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Opasraportti

AY - Kieli- ja viestintäopinnot (2016 - 2017)

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

ay902008Y: Academic English (terv.tiet.) (AVOIN YO), 3 op
ay905060Y: Arabian kielen peruskurssi - osa I (AVOIN YO), 5 op
ay905061Y: Arabian kielen peruskurssi - osa II (AVOIN YO), 5 op
ay900085Y: Asiantuntijan verkkoviestintätaidot (AVOIN YO), 5 op
ay902093A: Business Related Current Events (AVOIN YO), 2 op
ay902048Y: Business Writing 1, correspondence (AVOIN YO), 2 op
ay902131A: Business Writing 2, management issues (AVOIN YO), 2 op
ay902063Y: English Activation Course (AVOIN YO), 2 op
ay905024Y: Espanjan alkeiskurssi 1 - Español para principiantes 1 (AVOIN YO), 4 - 5 op
ay905026Y: Espanjan alkeiskurssi 2 - Español para principiantes 2 (AVOIN YO), 4 - 5 op
ay905028Y: Espanjan jatkokurssi 1 - Español intermedio 1 (AVOIN YO), 4 - 5 op
ay905029Y: Espanjan jatkokurssi 2 - Español intermedio 2 (AVOIN YO), 4 - 5 op
ay905006Y: Italian alkeiskurssi 1 - Corso per principianti 1 (AVOIN YO), 4 - 5 op
ay905007Y: Italian alkeiskurssi 2 - Corso per principianti 2 (AVOIN YO), 4 - 5 op
ay905042Y: Japanin kielen alkeiskurssi 1 (AVOIN YO), 5 op
ay905043Y: Japanin kielen alkeiskurssi 2 (AVOIN YO), 5 op
ay905080Y: Kiinan kielen peruskurssi - osa I (AVOIN YO), 5 op
ay905081Y: Kiinan kielen peruskurssi - osa II (AVOIN YO), 5 op
ay900088Y: Kirjallisen viestinnän perusteet (AVOIN YO), 2 - 3 op
ay900093Y: Puheviestintä (AVOIN YO), 2 - 3 op
ay904016Y: Ranskan alkeiskurssi I (AVOIN YO), 5 op
ay904017Y: Ranskan alkeiskurssi II (AVOIN YO), 5 op
ay902008Y-01: Reading for Academic Purposes (AVOIN YO), 1,5 op
ay901004Y: Ruotsin kieli (LuTK) (AVOIN YO), 2 - 3 op
ay901018Y: Ruotsin valmentava kurssi (AVOIN YO), 2 op
ay903028Y: Saksan kertauskurssi (AVOIN YO), 2 op
ay901052Y: Svenska för ekonomer, skriftlig språkfärdighet (OyKKK) (AVOIN YO), 1 op
ay902011P-05: TE3/ Professional English for Technology (AVOIN YO), 2 op
ay900060A: Tekniikan viestintä (AVOIN YO), 2 op
ay900084Y: Tieteellinen viestintä (AVOIN YO), 5 op
ay900070Y: Tieteellinen viestintä I (AVOIN YO), 2 op
ay901008P: Toinen kotimainen kieli (ruotsi) (TTK) (AVOIN YO), 2 op
ay901001Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi) KTK (AVOIN YO), 2 op
ay901030Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HuTK) (AVOIN YO), 2 op
ay901032Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (KTK) (AVOIN YO), 1 op
ay901034Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (LuTK) (AVOIN YO), 1 op
ay901048Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (TST, TOL) (AVOIN YO), 1 op
ay901033Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (KTK) (AVOIN YO), 1 op
ay901037Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (LL) (AVOIN YO), 2 op
ay904066Y: Venäjän alkeiskurssi 1 (AVOIN YO), 5 op
ay904067Y: Venäjän alkeiskurssi 2 (AVOIN YO), 5 op
ay902130Y: Vieras kieli (englanti) (AVOIN YO), 3 op
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Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

ay902008Y: Academic English (terv.tiet.) (AVOIN YO), 3 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: englanti

Leikkaavuudet:

902008Y Englannin kieli 3.0 op

Lähtötasovaatimus:
Students are expected to have had English as their A1 or A2 language at school or have acquired equivalent 
skills.
Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
English
Osaamistavoitteet:
Having completed the course, students will be able to

understand and summarize academic/scientific texts of in health sciences
use appropriate academic/scientific vocabulary of their own field in writing short text types (bio, cover letter, 
questionnaire, survey, summary/abstract),
use English to communicate knowledge and express opinion in conversations related to their profession,
respond appropriately and convincingly to the contribution of other speakers in a professional or academic 
conversation, meeting and/or conference,
give a presentation on a professional or academic topic related to their field.

Järjestämistapa:
Contact and online teaching
Kohderyhmä:
Students in the degree programs of health sciences (nursing science, teacher education programme in health 
sciences, and health management science).
Oppimateriaali:
Specific texts and material prepared by the teacher. Information will be provided at the beginning of the course. 
Material will be available in Optima during the course for students to download and bring a print-out into class.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
The course requirements include active participation in classroom work (24 hrs) and completion of home 
assignments (Reading journal and glossary: 20 hrs), presentation of self-selected literature (16 hrs), writing task 
(20 hrs). Alternatively, an end-of-course examination may be offered. Some course work can be completed online.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
pass/fail
Vastuuhenkilö:
Eva Braidwood
Lisätiedot:
See description of part 1 ( ) and part 2 ( ).902008Y-01 902008Y-02
In line with the recognition of prior learning regulations in place at the university (see: http://www.oulu.fi

), other language courses completed in a higher educational institution will be accepted /kielikoulutus/ahot
provided they cover the relevant field and level of communication (B2 on the CEFR scale). Students who 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=902008Y.html&v=p
http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=902008Y.html&v=p
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ahot
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ahot
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completed their upper secondary or higher education in an English language programme/country, and/or IB- 
diploma, or passed the English language exemption test (reading comprehension and written / oral 
production) will be exempted from the course in accordance with the recognition of prior learning process. (See: 
AHOT )http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ahot
Students who wish  can take an  in reading field-related to be exempted from attendance exemption test
academic texts and give an academic presentation In this way.  students can obtain the credits without 

 The exemption exam is voluntary and can be taken only once. Students attendance. who wish to do this 
(Eva.Braidwood(at)oulu.fi) by the end of January   The exemption test and should inform the contact teacher .

presentation of oral production will be organised during February-March. Students not exempted in the above 
ways are required to participate in the course.
Information on the time and place of the classes is provided on the home pages of the Department of Health 
Sciences.

ay905060Y: Arabian kielen peruskurssi - osa I (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905060Y Arabian kielen peruskurssi - osa I 5.0 op

Osaamistavoitteet:
Opiskelijan tulisi oppia hallitsemaan arabian kielen ääntämisjärjestelmä, kommunikoimaan arkipäivän tilanteissa ja 
myös lukemaan ja kirjoittamaan arabian kielen merkkejä.
Sisältö:
Kurssilla käsitellään arabian kielen puhumisen ja kirjoittamisen alkeet, sekä harjoitellaan kuuntelua ja lukemista. 
Myös arabialaisen maailman tapakulttuuriin ja yhteiskunnan kysymyksiin tutustutaan! Kurssilla opiskellaan 
arabiankielen merkkien kirjoittamista ja rakenteita sekä kehitetään edelleen keskustelutaitoja. Kurssilla 
keskitytään myös lukemis- ja kirjoittamistaitojen kehittämiseen ja kielioppiin.
Esitietovaatimukset:

Ei edellytä aiempia opintoja

Oppimateriaali:
1. Arabiaa aikuisille (arabic for adults), by Faruk Abu-Chacra Oy Finn Lectura Ab, Helsinki 2007. 2. Arabian 
kielikurssi, Peruskurssi. Kuuntele-Matki-Opi, Suomi-arabian Opi uuden kielen alkeet. CD, kieliopin, 
harjoitusvihkoa. 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
60 tuntia opetusta, säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseeen ja kirjallinen loppukuulustelu.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Vastuuhenkilö:
Opettaja: Farid Bezzi
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

ay905061Y: Arabian kielen peruskurssi - osa II (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ahot
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
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Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905061Y Arabian kielen peruskurssi - osa II 5.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

ay900085Y: Asiantuntijan verkkoviestintätaidot (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.01.2016 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

900085Y Asiantuntijan verkkoviestintätaidot 5.0 op

ay900050Y-25 Verkkokirjoittaminen (AVOIN YO) 2.0 op

900050Y-25 Verkkokirjoittaminen 2.0 op

Taitotaso:
-
Asema:
-
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. opintovuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee verkkoviestintää monipuolisesti ja hallitsee sen vaatimukset ja 
ominaispiirteet. Opiskelija pystyy osallistumaan tarkoituksenmukaisesti erilaisiin verkkoviestintätilanteisiin ja osaa 
soveltaa oppimaansa tuottaessaan verkkoon toimivaa sisältöä. Osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta 
rakentavasti.
Sisältö:
Verkkoviestintä, sosiaalinen media, kriittinen ja arvioiva lukeminen, erityyppiset verkkotekstit ja niiden analysointi 
ja tuottaminen
Järjestämistapa:
monimuoto-opetus
Toteutustavat:
Kontaktiopetus korkeintaan 24 t ja itsenäinen työskentely noin 111 t
Kohderyhmä:
Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti arkeologian, kulttuuriantropologian ja pohjoismaisen filologian 1. 
opintovuoden opiskelijoille. Kurssille voivat osallistua myös muut humanistisen tiedekunnan kandidaatin tutkintoa 
suorittavat opiskelijat ja KieKuVi-sivuainekokonaisuutta suorittavat opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Opettajan jakama materiaali
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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:
Kananen, Kaija-Mari
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

ay902093A: Business Related Current Events (AVOIN YO), 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: englanti

Taitotaso:
B2
Asema:
- 
Lähtötasovaatimus:
One or Two FIRST YEAR COURSES should be completed beforehand.
Laajuus:
2 - 3 op
Opetuskieli:
English
Ajoitus:
fall and spring term of 2nd year of studies
Osaamistavoitteet:
By the end of the course students are able to:

monitor and discuss the news in English and interpret what they read, see and hear
explain and exchange considerable quantities of detailed, factual information
define and demonstrate the use of vocabulary and specialized terms related to various business-related 
current event topics

Sisältö:
This course will be based on business-related events which are happening in the world at the time that the course 
is taking place. Students will read articles from newspapers, magazines and internet news sources. Students will 
watch news presented on television and televised current event shows. Skills used in the course will be reading, 
summarizing, presenting, discussing, analyzing, listening and writing.
Järjestämistapa:
Contact teaching
Toteutustavat:
The course will include a vocabulary exam as well as a final project which is a powerpoint presentation.
Kohderyhmä:
Students of Oulu Business School
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
will be provided by the teacher.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Regular and active participation in contact teaching and completion of the given assignments.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
The evaluation scale is 1-5.
Vastuuhenkilö:
Jaana Sorvari
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Second year and older students sign up in WebOodi starting in August for the fall term and December for the 
spring term.

ay902048Y: Business Writing 1, correspondence (AVOIN YO), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: englanti

Leikkaavuudet:

902048Y Business Correspondence Writing 2.0 op

Taitotaso:
B2
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
English
Ajoitus:
fall and spring 1 st year
Osaamistavoitteet:

 By the end of the course, you are expected to have:Learning Outcomes:
demonstrated the ability to write clear and effective business letters conveying information and details 
accurately
demonstrated the ability to use an appropriate level of formality and style for business communications
demonstrated mastery of the conventional formats and layouts of different types of business letters

Sisältö:
This is a writing course in which students will meet in the classroom for one introductory session and for several 
follow-up sessions. Following the introductory session students will alone study examples and write their own 
business letters, for example a letter of enquiry, letter of response and letter of introduction. During the course the 
student will focus on his or her own writing fluency as well as focus on special vocabulary specific to business 
correspondence. Students will receive assignments, complete the assignments, and meet with the instructor in 
classroom and private tutorial sessions to get feedback on their own writing skills. This process will be repeated 
three times. Following the classroom and tutoring sessions, the students will attend an exam session. 
Oppimateriaali:
will be provided by the teacher and a copy fee will be collected for the handouts or buy the materials from the 
university press.
Arviointiasteikko:
1-5
Vastuuhenkilö:
Jaana Sorvari

ay902131A: Business Writing 2, management issues (AVOIN YO), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: englanti

Leikkaavuudet:

902131A Business Writing 2, management issues 2.0 op

Taitotaso:
B2
Asema:
-
Lähtötasovaatimus:
-
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
English
Ajoitus:
fall and spring term 2nd year of studies
Osaamistavoitteet:
By the end of the course students are able to:

assess their own interpersonal skills and determine how to improve them
write proposals including the essential components of proposals in a professional business register
write reports including the essential componenets of reports such as Executive Summary, Introduction, 
Findings, Conclusion and Recommendations

Sisältö:
This is a writing course with a focus on management issues. A key objective is to effectively and fluently 
communicate both verbally and in writing. This course is about focusing on the skills that it takes to be a good 
business communicator. This includes focusing on writing style and tone, writing positive messages that are 
appropriate when dealing with clients and other business partners and understanding the difference between 
informal and formal English.
Järjestämistapa:
Contact teaching / independent study
Toteutustavat:
The course will consist of 6 classroom sessions each followed by a writing task on which students will receive 
feedback. All tasks will be written individually. The course also includes 2 grammar packages and an exam 
session. Completion of all the homework and grammar tasks is mandatory. This course should take 50 hours of 
your time.
Kohderyhmä:
Students of Oulu Business School
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
will be informed by the teacher.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
-
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
The evaluation scale is 1-5.
Vastuuhenkilö:
Jaana Sorvari
Työelämäyhteistyö:
none
Lisätiedot:
Sign-up in WebOodi

ay902063Y: English Activation Course (AVOIN YO), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

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

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

902063Y Back to Basics 2.0 op

Taitotaso:
B1-B2 on the CEFR scale
Asema:
Faculty of Economics: This course may be included in your 16op requirement in foreign language courses. You 
are advised to take it first, before the more challenging English courses available to you. 

 The course is for optional credit only, and offers you an opportunity to improve your English in All other faculties:
preparation for the required foreign language courses belonging to your degree programme.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
English
Osaamistavoitteet:
By the end of the course, you are expected to be able to:
1. understand clearly-spoken English on a range of topics discussed in class 
2. participate in pairwork discussion of familiar everyday topics 
3. describe your own language learning style, with reference to a variety of learning strategies presented in class 
4. self-evaluate objectively, and describe plans for future learning
Sisältö:
Easy communication tasks are provided to help you activate your use of English; you will spend a lot of time in 
class interacting in English with your classmates, in pairs or in small groups. Learning to learn is an important 
theme throughout the course, too; you will hear about a variety of alternative learning strategies (including some 
developed for dyslexics), and have opportunities to try them out. To help you reach an understanding of the 
learning strategies that work best for you, you will have chances to reflect together with your classmates, and 
compare past and present experiences of language learning.
Järjestämistapa:
contact teaching
Toteutustavat:
See contents
Kohderyhmä:
See status
Arviointiasteikko:
1 - 5 scale / pass or fail
Vastuuhenkilö:
Heather Kannasmaa

ay905024Y: Espanjan alkeiskurssi 1 - Español para principiantes 1 (AVOIN YO), 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905024Y Espanjan alkeiskurssi 1 4.0 op

Osaamistavoitteet:
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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.
Oppimateriaali:
Kurssilla käytetään kirjaa Kuokkanen-Kekki-Palmujoki: ESPAÑOL UNO: espanjaa aikuisille. Teksti- ja 
harjoituskirja, Finn Lectura, 2008. Kappaleet 1-12. Ota kirja mukaasi jo ensimmäiselle tunnille.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kontaktiopetus 50 t. Opiskelijoilta edellytetään aktiivista ja säännöllistä osallistumista tuntityöskentelyyn. Arviointi 
perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen, jossa arviointi 1-5.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Vastuuhenkilö:
Opettaja: FM Terhi Koukkari-Heikkinen
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

ay905026Y: Espanjan alkeiskurssi 2 - Español para principiantes 2 (AVOIN YO), 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905026Y Espanjan alkeiskurssi 2 4.0 op

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 
espanjankielisten maiden kulttuurista ja elämästä.
Sisältö:
Tekstien opiskelua sekä suullisia ja kirjallisia harjoituksia.
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. Kontaktiopetuksen lisäksi 
kurssiin kuuluu etätehtäviä. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen, jossa 
arviointi 1–5. Opetusta 50 tuntia.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Vastuuhenkilö:
Opettaja: FM Terhi Koukkari-Heikkinen
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
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ay905028Y: Espanjan jatkokurssi 1 - Español intermedio 1 (AVOIN YO), 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905028Y Espanjan jatkokurssi 1/ osa 1 4.0 op

Laajuus:
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 
espanjankielisten maiden kulttuurista, historiasta ja elämästä.
Esitietovaatimukset:
Espanjan alkeiskurssi I & II tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaali:
Marjaana Kuokkanen - Kekki ja Katri Palmujoki: ESPAÑOL DOS.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kontaktiopetusta 50 t, tehtävät ja tentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 1–5. 

Vastuuhenkilö:
Opettaja: FM Noora Luhtanen
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

ay905029Y: Espanjan jatkokurssi 2 - Español intermedio 2 (AVOIN YO), 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: espanja

Leikkaavuudet:

905029Y Espanjan jatkokurssi 1/ osa 2 4.0 op

Laajuus:
4 op
Osaamistavoitteet:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
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Tavoitteena on edelleen laajentaa rakenteiden ja sanaston oppimista sekä kehittää opiskelijoiden kykyä 
ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua espanjan kieltä sekä taitoa keskustella erilaisista aiheista vaativammissa 
tilanteissa. Kurssin aikana opiskelija saa lisää tietoa espanjankielisten maiden kulttuurista, historiasta ja elämästä.
Esitietovaatimukset:
Espanjan alkeiskurssi I & II sekä Espanjan jatkokurssi I

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. Kontaktiopetuksen lisäksi 
kurssiin kuuluu etätehtäviä. Arviointi perustuu tunneilla osoitettuun aktiivisuuteen ja loppukokeeseen. Arviointi 1–5.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Vastuuhenkilö:
Opettaja: FM Noora Luhtanen
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu 
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

ay905006Y: Italian alkeiskurssi 1 - Corso per principianti 1 (AVOIN YO), 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905006Y Italian alkeiskurssi 1 4.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.
Lähtötasovaatimus:
Vasta-alkajille. Ei vaadita edeltäviä opintoja.
Laajuus:
4 op.
Ajoitus:
Maanantaisin ja keskiviikkoisin ajalla 15.5.-21.6.2017 klo 16.30-20.00, lisäksi perjantaina 9.6.2017 klo 16.30-20.00
Opetus järjestetään Oulun yliopistolla, Linnanmaalla. Tarkemmat opetussalit ilmoitetaan kurssikutsussa, jonka 
opiskelijat saavat sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä.

Osaamistavoitteet:
Alkeiskurssin käynyt selviytyy tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa, ymmärtää normaalitempoista selkeää 
yleiskieltä, pystyy tuottamaan helpohkoja kirjallisia tekstejä ja hallitsee puhekielessä tarvittavia yleisimpiä italian 
kielen perusrakenteita. Kurssin aikana opiskelija saa perustietoa Italian kulttuurista ja elämästä.
Sisältö:
Käytännön läheisiä puheharjoituksia, haastatteluja, pelejä pari- ja ryhmätyöskentelynä aihepiireinä mm. 
asioiminen, päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, itsestä ja perheestä kertominen, vapaa-aika ja 
harrastukset. Lisäksi rakenneharjoituksia, kuuntelu-, lukemis-, ääntämis- ja käännösharjoituksia sekä 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi


12

pienimuotoisia kirjoitelmia. Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat italian kielen perusrakenteet: 
Substantiivin ja adjektiivin taivutus, artikkelit ja prepositiot ja niiden yhdistäminen, säännöllisten ja 
epäsäännöllisten verbien preesenstaivutus ja aikailmaukset, refleksiiviverbit, objektipronominit (akkusatiivi) ja 
omistuspronominit, kysymys- ja kieltorakenteet sekä sanajärjestys.
Toteutustavat:
Opetusta on 4 tuntia eli 2 kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä ja 
itseopiskeluosioita.
Oppimateriaali:
Oppikirja ja kurssimateriaali sovitaan kurssin alussa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti.
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
HuK Satu Perttunen
Lisätiedot:
 

ay905007Y: Italian alkeiskurssi 2 - Corso per principianti 2 (AVOIN YO), 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905007Y Italian alkeiskurssi 2 4.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1/A2
Lähtötasovaatimus:
Alkeiskurssi osa I:n suorittaneille tai vastaavat tiedot omaaville.
Laajuus:
4 op
Ajoitus:
Kurssi järjestetään kevätlukukaudella.

 Italian kielen kursseja ei tarjota kielikeskuksessa lukuvuonna 2011-2012.

Jos osallistujia on riittävästi, tarjotaan Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston järjestämänä 
kevätlukukaudella 2012 Italian alkeiskurssi II (905007Y). 
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston järjestämänä tarjottavat kurssit ovat maksullisia. 
Kevätlukukauden 2012 osalta opiskelijoiden kannattaa selvittää omista tiedekunnistaan, 
onko tiedekunnilla mahdollisuus kattaa kustannukset maksusitoumuksin.

Osaamistavoitteet:
Alkeiskurssin käynyt selviytyy tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa, ymmärtää normaalitempoista selkeää 
yleiskieltä, pystyy tuottamaan helpohkoja kirjallisia tekstejä ja hallitsee puhekielessä tarvittavat tärkeimmät italian 
kielen perusrakenteet. Kurssin aikana opiskelija hankkii perustietoa Italian kulttuurista ja elämästä.
Sisältö:
Käytännön läheisiä puheharjoituksia, haastatteluja, pelejä, pari- ja ryhmätyöskentelynä aihepiireinä mm. 
asioiminen, päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, itsestä ja perheestä kertominen, vapaa-aika ja 
harrastukset. Lisäksi rakenneharjoituksia, kuuntelu-, lukemis-, ääntämis- ja käännösharjoituksia sekä 
pienimuotoisia kirjoitelmia. Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat italian kielen perusrakenteet: 
imperfekti ja passato prossimo eli tärkeimmät puhekielen menneen ajan verbimuodot, futuuri ja konditionaali, 
adjektiivin vertailu, objektipronominit (datiivi), gerundi, sivulauserakenteita.
Toteutustavat:
Opetusta on 4 tuntia eli 2 kokoontumista viikossa. Kontaktiopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä.
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Oppimateriaali:
Oppikirja ja kurssimateriaali sovitaan kurssin alussa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti.
Arviointiasteikko:
Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5.
Lisätiedot:
Italian kielen kursseja ei tarjota kielikeskuksessa lukuvuonna 2011-2012. Ks. avoimen yliopiston ja 
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston opetustarjonta! 

ay905042Y: Japanin kielen alkeiskurssi 1 (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905042Y Japanin alkeiskurssi 1 5.0 op

Taitotaso:
Vastaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A1.
Asema:
Vapaaehtoinen, voi sisällyttää Oulun yliopiston KIEKUVI -opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja 
viestintäopintoihin).
Lähtötasovaatimus:
Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja.
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
japani / suomi
Osaamistavoitteet:
Kurssin käytyään opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla ja idiomeilla. Opiskelija 
osaa sekä esitellä itsestään ja perheestään että kertoa päivän ja viikon tapahtumista käyttäen aihepiireihin 
liittyvää suppeaa sanastoa. Opiskelija tuntee perusasioita japanilaisista etiketistä ja tapakulttuurista.
Sisältö:
Kurssilla opiskelija saa tietoa japanin kieliopin alkeita ja japanin kirjoitusjärjestelmästä. Opiskelija opettelee 
tavukirjaimista ja niiden oppimistavoista. Opiskelija opettelee hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelee puhumista ja 
puhutun ymmärtämistä keskustelumalleja käyttäen pareissa ja ryhmissä. Opiskelija harjoittelee myös sanastoa 
haastattelujen, pelien, pari- ja ryhmätyöskentelyjen kautta: mm. perusidiomit, numerot, päivät, sijainnit, 
kansallisuudet, perhejäsenet ja perusadjektiivit ja -verbit. Kieliopissa käsitellään verbien sanakirja- ja -masu
muodot; sekä adjektiivien sanakirjamuodot että kielteinen ja imperfektin muodot; perussijatavut: äänteeltään ha (

 jne.wa), ga, mo, wo, ni, de
Toteutustavat:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen 52 t ja kirjallinen loppukuulustelu.
Oppimateriaali:
Junko Sopo:  - japanin kielen alkeiskurssi (ISBN 978-951-42-9860-8), JUVENES Watashi no Nihongo Kyooshitsu
PRINT, 2012. Lisäksi opiskelija saa oheismateriaalin opettajalta.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (48 t + 12 t) ja kirjallinen loppukuulustelu.
 
Arviointiasteikko:
Asteikolla 1-5 /hylätty
Vastuuhenkilö:
Opettaja: Takoko Karppinen
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
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PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.

ay905043Y: Japanin kielen alkeiskurssi 2 (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905043Y Japanin alkeiskurssi 2 5.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.
Lähtötasovaatimus:
Japanin alkeiskurssi I (4 op) ja tavu- ja kanji-kirjaimien kurssi 1.
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
japani / suomi
Ajoitus:
Kurssi järjestetään kevätlukukaudella.
Osaamistavoitteet:
Kurssin käytyään opiskelija pystyy toimimaan erilaisissa yksinkertaisissa kielenkäyttötilanteissa. Lisäksi opiskelija 
osaa asioida japanilaisen kanssa käyttäen perussanastoa. ja ilmaista omia mielipiteitä aiheista, jotka liittyvät 
jokapäiväiseen elämään. Opiskelija tuottaa suullisesti helpohkoja sivulauseita sisältäviä japanin tekstejä ja osaa 
kirjoittaa niitä käyttäen japanin kirjaimia. Opiskelija syventää tuntemustaan japanilaisista tapakulttuurista.
Sisältö:
Kurssilla opiskelija oppii lisää japanin kieliopin alkeita ja sivulauserakenteita. Opiskelija laajentaa sanastoa, 
opettelee lisää hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat 
mm. arkipäivän tapahtumat, tavaratalossa, matkustaminen, opiskelut, harrastukset, puhelimessa, 
postitoimistossa. Opiskelija harjoittelee keskeisimpien verbien ja adjektiivien taivutusmuotoja pari- ja ryhmätyössä. 
Opiskelija osaa käyttää keskeisimpien verbien ja adjektiivien taivutusmuotoja: mm. nai-, te-, tari-, ta-muodot.
Toteutustavat:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja lopputentti. Kontaktiopetuksen lisäksi 
kurssiin kuuluu etätehtäviä ja itseopiskeluosioita.
Oppimateriaali:
Ziglio, Rizzo, Kaipainen. Espresso 1. Otava.
Oppimista tukeva toiminta: http://oppiminen.yle.fi/italia
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti. 
Arviointi: 5#1 / hylätty.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
5-1 / hylätty
Vastuuhenkilö:
Opettaja: Satu Perttunen
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 

http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
http://oppiminen.yle.fi/italia
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

ay905080Y: Kiinan kielen peruskurssi - osa I (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905080Y Kiinan kielen peruskurssi - osa I 5.0 op

Taitotaso:
A1
Asema:
Optional course for all students.
Lähtötasovaatimus:
No preliminary knowledge in Chinese is required.
Laajuus:
5 credits, 60 hours contact teaching
Opetuskieli:
Both English and Chinese are used.
Osaamistavoitteet:
In this course, students are expected to achieve control of the pronunciation system (especially 4-tones), basic 
grammar, basic sentence patterns, aural comprehension, and simple daily conversations.
Sisältö:
It is an introductory course in speaking, understanding, reading and writing Chinese characters. Students are 
expected to achieve control of the pronunciation system, to gain the ability to communicate in the Chinese 
language for daily activities and also to be able to read and write Chinese characters. The goals are reached 
through classroom drill and recitation, discussion of grammatical patterns, conversation practice and skits 
performing. Students will also get to know Chinese culture and customs.
Oppimateriaali:
Liu Xun: New Practical Chinese Reader textbook 1 
Beijing Language and Culture University Press ISBN 7-5619-1040-1 

Liu Xun: New Practical Chinese Reader workbook 1 
Beijing Language and Culture University Press ISBN 978-7-5619-1042-9 
The lecturer will provide additional written and listening materials in class.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Scope: 60 hours contact teaching
Assessment methods:To pass the course, students must attend it on regular basis and pass the final exam.
 
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1 - 5 / fail
Vastuuhenkilö:
Opettaja: Wei Xiong
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
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ay905081Y: Kiinan kielen peruskurssi - osa II (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

905081Y Kiinan kielen peruskurssi - osa II 5.0 op

Taitotaso:
A1-A2
Asema:
Optional course for all students
Lähtötasovaatimus:
the Elementary course in Chinese I or equivalent knowledge
Laajuus:
5 credits, 60 hours contact teaching
Opetuskieli:
Both Chinese and English are used.
Ajoitus:
Spring term
Osaamistavoitteet:
  Students will promote their listening, reading, speaking and writing abilities, so that at the end of the term the  
students will be able to carry out more advanced conversations with each other.

 Learning outcomes:
#increase Chinese vocabulary and learn some complex sentence structures 
#enable to speak basic Chinese (Mandarin) confidently 
#be able to recognize about 150 basic Chinese characters 
# form a solid foundation for further learning Chinese 
#basic understanding of Chinese culture and society
 
Sisältö:
The course emphasizes reading and writing skills and the analysis of  complex sentence structures. They will also 
learn more customs and culture in China.
Oppimateriaali:

  Liu Xun: New Practical Chinese Reader textbook 1
Beijing Language and Culture University Press ISBN 978-75619-1040-5
 
Liu Xun: New Practical Chinese Reader workbook 1
Beijing Language and Culture University Press ISBN 978-7-5619-1042-9
 
The lecturer will provide additional written and listening materials in class.

 
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Assessment methods: To pass the course, students must attend it on regular basis and pass the final exam.
Language of instruction: Both Chinese and English are used. 
Scope: 60 hours contact teaching
 
 
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
1 - 5
Vastuuhenkilö:
Opettaja: Wei Xiong
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

ay900088Y: Kirjallisen viestinnän perusteet (AVOIN YO), 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

900088Y Kirjallisen viestinnän perusteet 2.0 op

Laajuus:
2 - 3 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. tai 3. opintovuosi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija on kehittynyt tekstitaidoissaan ja harjaantunut analysoimaan ja erittelemään 
erilaisia tekstejä. Opiskelija osaa kirjoittaa erilaisia opiskelu- ja työelämään liittyviä tekstejä. Hän pystyy toimimaan 
tarkoituksenmukaisesti erilaisissa kirjallisen viestinnän tilanteissa ja osaa antaa sekä vastaanottaa rakentavaa 
palautetta. Opiskelija pystyy realistisesti arvioimaan omia tekstejään ja omaa kirjoittamistaan. Hän tiedostaa 
kirjoitustaidon merkityksen osana ammattitaitoa ja tieteellistä viestintää.
Sisältö:
Erilaiset kirjoittamiskäsitykset, kirjoitusprosessi, kriittinen ja arvioiva lukeminen, eri opiskelu- ja ammattitekstit, 
mielipidekirjoitukset, asiatyyli, vaikuttavan viestinnän tehokeinot. Opiskelija voi suorittaa opinnot 2-3 opintopisteen 
laajuisina. Verkko-opetus.
Järjestämistapa:
Verkko-opetus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali Optimassa
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Outi Mikkola

ay900093Y: Puheviestintä (AVOIN YO), 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

900093Y Puheviestintä 2.0 op

http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
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Laajuus:
2 - 3 op
Opetuskieli:
suomi
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 28–55 h.
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
Lisätiedot:
Opiskelija voi suorittaa kurssin 2–3 opintopisteen laajuisena.

ay904016Y: Ranskan alkeiskurssi I (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ranska

Leikkaavuudet:

904016Y Ranskan alkeiskurssi I 5.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1
Lähtötasovaatimus:
Ei vaadita edeltäviä opintoja.
Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi / ranska / englanti
Osaamistavoitteet:
Kurssin käytyään

opiskelija osaa kertoa itsestään ja viestiä yksinkertaisesti jokapäiväisissä tilanteissa.
Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia kysymyksiä ja antaa lyhyitä vastauksia.
Opiskelija osa tervehtiä ja käyttää yleisimpiä kohteliaisuusfraaseja.
Opiskelija osaa pyytää toistamaan ja hidastamaan puhetta.
Opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta jokapäiväisistä asiosta tutuissa ja ennakoitavissa 
arkitilanteissa.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opiskelija osaa ääntää ymmärrettävästi.
Sisältö:
Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset ranskan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto, 
kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Aihepiirien valinnassa on 
otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat esim. itsestä 
kertominen, omat mielenkiinnon kohteet ja harrastukset, päivän suunnitelmista keskusteleminen, ehdottaminen, 
suostuminen ja kieltäytyminen. Rakenteista tulevat esiin. mm. tavallisimmat preesensin ja lähifutuurin 
verbimuodot, substantiivin suku ja luku, epämäärainen ja määräinen artikkeli, kielteiset ja myönteiset lauseet, 
kysymyslauseet.
Toteutustavat:
luento-opetus ryhmissä 52 t (4 tuntia viikossa) ja  itsenäinen työskentely (sovittujen tehtävien tekeminen).
 
Esitietovaatimukset:
Lähtötasovaatimus 
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin ranskaa lukeneet. Jos sinulla on aikaisempia 
hajanaisia opintoja (esim. 1-2 kurssia lukiossa) tai jopa enemmän, ota sopivan ryhmän/tason löytämiseksi yhteys 
opettajaan Cecile.Rousselet-Karinen@oulu.fi
Oppimateriaali:
Oppikirja ja tehtäväkirja ( ) , G. Capelle, R. Menand;  Méthode et cahier d´exercice "le nouveau Taxi 1"
Hachette (FLE)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opiskelija osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja että hän 
suorittaa annetut tehtävät sekä loppukuulustelun hyväksytysti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5. Halutessaan opiskelija voi saada 
opintorekisteriin arvosanan "hyväksytty".
Vastuuhenkilö:
Cécile Rousselet-Karinen, cecile[at]cc.oulu.fi
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

ay904017Y: Ranskan alkeiskurssi II (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ranska

Leikkaavuudet:

904017Y Ranskan alkeiskurssi II 5.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A1 / A2
Lähtötasovaatimus:
Kielikeskuksessa hyvin suoritettu alkeiskurssi, osa 1 (Débutants 1, Y904016), tai vastaavat tiedot (esim.
korkeintaan 1 vuosi koulussa).
Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi / ranska / englanti
Osaamistavoitteet:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:cecile@cc.oulu.fi
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
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Kurssin käytyään
opiskelija osaa kertoa omasta elinympäristöstä tarkemmin.
Opiskelija osaa kertoa menneistä tapahtumista.
Opiskelija osaa toimia jokapäiväisissä asiointitilanteissa ja keskustella lyhyesti.
Opiskelija ymmärtää yksittäisiä kohtia normaalitempoisesta puheesta, kun aihe on tuttu.
Opiskelija tuntee perusasioita ranskankielisistä maista ja osaa sopia arkisista asioista.

Sisältö:
Aihepiirejä ovat esim. tien neuvominen, asuminen, ruokaostoksilla käyminen, päivän suunnitelmista 
keskusteleminen, päivän tapahtumien kuvaileminen (myös menneessä ajassa). Rakenteista tulevat esille mm. 
adjektiiviset demonstratiivi- ja possessiivipronominit, partitiivi, refleksiiviverbit, -er, -ir, -re -verbit sekä tavallisimmat 
epäsäännölliset verbit (preesens, perfekti).
Toteutustavat:
Aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen opetukseen 52 t (läsnäolo vähintään 80 %) ja itsenäinen työskentely 
(sovittujen tehtävien tekeminen) sekä tentti.

Esitietovaatimukset:
Hyvin suoritettu alkeiskurssi, osa 1 (Débutants 1, Y904016), tai vastaavat tiedot (esim.korkeintaan 1 vuosi 
koulussa).
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Kurssi on jatkoa Y904016 ranskan alkeiskurssi 1:lle (Débutants 1).
Oppimateriaali:
Oppikirja ja tehtäväkirja (  ) , G. Capelle, R. Menand; Méthode et cahier d´exercice "Le nouveau Taxi 1"
Hachette (FLE)
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5. Halutessaan opiskelija voi saada 
opintorekisteriin arvosanan "hyväksytty".
Vastuuhenkilö:
Opettaja: Roosa Laine
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

ay902008Y-01: Reading for Academic Purposes (AVOIN YO), 1,5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

902008Y-01 Englannin kieli, tekstin ymmärtäminen 1.5 op

Taitotaso:
B2/C1
Asema:
Compulsory course
Lähtötasovaatimus:
Students are expected to have had English as their A1 or A2 language at school or have acquired equivalent 
skills.
Laajuus:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
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1,5 op
Opetuskieli:
English
Ajoitus:
1st year spring term
Osaamistavoitteet:
Having completed the course, students will be able to

extracting information, identifying main points and inferring meanings from the academic texts of the 
student's field of study by using appropriate reading techniques (skimming and scanning)
recognizing discipline and culture-specific conventions (text-structures, grammatical patterns, phraseology 
and word formation), meanings and patterns in the academic texts of the target field
detailed understanding and summarizing of target field academic texts
combining information from various academic sources, creating a synthesis, and assessing the sources 
used

Sisältö:
-
Järjestämistapa:
Contact teaching
Toteutustavat:
-
Kohderyhmä:
Students in the degree programs of nursing science, nursing teacher education and health administration.
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
See 902008Y-02
Oppimateriaali:
Information will be provided at the beginning of the course.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
The course requirements include active participation in classroom work and completion of home assignments. 
Alternatively, an end-of-course examination may be offered.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
The evaluation scale is pass/fail.
Vastuuhenkilö:
Eva Braidwood
Työelämäyhteistyö:
none
Lisätiedot:
Students with the matriculation exam grade laudatur or eximia cum laude approbatur , or who have graduated 
from an IB -program will be exempted from the course but can participate voluntarily. 

For the rest of the students an exemption exam will be offered on November 30, 2012 at 9 -12 in lecture hall 
 The exemption exam is voluntary and can be taken only once. Students K101 Aapisties 7A. sign up for the 

 The students not exempted in the above ways are required to exam in WebOodi from November 14   - 28  .
participate in the course. 

Information on the time and place of the classes is provided on the home pages of the Department of Nursing 
Science and Health Administration. 

ay901004Y: Ruotsin kieli (LuTK) (AVOIN YO), 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

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

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

th th

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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901004Y Ruotsin kieli (LuTK) 2.0 op

Taitotaso:
B1/B2/C1 ( Eurooppalainen viitekehys)
Asema:
Pakollinen opintojakso. Kielitaito vastaa kaksikielisellä virka-alueella toimivalta korkeakoulututkinnon 
suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa kielitaitoa ( Laki 424/03 ja asetys 481/03).
Lähtötasovaatimus:
Riittävä lähtötaso on lukioarvosana 7 TAI yo-arvosana A-L JA hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti. Katso 
lisätietoja Kieli- ja viestintäkoulutuksen www-sivuilta Opinto-oppaasta kohdasta Ruotsi ->  Lähtötasovaatimus.
Laajuus:
biokemian ko. 3 op, muut ko:t 2 op
Opetuskieli:
Ruotsi
Ajoitus:
Biokemian ko: 3. lukuvuoden kevätlukukausi 
Biologian ko: 3. lukuvuoden kevätlukukausi
Fysikaalisten tieteiden ko: 

vuonna 2012 opintonsa aloittavilla: 1. lukuvuoden kevätlukukausi
aiemmin opintonsa aloittaneilla:
fysiikka: 3. lukuvuoden syyslukukausi
teoreettinen fysiikka, tähtitiede, biofysiikka ja geofysiikka: 2. lukuvuoden syyslukukausi

Geotieteiden ko: 3. lukuvuoden syyslukukausi 
Kemian ko: 2. lukuvuoden kevätlukukausi 
Maantieteen ko: 2. lukuvuoden kevätlukukausi 
Matemaattisten tieteiden ko: 3. lukuvuoden syyslukukausi 
Tietojenkäsittelytieteiden ko: 1. lukuvuoden syyslukukausi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija saavuttaa sellaisen oman alan työtehtävissä tarvittavan ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan, että hän 
pystyy toimimaan tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Hän käyttää perusrakenteita pääsääntöisesti 
oikeakielisesti puheessa ja kirjoituksessa. Hän käyttää eri viestintätilanteissa tarvittavia tavallisimpia 
tilannesidonnaisia fraaseja ymmärrettävästi. Hän löytää ydinajatukset yleistieteellisestä ja oman alan tekstistä ja 
pystyy välittämään tämän tiedon ruotsin kielellä kollegoille tai maallikkoyleisölle. Hän kirjoittaa lyhyehköjä oman 
alan tekstejä.
Sisältö:
Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan 
työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Erityishuomio kohdistuu akateemisen ja oman alan 
käsitteistön ja terminologian hallintaan. Esiintymistaidon harjoittelua. Suullisen kielenkäytön tilannepohjaisia yksilö-
, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia oman alan tekstejä. 
Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä. 
Toteutustavat:
2 op:n kurssilla 28 oppituntia lähiopetusta (1 x 180 min./viikko) ja niihin liittyvät valmistavat harjoitukset, itseohjattu 
opiskelu, yhteensä 53 h/kurssi. 3 op:n kurssilla (biokemia) 45 oppituntia lähiopetusta (2 x 90 min./viikko) ja niihin 
liittyvät valmistavat harjoitukset, itsenäinen opiskelu 35 h, yhteensä 80 h/kurssi. 
Kohderyhmä:
Luonnotieteellisen tiedekunnan opiskelijat (ks. kohta ajoitus).
Oppimateriaali:
Maksullinen materiaali jaetaan kurssilla. Materiaali on alakohtaista, autenttista ja ajantasaista.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja 
aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja 
kirjallisen kielitaidon testaus. Eri koulutusohjelmien ruotsinkurssien ajankohdat ja opetusryhmien määrät

 Vaihtoehtoiset suoritustavat:
Aiempien opintojen korvaaminen 
Kielitaidon osoittaminen loppukokeilla
Arviointiasteikko:
Arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin ja kokeisiin. Hyväksyttyyn opintojaksosuoritukseen vaaditaan, että 
opiskelija on osoittanut suullisessa ja kirjallisessa kielitaidossa vähintään tyydyttävää taitoa.  Arviointi perustuu 
eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) arviointiasteikkoon ja valtionhallinnon virkamiehiltä vaadittavaan tutkintoon 
(ks. kieliasetus 481/2003). Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja kokeisiin. Suullisesta ja kirjallisesta 
kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä (viitekehyksen taitotaso B1) tai hyvä (viitekehyksen taitotasot 
B2-C1). Katso tarkemmin Kieli- ja viestintäkoulutuksen www-sivuita Opinto-oppaasta kirjoittamisen ja puhumisen 
taitotasokuvaukset kohta Arviointikriteerit.
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Vastuuhenkilö:
lehtori Rauno Varonen
Lisätiedot:

 Opetus alkaa lukujärjestykseen merkittynä ajankohtana.Ensimmäinen kokoontuminen:

ay901018Y: Ruotsin valmentava kurssi (AVOIN YO), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

901018Y Ruotsin kertauskurssi 2.0 op

Asema:
a) Tarkoitettu niille opiskelijoille IB-lukiolaisille, jotka ovat suorittaneet vain osan ruotsin lukiokursseista ja joilla ei 
ole B-ruotsin oppimäärää. Näiden opiskelijoiden tulee täydentää taitojaan osallistumalla valmentavaan kurssiin ja 
sen lopputenttiin tai hankkia vastaavat lukion B-ruotsin oppimäärän tiedot muulla tavoin. Opiskelijan tulee esittää 
kopio suorituksestaan ko. ruotsin kurssin opettajalle ennen osallistumistaan koulutusohjelman mukaiselle ruotsin 
kielen kurssille.

b) Jos lukion B-ruotsin oppimäärä on suoritettu arvosanoilla 5 tai 6, eikä opiskelijalla ole ruotsin yo-arvosanaa, 
tulee hänen suorittaa . Lisätietoja antavat . lähtötasotesti jo ennen pakollista ruotsin kurssia yhteysopettajat
Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan valmentavalla kurssilla. 

c) Jos opiskelija on suorittanut ruotsin kielen yo-kokeen arvosanalla a tai b tai aiemmista ruotsin opinnoista on 
kulunut huomattavan pitkä aika, voi opiskelija osallistua valmentavalle kurssille, jos kurssilla on tilaa. Tässä 
tapauksessa on otettava yhteys kurssin vastuuhenkilöön ennen sen alkua. 

d) Jos opiskelija ei ole suorittanut mitään lukion B-ruotsin oppimäärästä tai hänellä ei ole vastaavia 
tietoja, hänen tulee hankkia riittävät perustiedot esim. suorittamalla aikuislukioiden tai vastaavien 
oppilaitosten tarjoamat vastaavat ruotsin kielen kurssit hyväksytysti.

 Aikuislukiot

 Oulun aikuislukiot
 Avoin yliopisto

Valmentavan kurssin ensimmäisellä oppitunnilla järjestetään lähtötasokartoitus, joten kaikkien  ilmoittautuneiden 
läsnäolo on pakollinen. 
Tämä kurssi on  kurssi Toisen kotimaisen kielen kurssia varten eikä se korvaa  tätä kurssia tai sen valmentava
osia.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Ruotsi ja suomi
Sisältö:
Kurssilla kerrataan ruotsin kielen kielioppia ja pyritään erilaisten suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla 
parantamaan keskeisten rakenteiden hallintaa ja kykyä ymmärtää puhetta sekä kartuttamaan sanastoa.
Toteutustavat:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja loppukoe. 
Arviointi: Kurssi arvioidaan hyv/hyl.
Oppimateriaali:
Opiskelumateriaali sovitaan opintojakson alussa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja loppukoe.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=Henkilokunta.html&v=henkilokunta#Ruotsi_opet
http://www.aikuislukiot.fi/etusivu/
http://www2.edu.ouka.fi/koulut/aikuislukio/
http://www.avoinyliopisto.fi/fi-FI
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Arviointiasteikko:
Kurssi arvioidaan hyv/hyl.
Vastuuhenkilö:
Opettaja:HuK Tiina Laitinen
   
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
 

ay903028Y: Saksan kertauskurssi (AVOIN YO), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: saksa

Leikkaavuudet:

903028Y Lyhyt saksan täydennyskurssi 2.0 op

Taitotaso:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1
Asema:
Kurssi on vapaaehtoinen.
Lähtötasovaatimus:
Kurssi on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, jotka ovat lukeneet saksaa mutta olleet pitkään käyttämättä kieltä.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
saksa ja suomi
Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija on palauttanut mieleen saksan kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä pystyy 
viestimään erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa.
Sisältö:
Kurssilla kerrataan saksaa arkipäivän tilanteissa sekä harjoitellaan sanastoa ja tavallisissa 
kommunikaatiotilanteissa tarvittavia kieliopin rakenteita. Työtavoista ja sisällöstä sovitaan tarkemmin kurssin 
alussa ryhmän tarpeiden mukaan.
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta 2 tuntia viikossa ja itsenäistä työskentelyä.
Kohderyhmä:
Kaikkien tiedekuntien opiskelijat.
Oppimateriaali:
Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Marja Pohjola-Effe
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta.

http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
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ay901052Y: Svenska för ekonomer, skriftlig språkfärdighet (OyKKK) (AVOIN YO), 1 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

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

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ruotsi

Taitotaso:
B1/B2/C1 ( )Eurooppalainen viitekehys
Asema:
Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Hyväksytty 
suoritus vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä alueella vaadittavaa 
kielitaitoa. (Laki 424/03 ja asetus 481/03).
Kurssi sisältää myös opintojakson 901053Y Svenska för ekonomer, muntlig språkfärdighet (OyKKK), 3 op.

Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. 
Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen 
lähtötasoa.
Lähtötasovaatimus:
Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä 
vähintään arvosanalla 7 tai vastaavat tiedot TAI yo-arvosana A-L tai IB-koulun Swedish B SL vähintään 
arvosanalla 3  hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella JA
opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan omaehtoisen opiskelun (901028Y På väg 1-3 op) avulla, 
sillä peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon 
saavuttamiseksi.
Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ENNEN tutkinnossa vaadittavaa 
pakollista Svenska för ekonomer-kurssia. Tiedot täydennystavoista Kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta www.oulu.

 kohdasta Opiskelu > Opinnot > Opinto-opas > Ruotsi > Ruotsin lähtötaso.fi/kielikoulutus
Laajuus:
4 op / 106 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli:
Ruotsi
Ajoitus:
2. vuoden syys- tai kevätlukukausi.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy toimimaan oman alan tyypillisissä viestintätilanteissa 
vuorovaikutteisesti. Hän saa viestinsä perille huomioon ottaen ruotsinkielisen tapakulttuurin toimiessaan isäntänä
/vieraana, osaa keskustella ajankohtaisista  ja alakohtaisista asioista, osaa käyttää kansantalouden ja 
yritystalouden erikoissanastoa, osaa suunnitella ja pitää yritysesittelyn. Hän pystyy lukemaan  ja ymmärtämään 
oman alan tekstejä ja tekemään niistä johtopäätöksiä, osaa kirjoittaa tyypillisiä työelämän sähköpostiviestejä ja 
lyhyitä raportteja.
Sisältö:
Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan 
työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Esiintymistaidon harjoittelua. Suullisen kielenkäytön 
tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia talousalan tekstejä. Omaan 
alaan liittyviä kirjoitustehtäviä.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetustunnit (2 x 90 min./viikko) ja niihin liittyvät valmistavat harjoitukset, itseohjattu opiskelu, yhteensä 106 t
/kurssi.
Kohderyhmä:
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ks. yllä lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Jos opiskelija suorittaa ruotsin opintoja ns. vaativan ohjelman mukaisesti ”Ruotsin kieli, 11 op, vaativa taso”, tämä 
opintojakso sisältyy automaattisesti siihen.
Oppimateriaali:

ttp://www.coe.int/t/DG4/Portfolio/?M=/main_pages/levels.html
http://www.oulu.fi/kielikoulutus
http://www.oulu.fi/kielikoulutus
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Oppimateriaali jaetaan kurssilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja 
aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssilla käytetään jatkuvaa 
arviointia. Kurssiin kuuluu myös suullisen ja kirjallisen kielitaidon testaus.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta  kohdasta Opiskelu > Opinnot >Opinto-opas > Ruotsiwww.oulu.fi/kielikoulutus
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan ns. KORU-suositusten mukaan (Korkeakoulujen 
ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006). 

Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä tai hyvä (ks. 
kieliasetus 481/2003). Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja testaukseen. 

Lue lisää kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta  kohdasta Opiskelu > Opinnot > Opinto-www.oulu.fi/kielikoulutus
opas > Ruotsi > Arviointikriteerit
Vastuuhenkilö:
Yhteysopettajat löytyvät osoitteesta http://www.oulu.fi/kielikoulutus/opintoneuvonta
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen vain opintojaksolle 901052Y Svenska för ekonomer, skriftlig språkfärdighet (OyKKK), 1 op. 
Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodissa, jossa ilmoitetaan myös opetukseen alkamisajankohta. Ilmoittautua voi 
vain yhteen ryhmään. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ehdottomasti täyttää lisätietokenttään yliopiston antama 
sähköpostiosoite ja vuosikurssi sekä lukion ruotsin päättöarvosana ja mahdollinen yo-arvosana sekä mahdollinen 
Ruotsin valmentavan kurssin (901018Y) suoritus.

ay902011P-05: TE3/ Professional English for Technology (AVOIN YO), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Oj-osa

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: englanti

Taitotaso:
CEFR B2 - C1
Asema:
This module is taken as the first part of  (for students in the Technical Faculty).Tekniikan englanti 3
Lähtötasovaatimus:
English must have been the A1 or A2 language at school or equivalent English skills acquired otherwise. 
If you need to take English, but lack this background, please get in touch with the Languages and Communication 

 for your department to discuss individual solutions.contact teacher
Laajuus:
2 ECTS credits (The workload is 53 hours: about 2 hours of class work and 2 hours of homework per week during 
the autumn term.)
Opetuskieli:
English
Ajoitus:
weekly lessons throughout the autumn term.
Osaamistavoitteet:
By the end of the module, you are expected

to have demonstrated an ability to give an effective presentation of a product, company and process
to have demonstrated appropriate strategies and techniques for learning English efficiently
to be able to explain the influence of language on social and intercultural relationships in your future 
professional activities

Sisältö:
PET aims to help you develop a range of professional language skills related to your own specialist field. 
Scheduled for the first autumn of your studies, the PET module has a strong focus on developing speaking skills, 

http://www.oulu.fi/kielikoulutus
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/kielikoulutus
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/opintoneuvonta
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/evk
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/opintoneuvonta
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/opintoneuvonta
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and thus gives you an excellent opportunity to get to know your fellow students while working in pairs and groups. 
The experiences of communication gained in class, mediated by critical reflection on the nature of language and 
intercultural communication, offer you the chance of extending your interpersonal and intercultural skills through 
the medium of English. In addition, the module helps you to direct your own learning, encouraging you to reflect 
upon which aspects of your English you would like to develop further during your studies, and upon developing 
strategies and techniques for effective language learning.
During PET, you will participate in simulated professional events such as a trade fair and factory tour, and give 
process/company presentations.
Järjestämistapa:
Contact teaching
Toteutustavat:
Contact lessons 24 h / Self-study assignments, including preparation of three short presentations 30 h
Kohderyhmä:
Students of the Faculty of Technology
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
This course is part of 902011P Tekniikan englanti 3.
Oppimateriaali:
Materials will be provided by the teacher. Learning resources for the module can also be found at the PET web 

. site
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Assessment is based on continuous assessment of coursework, including active participation in class, successful 
completion of module assignments and three presentations given in small groups. Self, peer and teacher 
assessment is used. The assessment criteria are based on the learning outcomes of the module.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
pass / fail
Vastuuhenkilö:
Each department in the Technical Faculty has its own  for Languages and Communication contact teacher
questions about English studies.
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
-

ay900060A: Tekniikan viestintä (AVOIN YO), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

900060A Tekniikan viestintä 2.0 op

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

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/englanti/pet
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/englanti/pet
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/opintoneuvonta
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Sähkö- ja tietotekniikka: 2. opintovuoden kevät ja 3. opintovuoden syksy. 
Konetekniikka: 3. opintovuosi. 
Prosessi- ja ympäristötekniikka: 2. opintovuoden kevät ja 3. opintovuoden syksy.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa opiskeluun ja työelämään liittyvät kirjallisen ja suullisen viestinnän 
keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä jatkossa viestintää suunnitellessaan. Opiskelija osaa rakentaa ja pitää 
kuulijoiden ja tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisen, havainnollisen ja ymmärrettävän puhe-esityksen. Lisäksi 
opiskelija osaa raportoida kirjallisesti tarvitsemaansa ja etsimäänsä tietoa tavoitteenmukaisesti. Pystyy 
erittelemään ja arvioimaan sekä omaa että muiden tuottamaa tekstiä. Osaa toimia tavoitteellisesti 
ryhmäviestintätilanteissa. Lisäksi opiskelija omaksuu palautteenantotaitoja.
Sisältö:
Työelämä- ja viestintätaidot: tiimikirjoittaminen, kirjoitusprosessi ja sen vaiheet, asiatyylisen ammatti- ja tieteellisen 
tekstin ominaispiirteet; puheviestintätaidot, esityksen rakentaminen ja valmistelu, vakuuttamisen keinot, 
havainnollistaminen; rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen; toimivan ryhmän piirteet, 
ryhmäprosessi ja roolit, neuvotteleminen ja palaverikäytännöt.
Järjestämistapa:
Ks. toteutustavat
Toteutustavat:
Kontaktiopetusta noin 14 t. ja itsenäistä ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä noin 40 t.
Kohderyhmä:
Ks. Asema ja Ajoitus
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.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Oikarainen Kaija
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opiskelijan läsnäolo on välttämätön kurssin ensimmäisellä kontaktiopetuskerralla, jotta pienryhmät saadaan 
muodostettua ja työskentely aloitettua tehokkaasti. Opiskelijan on hyvä jo ilmoittautuessaan huomioida, että 
opintojakson suorittaminen edellyttää vahvaa sitoutumista työskentelyyn ja vastuun kantamista, sillä 
ryhmämuotoiset harjoitukset toimivat osallistujien ehdoilla ja heidän varassaan.
Jos opiskelija on mukana yliopiston ainejärjestö- ja luottamustoimintatehtävissä, esimerkiksi yliopiston 
hallintoelimissä, ylioppilaskunnan hallinnossa tai Oulun Teekkariyhdistyksen ja teekkarikiltojen hallituksessa, hän 
voi saada hyvitystä opintojakson ryhmäviestintäharjoituksista. Asiasta on sovittava aina erikseen ryhmän 
opettajan kanssa. Opiskelijan on esitettävä hallintoelimen tai muun järjestön vastuuhenkilön antama virallinen 
todistus, josta käy ilmi opiskelijan tehtävät ja aktiivisuus ainejärjestössä tai luottamustoimessa. Yli viisi vuotta 
vanhemmista toiminnoista hyvitystä ei anneta.

ay900084Y: Tieteellinen viestintä (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2016 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

900084Y Tieteellinen viestintä 5.0 op

Taitotaso:
-
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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.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Niina Sarajärvi

ay900070Y: Tieteellinen viestintä I (AVOIN YO), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

900070Y Tieteellinen viestintä I 2.0 op

Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. opintovuosi

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa laatia kielellisesti ja tyylillisesti moitteettoman tieteellisen esityksen. Hän 
pystyy arvioimaan ja muokkaaman omaa tekstiään sekä soveltamaan tieteellisen tekstin muotoseikkoja ja rutiineja 
erityisesti tieteellisen tutkielman ja opinnäytetyön laatimiseen. Hän tunnistaa omat vahvuutensa viestijänä ja 
toisaalta ne ominaisuutensa, jossa hän tarvitsee vielä kehittämistä.
Sisältö:
Tieteellisen asiaviestinnän perusteet ja lajit. Moitteettoman asiatyylin vaatimat oikeakielisyys-, tyyli- ja 
muotoseikkojen perusteet. Lähdekritiikki ja keskeiset lähdeviite-, lähdeluettelo- ym. merkintätavat. Tekstien 
analysointi ja tuottaminen.
Toteutustavat:
Tieteellisen esseen kirjoittaminen. Tieteellisen viestinnän käytänteet ja erityispiirteet, kirjoitusprosessi, kriittinen ja 
arvioiva lukeminen, tieteen kieli ja tyyli, puheviestinnän perusteet, puheviestintätilanteiden havainnointi ja 
analysointi. Luennot 20 tuntia + verkko-opetusta 6 tuntia.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Kemppainen, T. & Latomaa, T. (2002). Ensi askelia tieteen tiellä. Teos on saatavilla myös internetissä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Opettaja: Anne Koskela

ay901008P: Toinen kotimainen kieli (ruotsi) (TTK) (AVOIN YO), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

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

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

901008P Toinen kotimainen kieli (ruotsi) (TTK) 2.0 op

Taitotaso:
B1/B2/C1 ( )Eurooppalainen viitekehys
Asema:
Pakollinen opintojakso. Hyväksytty suoritus vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä 
kaksikielisellä alueella vaadittavaa kielitaitoa. ( Laki 424/03 ja asetus 481/03)
Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. 
Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen 
lähtötasoa.
Lähtötasovaatimus:
Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä 
vähintään arvosanalla 7 tai vastaavat tiedot TAI yo-arvosana A-L JA hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti 
varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan 
omaehtoisen opiskelun avulla, sillä peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri 
viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon saavuttamiseksi. 

Mikäli opiskelijalla ei ole B-ruotsin lukion oppimäärää suoritettuna vähintään arvosanalla 7 tai lähtötaso ei muuten 
täytä vaadittuja kriteereitä, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ENNEN tutkinnossa vaadittavaa 
koulutusohjelmakohtaista pakollista kurssia. Tiedot täydennystavoista löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen www-
sivuilta  kohdasta opiskelu > opinnot > opinto-opas > ruotsi.www.oulu.fi/kielikoulutus
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Ruotsi
Ajoitus:

http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=Taitotaso.html&v=tietoa
http://www.oulu.fi/kielikoulutus
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1. vuoden syyslukukausi arkkitehtuurin koulutusohjelmassa. 
1. vuoden syys- tai kevätlukukausi sähkö-, tieto- ja informaatioverkostojen koulutusohjelmassa. 
3. vuoden syyslukukausi tuotantotalouden ja ympäristötekniikan koulutusohjelmissa. Prosessi- ja konetekniikan 
koulutusohjelmissa 
3. vuoden syys- tai kevätlukukausi.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan ja ymmärtämään oman alan tekstejä ja tekemään niistä 
johtopäätöksiä, osaa kirjoittaa tyypillisiä työelämän sähköpostiviestejä ja lyhyitä raportteja, osaa saada viestinsä 
perille huomioon ottaen ruotsinkielisen tapakulttuurin toimiessaan isäntänä/vieraana, osaa keskustella 
ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista, osaa suunnitella ja pitää yritysesittelyn ja kertoa tuotteista/prosesseista.
Sisältö:
Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan 
työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä 
pienryhmäkeskusteluja ja yritys- ja tuote-esittelyjä. Ajankohtaisia alakohtaisia tekstejä. Omaan alaan liittyviä 
kirjoitustehtäviä (esim. viestit, raportit). Esiintymistaidon harjoittelua.
Toteutustavat:
Lähiopetustunnit 1 x 90 min/viikko sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen, yhteensä 52 t/kurssi.
Kohderyhmä:
Teknillisen tiedekunnan opiskelijat (ks. yllä ajoitus).
Oppimateriaali:
Kurssilla jaetaan oppimateriaali, josta peritään kopioimiskulut.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja 
aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100%. Kurssiin kuuluu suullisen ja 
kirjallisen kielitaidon testaus.

 (Lue lisää  Kieli- ja viestintäkoulutuksen www-sivuilta  Vaihtoehtoiset suoritustavat : www.oulu.fi/kielikoulutus
kohdasta opiskelu > opinnot > opinto-opas > ruotsi.) 

Aiempien opintojen hyväksilukeminen  
Kielitaidon osoittaminen loppukokeilla
Arviointiasteikko:
Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan ns. KORU-suositusten mukaan (Korkeakoulujen 
ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006).
Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat:  (ks. tyydyttävä tai hyvä
kieliasetus 481/2003). Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja testaukseen. (Arviointikriteerit  Kieli- ja :
viestintäkoulutuksen www-sivuilta  kohdasta opiskelu > opinnot > opinto-opas > ruotsi.)www.oulu.fi/kielikoulutus
Vastuuhenkilö:
Sähkö- ja tietotekniikan opiskelija, jos sinulla on kysyttävää kurssista ja siihen liittyvistä vaatimuksista, ota yhteyttä 
suoraan ao. kurssin opettajaan. Tiedot eri ryhmistä ja opettajista löytyvät WebOodista.
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen opetukseen tapahtuu WebOodissa. Ilmoittautua voi vain yhteen, oman osaston ryhmään. 
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ehdottomasti täyttää yliopiston sähköpostiosoite, pääaine ja vuosikurssi sekä 
lukion ruotsin päättöarvosana ja mahdollinen yo-arvosana. Opetuksen alkamisajankohta ilmoitetaan WebOodissa.

ay901001Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi) KTK (AVOIN YO), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

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

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

901001Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi) (OKL) 2.0 op

Taitotaso:
B1/B2/C1 ( Eurooppalainen viitekehys)
Asema:

http://www.oulu.fi/kielikoulutus
http://www.oulu.fi/kielikoulutus
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Pakollinen opintojakso. Hyväksytty suoritus vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä 
kaksikielisellä alueella vaadittavaa kielitaitoa. ( Laki 424/03 ja asetus 481/03). 

Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. 
Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen 
lähtötasoa.
Lähtötasovaatimus:
Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä 
vähintään arvosanalla 7 tai vastaavat tiedot TAI yo-arvosana A-L JA hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti 
varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan 
omaehtoisen opiskelun avulla, sillä peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri 
viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon saavuttamiseksi. 

Mikäli opiskelijalla ei ole B-ruotsin lukion oppimäärää suoritettuna vähintään arvosanalla 7 tai lähtötaso ei muuten 
täytä vaadittuja kriteereitä, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ENNEN tutkinnossa vaadittavaa 
koulutusohjelmakohtaista pakollista kurssia. Tiedot täydennystavoista löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen www-
sivuilta, kohdasta .ruotsin lähtötaso
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Ruotsi
Ajoitus:
2. vuoden kevätlukukausi kasvatustieteiden koulutusohjelmassa. 
2. vuoden syys- tai kevätlukukausi luokanopettajan koulutusohjelmassa. 
1. vuoden syyslukukausi musiikkikasvatuksen koulutusohjelmassa. 
1. vuoden kevätlukukausi varhaiskasvatuksen koulutusohjelmassa.( VAKAn opiskelijoille lähtötasotesti pidetään 
kurssia edeltävän lukukauden lokakuussa. Päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.)
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan ja ymmärtämään oman alan tekstejä ja tekemään niistä 
johtopäätöksiä, osaa kirjoittaa tyypillisiä työelämän sähköpostiviestejä ja lyhyitä raportteja, osaa saada viestinsä 
perille huomioon ottaen ruotsinkielisen tapakulttuurin toimiessaan isäntänä/vieraana, osaa keskustella 
ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista, osaa käyttää kasvatustieteen erikoissanastoa, osaa suunnitella ja pitää 
oman alaan liittyviä lyhyitä esityksiä.
Sisältö:
Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan 
työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä 
pienryhmäkeskusteluja. Ajankohtaisia alakohtaisia tekstejä. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä. 
Esiintymistaidon harjoittelua.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetustunnit 1 x 90 tai 2 x 90 min/viikko sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen, yhteensä 52 t
/kurssi.
Kohderyhmä:
Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat (ks. yllä ajoitus).
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Kurssilla jaetaan oppimateriaali, josta peritään kopioimiskulut.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja 
aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja 
kirjallisen kielitaidon testaus.
Vaihtoehtoiset suoritustavat: 

 Aiempien opintojen korvaaminen
Kielitaidon osoittaminen loppukokeilla
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan ns. KORU-suositusten mukaan (Korkeakoulujen 
ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006). 
Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat:  (ks. tyydyttävä tai hyvä
kieliasetus 481/2003). Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja testaukseen. 

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/opintojen_hyvaksiluku
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/korvaaminen_loppukokeella
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Arviointikriteerit
Vastuuhenkilö:
Opettaja: Mikko Isomaa

ay901030Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (HuTK) (AVOIN YO), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

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

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ruotsi

Taitotaso:
B1/B2/C1
Asema:
Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Ei koske 
opiskelijoita, joilla on vähintään 15 ov/ 25 op ruotsin kielen opintoja tai jotka aikovat ottaa pohjoismaisen filologian 
sivuaineeksi. Hyväksytty suoritus osoittaa, että opiskelijalla on riittävä oman erikoisalansa ruotsin kielen taito sekä 
korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä virka-alueella vaadittava ruotsin 
kielen taito. Vähintään 15 ov:n/25 op:n laajuiset opinnot vastaavat tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa, 
vähintään 35 ov:n/60 op:n opinnot hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Laki 424/03 ja asetus 481/03)
Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. 
Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen 
lähtötasoa.
Kurssi sisältää myös opintojakson 901031Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (HuTK), 3 op.
Lähtötasovaatimus:
Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä 
vähintään arvosanalla 7 (tai vastaavat tiedot) TAI YO-arvosana A-L TAI IB-koulun Swedish B SL vähintään 
arvosanalla 3  hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella JA
opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan itseohjatun opiskelun avulla, sillä peruskieliopin ja -
sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon saavuttamiseksi.

Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ennen tutkinnossa vaadittavaa 
pääainekohtaista pakollista kurssia. Tiedot täydennystavoista löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta 

 > Opiskelu > Opinnot > Opinto-opas > Ruotsi > Ruotsin lähtötaso.www.oulu.fi/kielikoulutus
Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet lukion B-ruotsin oppimäärän arvosanoilla 5 tai 6, ja eivät ole kirjoittaneet ruotsin 
ylioppilaskoetta tai ovat suorittaneet vain osan lukion pakollisista ruotsin kursseista (esim. IB-lukiolaiset), 
suorittavat ensin ruotsin valmentavan kurssin.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Ruotsi
Ajoitus:
Arkeologia, historian opettajan sv, informaatiotutkimus, kirjallisuus, kulttuuriantropologia, logopedia, saamelainen 
kulttuuri, saamen kieli - 3. vuoden syyslukukausi 
Aate- ja oppihistoria, historia - 3. vuoden kevätlukukausi 
Englantilainen filologia, germaaninen filologia, suomen kieli - 1. vuoden kevätlukukausi.
Kirjallinen ja suullinen osuus suoritetaan yhdessä; ilmoittautuminen vain kurssille 901030Y.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan ja ymmärtämään oman alan tekstejä, tekemään niistä 
johtopäätöksiä ja keskustelemaan niistä, osaa kirjoittaa tyypillisiä työelämän sähköpostiviestejä ja lyhyitä 
raportteja, saa viestinsä perille huomioon ottaen ruotsinkielisen tapakulttuurin toimiessaan isäntänä/vieraana, 
osaa keskustella ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista, osaa käyttää oman alan erikoissanastoa, osaa 
suunnitella ja pitää oman alaan liittyviä lyhyitä esityksiä sekä laatia niihin liittyvän kirjoitelman.
Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. 
Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhdelle lukukaudelle sijoittuvalla kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen 
lähtötasoa.
Sisältö:

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/opintoneuvonta
http://www.oulu.fi/kielikoulutus
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Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan 
työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Esiintymistaidon ja ääntämisen harjoittelua. 
Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Ajankohtaisia oman alan tekstejä. 
Kuuntelutehtäviä. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä.
Jakso koostuu kahdesta osasta:
-ay901030Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op
-ay901031Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (HuTK), 3 op
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetus 2x90 min./viikko ja siihen liittyvät valmistavat harjoitukset, itseohjattu opiskelu, yhteensä 130 t/kurssi.
Esitietovaatimukset:
kos. lähtötasovaatimus
Oppimateriaali:
Alakohtainen oppimateriaali, jonka käytöstä opettaja ohjeistaa opintojakson alussa.  
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja 
aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja 
kirjallisen kielitaidon testaus. Opiskelijat osallistuvat opetukseen syys- tai kevätlukukaudella. 

Vaihtoehtoiset suoritustavat 
   Aiempien opintojen hyväksilukeminen

Ruotsin korvaaminen loppukokeella
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Arviointi: Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan ns. KORU-suositusten mukaan 
(Korkeakoulujen ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006). Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta 
kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä tai hyvä. Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja 
testaukseen. 
Ks. arviointikriteerit  > Opinnot > Opinto-opas > Ruotsiwww.oulu.fi/kielikoulutus
Vastuuhenkilö:
Ks. Yhteysopettajat
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opetusryhmiin ilmoittaudutaan WebOodissa. Ilmoittautuminen vain opintojaksolle 901030Y Toinen kotimainen 
kieli, ruotsi, kirjallinen kielitaito (HuTK), 2 op. Ilmoittautua voi vain yhteen omalle pääaineelle tarkoitettuun 
ryhmään. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ehdottomasti täyttää lisätietokenttään yliopiston s-postiosoite, 
pääaine sekä lukion ruotsin päättöarvosana ja mahdollinen yo-arvosana. Opiskelija saa vahvistuksen 
opiskelupaikasta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

ay901032Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (KTK) (AVOIN YO), 1 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

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

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

901032Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (KTK) 1.0 op

Taitotaso:
B1/B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys)
Asema:
Opintojakso on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä.
Hyväksytty suoritus vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä alueella 
vaadittavaa kielitaitoa. ( Laki 424/03 ja asetus 481/03).
Kurssi sisältää myös opintojakson 901033Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (KTK), 1 op

http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/opintojen_hyvaksiluku
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/korvaaminen_loppukokeella
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/kielikoulutus
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/opintoneuvonta
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Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. 
Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen 
lähtötasoa.
Lähtötasovaatimus:
Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä 
vähintään arvosanalla 7 tai vastaavat tiedot TAI yo-arvosana A-L tai IB-koulun Swedish B SL vähintään 
arvosanalla 3 JA hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella 
opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan omaehtoisen opiskelun avulla (   op), 901028Y På väg 1-3
sillä peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon 
saavuttamiseksi. 

Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa riittävät perustaidot tulee hankkia jo ENNEN tutkinnossa vaadittavaa 
koulutusohjelmakohtaista pakollista kurssia. Tiedot täydennystavoista löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen www-
sivuilta, kohdasta .ruotsin lähtötaso
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Ruotsi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan ja ymmärtämään oman alan tekstejä ja tekemään niistä 
johtopäätöksiä, osaa kirjoittaa tyypillisiä työelämän sähköpostiviestejä ja lyhyitä raportteja, osaa saada viestinsä 
perille huomioon ottaen ruotsinkielisen tapakulttuurin toimiessaan isäntänä/vieraana, osaa keskustella 
ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista, osaa käyttää kasvatustieteen erikoissanastoa, osaa suunnitella ja pitää 
oman alaan liittyviä lyhyitä esityksiä.
Sisältö:
Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan 
työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä 
pienryhmäkeskusteluja. Ajankohtaisia alakohtaisia tekstejä. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä. 
Esiintymistaidon harjoittelua.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetustunnit (28 t) ja niihin liittyvät valmistavat harjoitukset, itseohjattu opiskelu, yhteensä 52 t/kurssi.
Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja 
aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja 
kirjallisen kielitaidon testaus.
Lähtötasotesti järjestetään ensimmäisellä opetuskerralla.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötasovaatimus
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Oppimateriaali jaetaan kurssilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan ns. KORU-suositusten mukaan (Korkeakoulujen 
ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006).
Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat: tyydyttävä tai hyvä (ks. 
kieliasetus 481/2003). Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja testaukseen.
Lue lisää kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta  kohdasta Opiskelu > Opinnot > Opinto-www.oulu.fi/kielikoulutus
opas > Ruotsi > Arviointikriteerit
Arviointiasteikko:
Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan ns. KORU-suositusten mukaan (Korkeakoulujen 
ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006). 
Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat:  (ks. tyydyttävä tai hyvä
kieliasetus 481/2003). Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja testaukseen.
Lue lisää kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta  kohdasta Opiskelu > Opinnot > Opinto-www.oulu.fi/kielikoulutus
opas > Ruotsi > Arviointikriteerit

Arviointikriteerit
Vastuuhenkilö:
Opettaja: Mikko Isomaa

https://weboodi.oulu.fi/oodi/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=901028Y&html=1
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsin_lahtotaso
http://www.oulu.fi/kielikoulutus
http://www.oulu.fi/kielikoulutus
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/ruotsi/arviointikriteerit
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/opintoneuvonta
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ay901034Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (LuTK) (AVOIN YO), 1 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

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

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

901034Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (LuTK) 1.0 op

Taitotaso:
B1/B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys)
Asema:
Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Hyväksytty 
suoritus vastaa kaksikielisellä virka-alueella toimivalta korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä 
vaadittavaa kielitaitoa ( Laki 424/03 ja asetus 481/03).
Opintojakso sisältää myös opintojakson  Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen taito (LuTK), 1 op.901035Y
Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. 
Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen 
lähtötasoa.
Lähtötasovaatimus:
Riittävä lähtötaso on (lukion päästötodistuksen) arvosana 7 TAI yo-arvosana A-L TAI IB-koulun Swedish B SL 
vähintään arvosanalla 3 JA hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin 
perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan itseohjatun opiskelun (901028Y På väg 1-3 
op) avulla, sillä peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan 
kielitaidon saavuttamiseksi.
Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ENNEN tutkinnossa vaadittavaa 
pääainekohtaista pakollista kurssia. Tiedot täydennystavoista löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen verkkosivuilta 
www.oulu.fi/kielikoulutus > Opiskelu > Opinnot > Opinto-opas > Ruotsi > Ruotsin lähtötaso.
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Ruotsi
Ajoitus:
Biologian ko: 3. lukuvuoden syyslukukausi
Fysikaalisten tieteiden ko: 1. lukuvuoden kevätlukukausi
Kemian ko: 1. lukuvuoden kevätlukukausi
Maantieteen ko: 2. lukuvuoden kevätlukukausi
Matemaattisten tieteiden ko: 1. lukuvuoden syyslukukausi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija saavuttaa sellaisen oman alan työtehtävissä tarvittavan ruotsin kielen taidon, jota tarvitaan, että hän 
pystyy toimimaan tyypillisissä viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Hän käyttää perusrakenteita pääsääntöisesti 
oikeakielisesti puheessa ja kirjoituksessa. Hän käyttää eri viestintätilanteissa tarvittavia tavallisimpia 
tilannesidonnaisia fraaseja ymmärrettävästi. Hän löytää ydinajatukset yleistieteellisestä ja oman alan tekstistä ja 
pystyy välittämään tämän tiedon ruotsin kielellä kollegoille tai maallikkoyleisölle. Hän kirjoittaa lyhyehköjä oman 
alan tekstejä.
Sisältö:
Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan 
työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Erityishuomio kohdistuu akateemisen ja oman alan 
käsitteistön ja terminologian hallintaan. Esiintymistaidon harjoittelua. Suullisen kielenkäytön tilannepohjaisia yksilö-
, pari- ja ryhmäharjoituksia sekä pienryhmäkeskusteluja. Kuuntelutehtäviä. Ajankohtaisia oman alan tekstejä. 
Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä. 
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetustunnit 1 x 90 min/viikko sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen, yhteensä 53 t/kurssi.  
Kohderyhmä:
Luonnotieteellisen tiedekunnan opiskelijat
Esitietovaatimukset:
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Ks. Lähtötaso
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Oppimateriaali jaetaan kurssilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja 
aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja 
kirjallisen kielitaidon testaus. 
Vaihtoehtoiset suoritustavat Lue lisää Kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta www.oulu.fi/kielikoulutus kohdasta 
Opiskelu > Opinnot > Opinto-opas > Ruotsi.
Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.
Arviointiasteikko:
Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan ns. KORU-suositusten mukaan (Korkeakoulujen 
ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006).
Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat:  (ks. tyydyttävä tai hyvä
kieliasetus 481/2003). Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja testaukseen. Katso tarkemmin Kieli- ja 
viestintäkoulutuksen www-sivuilta  kohdasta opiskelu > opinnot > opinto-opas > ruotsi > www.oulu.fi/kielikoulutus
arviointikriteerit.)
Vastuuhenkilö:
Yhteysopettajat löytyvät osoitteesta http://www.oulu.fi/kielikoulutus/opintoneuvonta
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodissa, jossa ilmoitetaan myös opetuksen alkamisajankohta. Ilmoittautua voi 
vain yhteen ryhmään. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee täyttää yliopiston sähköpostiosoite, pääaine ja 
vuosikurssi sekä lukion ruotsin päättöarvosana ja mahdollinen yo-arvosana sekä mahdollinen ruotsin kielen 
valmentavan kurssin (901018Y) suoritus.

ay901048Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (TST, TOL) (AVOIN YO), 1 
op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

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

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

901048Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito (TST, TOL) 1.0 op

Taitotaso:
B1/B2/C1 (Eurooppalainen viitekehys)
Asema:
Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Hyväksytty 
suoritus vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä alueella vaadittavaa 
kielitaitoa. (Laki 424/03 ja asetus 481/03).
Opintojakso sisältää myös opintojakson 901049Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi, suullinen kielitaito (TST+TOL), 1 
op.
Vaatimusten mukaan opiskelijan on osattava käyttää ruotsia suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa. 
Tällaisen kielitaidon saavuttaminen yhden lukukauden kestävällä kielikurssilla edellyttää riittävää ruotsin kielen 
lähtötasoa.
Lähtötasovaatimus:
Riittävä lähtötaso kaikkien tiedekuntien pakollisille ruotsin kursseille on lukion B-ruotsin pakollinen oppimäärä 
vähintään arvosanalla 7 tai vastaavat tiedot TAI yo-arvosana A-L tai IB-koulun Swedish B SL vähintään 
arvosanalla 3  hyväksytysti suoritettu lähtötasotesti varsinaisen kurssin alussa. Lähtötasotestin perusteella JA
opiskelija ohjataan tarvittaessa täydentämään taitojaan itseohjatun opiskelun (901028Y På väg 1-3op) avulla, sillä 
peruskieliopin ja -sanaston hallinta on edellytyksenä työelämän eri viestintätilanteissa tarvittavan kielitaidon 
saavuttamiseksi. 

http://www.oulu.fi/kielikoulutus
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Mikäli opiskelijalla ei ole riittävää lähtötasoa, riittävät perustaidot tulee hankkia jo ENNEN tutkinnossa vaadittavaa 
koulutusohjelmakohtaista pakollista kurssia. Tiedot täydennystavoista löytyvät Kieli- ja viestintäkoulutuksen 
sivuilta  kohdasta Opiskelu > Opinnot > Opinto-opas > Ruotsi>Ruotsin lähtötasowww.oulu.fi/kielikoulutus
Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Ruotsi
Ajoitus:

Sähkö- ja tietotekniikan koulutusohjelmat: 1. vuoden syys- tai kevätlukukausi
Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma: 1. vuoden syyslukukausi, 1 ryhmä 1. vuoden  kevätlukukaudella

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy toimimaan oman alan tyypillisissä viestintätilanteissa 
vuorovaikutteisesti. Hän saa viestinsä perille huomioon ottaen ruotsinkielisen tapakulttuurin toimiessaan isäntänä
/vieraana, osaa keskustella ajankohtaisista ja alakohtaisista asioista, osaa suunnitella ja pitää yritysesittelyn ja 
kertoa tuotteista. Hän pystyy lukemaan ja ymmärtämään oman alan tekstejä ja tekemään niistä johtopäätöksiä, 
osaa kirjoittaa tyypillisiä työelämän sähköpostiviestejä ja lyhyitä raportteja.
Sisältö:
Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää ja syventää opiskelijan 
työelämässä tarvitsemaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Tilannepohjaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia ja 
yritys- ja tuote-esittelyjä. Ajankohtaisia alakohtaisia tekstejä. Omaan alaan liittyviä kirjoitustehtäviä (esim. viestit, 
raportit). Esiintymistaidon harjoittelua.
Järjestämistapa:
Lähiopetus
Toteutustavat:
Lähiopetustunnit 1 x 90 min/viikko sekä säännöllinen lähiopetukseen valmistautuminen, yhteensä 53 t/kurssi.
Kohderyhmä:
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan opiskelijat.
Esitietovaatimukset:
Ks. Lähtötaso
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Oppimateriaali jaetaan kurssilla.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssilla keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon parantamiseen, mikä edellyttää säännöllistä ja 
aktiivista osallistumista harjoituksiin sekä niihin valmistautumista. Läsnäolo 100 %. Kurssiin kuuluu suullisen ja 
kirjallisen kielitaidon testaus.

 Lue lisää Kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta  kohdasta Vaihtoehtoiset suoritustavat www.oulu.fi/kielikoulutus
Opiskelu > Opinnot > Opinto-opas > Ruotsi.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
Suullinen ja kirjallinen kielitaito testataan erikseen ja arvioidaan ns. KORU-suositusten mukaan (Korkeakoulujen 
ruotsin kielen taidon arviointi, HAMK-julkaisu 2006).
Hyväksytystä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat:  (ks. tyydyttävä tai hyvä
kieliasetus 481/2003). Arvosanat perustuvat jatkuvaan arviointiin ja testaukseen.
Lue lisää kieli- ja viestintäkoulutuksen sivuilta   kohdasta Opiskelu>Opinnot>Opinto-www.oulu.fi/kielikoulutus
opas>Ruotsi>Arviointikriteerit
Vastuuhenkilö:
Yhteysopettajat löytyvät osoitteesta http://www.oulu.fi/kielikoulutus/opintoneuvonta
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opetukseen ilmoittaudutaan WebOodissa, jossa ilmoitetaan myös opetuksen alkamisajankohta. Opetus 
järjestetään  tieto- ja sähkötekniikan sekä tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoille. erikseen omissa ryhmissä
Ilmoittautua voi vain yhteen, oman osaston ryhmään. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ehdottomasti täyttää 
yliopiston sähköpostiosoite, pääaine ja vuosikurssi sekä lukion ruotsin päättöarvosana ja mahdollinen yo-
arvosana sekä mahdollinen Ruotsin valmentavan kurssin (901018Y) suoritus.

ay901033Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (KTK) (AVOIN YO), 1 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

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

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

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

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

901033Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (KTK) 1.0 op

Taitotaso:
ks. 901032Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito

ay901037Y: Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (LL) (AVOIN YO), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

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

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

901037Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito (LL) 2.0 op

Taitotaso:
ks. 901036Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito

ay904066Y: Venäjän alkeiskurssi 1 (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

904066Y Venäjän alkeiskurssi 1 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
venäjä ja suomi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija oppii aakkoset ja osaa kertoa itsestään ja taustastaan sekä tutustuu venäläiseen kulttuuriin.
Sisältö:
Aakkoset, tutustuminen, esittely, kielitaito, kahvila, ravintola, kyläily, perhe, venäläinen puhuttelu.
Toteutustavat:
Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä ja verkko-osioita. Ensitapaamisen jälkeen seuraavat 4 oppituntia 
suoritetaan Internet-harjoituksina. Tarkemmat tiedot ensitapaamisen yhteydessä. Kurssin hyväksytysti 
suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti 
suorittamista. Kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat siirtyä kevätlukukaudella Venäjän alkeiskurssi/Osa II:lle.
Esitietovaatimukset:
Ei vaadi edeltäviä opintoja.

https://weboodi.oulu.fi/oodi/opintjakstied.jsp?Kieli=1&Tunniste=901036Y&html=1


40

Oppimateriaali:
Ilmoitetaan kurssin alussa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä ja verkko-osioita. Ensitapaamisen jälkeen seuraavat 4 oppituntia 
suoritetaan Internet-harjoituksina. Tarkemmat tiedot ensitapaamisen yhteydessä. Kurssin hyväksytysti 
suorittaminen edellyttää aktiivisesta osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin 
hyväksytysti suorittamista.Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn 
(60 t, kontaktiopetusta ja verkko-opetusta) ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti suorittamista. Arviointi: 
1–5.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
5 - 1 / hylätty
Vastuuhenkilö:
Opettaja: Ari Hepo-aho
Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

ay904067Y: Venäjän alkeiskurssi 2 (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

904067Y Venäjän alkeiskurssi 2 5.0 op

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
Venäjä ja suomi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija selviytyy henkilökohtaisen kanssakäymisen ja arkielämän sekä asioinnin yksinkertaisissa tilanteissa.
Sisältö:
Henkilökuvaus, puhelin, kuulumiset, vierailu: emäntänä/isäntänä toimiminen, ostosten tekeminen.
Toteutustavat:
Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä ja verkko-osioita. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivisesta 
osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä osatenttien hyväksytysti suorittamista. ¼ kurssista 
suoritetaan itsenäisenä verkkotyöskentelynä. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista 
tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti suorittamista. Kurssin hyväksytysti suorittaneet 
voivat siirtyä seuraavalla lukukaudella Venäjän jatkokurssi 1:lle.
Esitietovaatimukset:
Venäjän alkeiskurssin osa 1 tai vastaavat tiedot.
Oppimateriaali:
Ilmoitetaan kurssin alussa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
5 - 1 / hylätty
Vastuuhenkilö:
Opettaja: Ari Hepo-aho
Lisätiedot:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu


41

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto / Oulu
PL 2437 (Kauppurienkatu 8B, 2. krs) 
90014 Oulun yliopisto
Puhelin: (08) 321 4073, 321 4075 
Faksi: (08) 370 180 
Sähköposti:  kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
WWW: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi

ay902130Y: Vieras kieli (englanti) (AVOIN YO), 3 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: englanti

Leikkaavuudet:

902130Y Vieras kieli (englanti) 3.0 op

Taitotaso:
B2
Asema:
Compulsory course for 1st year students of education.
Lähtötasovaatimus:
English must have been A1 or A2 language at school or equivalent English skills acquired otherwise. If you 
received the grade "L" or "E" in the Finnish matriculation exam, you can be exempted from some of the course.
Laajuus:
3 ECTS, workload is 80hrs (including 40 hrs of contact teaching)
Opetuskieli:
English
Ajoitus:
1  year: autumn term (1,5 ECTS - reading for academic purposes), spring term (1,5 ECTS - scientific 
communication)
Osaamistavoitteet:
Objectives:

to develop students' English language skills needed for effective communication on different topics related 
to teaching and educational research
to practice comprehending and producing scientific oral presentations and written texts
to introduce students to the concept of multiculturalism and its impact on education

Learning outcomes - by the end of the course students are expected to be able:
to summarize, interpret and discuss academic texts on topics related to the field of education
to write short essays on the topics related to teaching and educational research
to search information on a chosen educational theme, and analyze, explain and orally communicate the 
ideas
to describe and define the concepts of inter/multiculturalism, and identify and explain its effects on 
education

Sisältö:
reading strategies and techniques with academic texts
writing activities for summarizing and interpreting texts
academic writing practice
oral presentation practice
intercultural awareness activities

Kohderyhmä:
Small-group workshop, individual assignments and homework tasks
Oppimateriaali:
Course materials will be provided by the teacher
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Regular participation in all contact teaching and completion of all required coursework.
Arviointiasteikko:

st

http://mailto:kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi
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pass / fail


