jos osallistujia on riittävästi, tarjotaan Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston järjestämänä 
kevätlukukaudella 2012 Espanjan alkeiskurssi II (905026Y). 
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston järjestämänä tarjottavat kurssit ovat maksullisia. 
Kevätlukukauden 2012 osalta, opiskelijoiden kannattaa selvittää omista tiedekunnistaan, onko 
tiedekunnilla mahdollisuus kattaa kustannukset maksusitoumuksin.

Osaamistavoitteet:
Tässä osassa jatketaan espanjan kielen perusteiden oppimista. Perusrakenteiden ja -sanaston lisäksi opitaan 
ymmärtämään ja tuottamaan helppoa puhetta ja tekstiä. Kurssin aikana opiskelija saa lisää tietoa es-
panjankielisten maiden kulttuurista ja elämästä.
Sisältö:
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Tekstien opiskelua sekä suullisia ja kirjallisia harjoituksia.
Toteutustavat:
Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä.
Oppimateriaali:
Kurssilla opiskellaan kappaleet 13-25 kirjasta (pakollinen) Kuokkanen-Kekki - Palmujoki: ESPAÑOL UNO: 

 Finn Lectura, 2008. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille.espanjaa aikuisille. Teksti- ja harjoituskirja,
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn.
Arviointiasteikko:
Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen, jossa arviointi 1-5.

905028Y: Espanjan jatkokurssi 1 - Español intermedio 1, 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay905028Y Espanjan jatkokurssi 1/ osa 1 4.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1
Lähtötasovaatimus:
Espanjan alkeiskurssi I & II.
Laajuus:
4 op
Ajoitus:
Syyslukukausi. 

 Espanjan kielen kursseja ei tarjota kielikeskuksessa lukuvuonna 2011-2012.

Jos osallistujia on riittävästi, tarjotaan Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston järjestämänä 
syyslukukaudella 2011 Espanjan jatkokurssi I (905028Y). 
Kurssi on syyslukukaudella 2011 maksuton niille opiskelijoille, jotka voivat hyödyntää kurssin 
tutkinnossaan.

Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on laajentaa rakenteiden ja sanaston oppimista sekä kehittää opiskelijoiden kykyä ymmärtää 
puhuttua ja kirjoitettua sekä taitoa keskustella erilaisista aiheista. Kurssin aikana opiskelija saa tietoa es-
panjankielisten maiden kulttuurista, historiasta ja elämästä.
Toteutustavat:
Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä.
Oppimateriaali:
Marjaana Kuokkanen - Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL DOS. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn.
Arviointiasteikko:
Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja väli- ja loppukokeeseen, 1 – 5 ja hylätty.
Lisätiedot:
Kurssia ei järjestetä kielikeskuksessa lukuvuonna 2011-2012. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-
Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta!

905029Y: Espanjan jatkokurssi 2 - Español intermedio 2, 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
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Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay905029Y Espanjan jatkokurssi 1/ osa 2 4.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1
Lähtötasovaatimus:
Espanjan alkeiskurssi I & II sekä Espanjan jatkokurssi I
Laajuus:
4 op
Ajoitus:
Kevätlukukausi. Espanjan kielen kursseja ei tarjota kielikeskuksessa lukuvuonna 2011-2012.
Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on edelleen laajentaa rakenteiden ja sanaston oppimista sekä kehittää opiskelijoiden kykyä 
ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua espanjan kieltä sekä taitoa keskustella erilaisista aiheista vaativammissa tilan-
teissa. Kurssin aikana opiskelija saa lisää tietoa espanjankielisten maiden kulttuurista, historiasta ja elämästä.
Toteutustavat:
Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä.
Oppimateriaali:
Marjaana Kuokkanen-Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL DOS. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn.
Arviointiasteikko:
Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 1-5.
Lisätiedot:
Kurssia ei järjestetä kielikeskuksessa lukuvuonna 2011-2012. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-
Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta!

905022Y: Espanjan jatkokurssi 3 - Español avanzado, 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 - 31.07.2012

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1-B2
Lähtötasovaatimus:
Espanjan alkeiskurssi I & II sekä Espanjan jatkokurssi I & II eli yhteensä 16 op tai vastaavat tiedot.
Laajuus:
4 op
Ajoitus:
Syyslukukausi. Espanjan kielen kursseja ei tarjota kielikeskuksessa lukuvuonna 2011-2012.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa keskustella tavanomaisissa puhetilanteissa, ymmärtää hyvin yleisluonteisia ja jonkin verran myös 
oman ammattialansa tekstejä, hallitsee kielen perusrakenteet ja kykenee tuottamaan ymmärrettävää ja sujuvaa 
tekstiä, osaa kertoa itsestään ja ilmaista mielipiteitään ja näkemyksiään, syventää tuntemustaan Espanjan 
kulttuurista, elämästä ja historiasta sekä hankkii tietoa ajankohtaisista tapahtumista, käyttää laajempaa 
sanavarastoaan puhetilanteissa ja kirjoituksessa ja aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä.
Sisältö:
Kerrataan ja syvennetään kieliopin rakenteita.
Toteutustavat:
Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä ja 
tehdään erityyppisiä harjoituksia pari- tai ryhmätöinä (joskus kontaktiopetusta on 2 h viikossa + 2h itseopiskelua).
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Oppimateriaali:
Sovitaan kurssin alussa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn.
Arviointiasteikko:
Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 1-5.
Lisätiedot:
Kurssia ei järjestetä kielikeskuksessa lukuvuonna 2011-2012. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-
Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta!

905030Y: Espanjan keskustelukurssi - Curso de conversación, 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 - 31.07.2012

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1-B2
Lähtötasovaatimus:
Jatkokurssi III. Voi suorittaa myös jatkokurssi II:n jälkeen, mikäli opiskelija on lähdössä vaihtoon seuraavana 
vuonna.
Laajuus:
2 op
Ajoitus:
Kevätlukukausi. Espanjan kielen kursseja ei tarjota kielikeskuksessa lukuvuonna 2011-2012.
Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa kommunikatiivisia taitojaan yleisimmissä keskustelutilanteissa, osaa 
ilmaista itseään ja mielipiteitään, hallitsee eri aihepiirejä, laajentaa sanavarastoaan sekä osaa vertailla Suomen ja 
espanjankielisten maiden kulttuurieroja.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta 2 tuntia eli yksi kokoontuminen viikossa kevätlukukaudella. Kurssin aikana tehdään eri tyyppisiä 
keskustelu- ja tilanneharjoituksia pari- sekä ryhmätöinä.
Oppimateriaali:
Sovitaan kurssin alussa
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssin suorittamisen edellysyksenä on säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä 
valmentavien tehtävien suorittaminen ja raportointi.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Lisätiedot:
Kurssia ei järjestetä kielikeskuksessa lukuvuonna 2011-2012. Ks. avoimen yliopiston ja Pohjois-
Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta!

905031Y: Tandem - Espanja - Suomi / Tandem - Español - Finlandés, 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Kielikeskus

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Asema:
Vapaaehtoinen kurssi.
Laajuus:
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2 - 4 op
Ajoitus:
Kurssin aloitusajankohta on vapaa. 
Espanjan kielen kursseja ei tarjota kielikeskuksessa lukuvuonna 2011-2012.
Sisältö:
Tietoa Tandem-vaihto-opiskelusta.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Lisätiedot:
Espanjan kielen kursseja ei tarjota kielikeskuksessa lukuvuonna 2011-2012.

http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=Tandem.html&v=itsenainen

