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Opasraportti

Avoin yliopisto - Humanistisen tiedekunnan opintoja 
(2017 - 2018)

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

ayA113101: Elokuvatutkimus, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op
Pakollisuus

ay687514P: Johdatus mediakulttuurin tutkimukseen (AVOIN YO), 5 op
ay687515P: Elokuvan historia (AVOIN YO), 5 op
ay687516P: Elokuva-analyysi (AVOIN YO), 5 op
ay687517P: Mediakasvatuksen perusteet (AVOIN YO), 5 op
ay687519P: Elokuvan lajit (AVOIN YO), 5 op

ayA113302: Elämänkatsomustieto, aineopinnot (AVOIN YO), 35 op
Pakollisuus

ay700676A: Maailman uskonnot (AVOIN YO), 5 op
ay700682A: Etiikan erityiskysymyksiä (AVOIN YO), 5 op
ay700683A: Monikulttuurisuus ja vähemmistöt (AVOIN YO), 5 op
ay700684A: Sukupuolet yhteiskunnassa (AVOIN YO), 5 op
ay700685A: Tieto, arvot ja ihmisyys (AVOIN YO), 5 op
ay700686A: Kulttuuri, ympäristö ja etiikka (AVOIN YO), 5 op
ay700687A: Tieteen ja uskonnon suhde (AVOIN YO), 5 op

ayA113301: Elämänkatsomustieto, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op
Pakollisuus

ay700677P: Johdatus elämänkatsomustietoon (AVOIN YO), 5 op
ay700678P: Sukupuoli ja tasa-arvo (AVOIN YO), 5 op
ay700679P: Etiikan perusteet (AVOIN YO), 5 op
ay700680P: Johdatus ympäristöfilosofiaan (AVOIN YO), 5 op
ay700681P: Globaali perspektiivi (AVOIN YO), 5 op

ayA110102: Englantilainen filologia, aineopinnot (AVOIN YO), 35 op
Pakollisuus

ay682379A: Academic Communication 2 (AVOIN YO), 5 op
ay682380A: Research in Language Studies (AVOIN YO), 5 op
ay682381A: Researching Literature and Culture (AVOIN YO), 5 op

Vapaavalintaisuus
ay682418A: Speakers' Corner (AVOIN YO), 5 op
ay682385A: Discourse Studies (AVOIN YO), 5 op
ay682413A: Information Design (AVOIN YO), 5 op
ay682353A: Language and Learning (AVOIN YO), 5 op
ay682387A: Language Teacher Workshop (AVOIN YO), 5 op

ayA111802: Filosofia, aineopinnot (AVOIN YO), 35 op
Pakollisuus

ay700627A: Tutkimusseminaari (AVOIN YO), 5 op
ay700624A: Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa (AVOIN YO), 5 op
ay700625A: Syventävä perehtyminen tieteen filosofiaan tai historian teoriaan ja filosofiaan (AVOIN YO), 5 op
ay700626A: Filosofian erikoisalat (AVOIN YO), 5 op
ay700622A: Nykyajan filosofia (AVOIN YO), 5 op
ay700621A: Suomen kulttuurifilosofinen perinne (AVOIN YO), 5 op
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ay700623A: Syventävä perehtyminen analyyttiseen tai mannermaiseen filosofiaan (AVOIN YO), 5 op
ayA111801: Filosofia, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op

Pakollisuus
ay700600P: Johdatus filosofiaan (AVOIN YO), 5 op
ay700601P: Filosofian historia (AVOIN YO), 5 op
ay700618P: Etiikka ja yhteiskuntafilosofia (AVOIN YO), 5 op
ay700619P: Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka (AVOIN YO), 5 op
ay700620P: Klassinen teos ja sen tulkinta (AVOIN YO), 5 op

ayA113801: Historia, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op
Pakollisuus

ay700123P: Korkeakulttuureista uuteen aikaan (AVOIN YO), 5 op
ay700124P: Uusin aika (AVOIN YO), 5 op
ay700125P: Aatteiden ja oppien historia (AVOIN YO), 5 op
ay700126P: Orientaatio historiantutkimukseen (AVOIN YO), 5 op
ay700127P: Menetelmien perusteista soveltamiseen (AVOIN YO), 5 op

ayA112801: Informaatiotutkimus, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op
Pakollisuus

ay694677P: Informaatiotutkimuksen perusteet (AVOIN YO), 5 op
ay694660P: Informaatioympäristöt ja kokoelmat (AVOIN YO), 5 op
ay694663P: Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka (AVOIN YO), 5 op
ay694662P: Informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt (AVOIN YO), 5 op
ay694661P: Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä (AVOIN YO), 5 op
ay694678P: Tiedonhankinta ja -haku (AVOIN YO), 5 op

ay683504P: Johdatus saamelaiseen kulttuuriin ja saamentutkimukseen (AVOIN YO), 5 op
ayA110702: Kirjallisuus, aineopinnot (AVOIN YO), 35 op

Pakollisuus
ay687156A: Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 2: teoriat ja metodit (AVOIN YO), 5 op
ay687157A: Kirjallisuushistoria 3: periodit ja lajit (AVOIN YO), 5 op
ay687158A: Kirjallisuushistoria 4: kielialueet (AVOIN YO), 5 op
ay687175A: Kirjallisuuden klassikoiden tuntemus (AVOIN YO), 5 op
ay687174A: Kirjallisuus yhteiskunnassa (AVOIN YO), 5 op

Vaihtoehtoisuus
ay687176A: Lasten ja nuorten kirjallisuus ja sanataide (AVOIN YO), 5 op
ay687178A: Kirjallisuusterapia (AVOIN YO), 5 op
ay687179A: Kulttuurintutkimukselliset ja yhteiskunnalliset menetelmät (AVOIN YO), 5 op
ay687180A: Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus (AVOI YO), 5 op
ay687181A: Luova kirjoittaminen (AVOIN YO), 5 op
ay687182A: Estetiikka, poetiikka ja retoriikka (AVOIN YO), 5 op
ay687183A: Kirjallisuuden lajit ja niiden teoria (AVOIN YO), 5 op
ay687184A: Kirjallisuudentutkimuksen valinnainen metodi (AVOIN YO), 5 op

ayA110701: Kirjallisuus, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op
Pakollisuus

ay687101P: Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet I (AVOIN YO), 5 op
ay687154P: Kirjallisuushistoria 1: antiikista 1700-luvulle (AVOIN YO), 5 op
ay687155P: Kirjallisuushistoria 2: 1700-luvulta nykypäivään (AVOIN YO), 5 op
ay687171P: Kirjallisuuden praktikum I (AVOIN YO), 5 op
ay687172P: Kirjallisuuden praktikum II (AVOIN YO), 5 op

ay700740P: Lakitiedon kurssi (AVOIN YO), 5 op
ay700500P: Latinan alkeiskurssi (AVOIN YO), 5 op
ay682388A: Learning in Everyday Environments (AVOIN YO), 5 op
ay683400P: Pohjoissaamen alkeiskurssi (AVOIN YO), 5 op
ay694958Y: Suomen kielen rakenne (AVOIN YO), 5 op
ayA110401: Suomen kieli, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op

Edeltävä pakollinen suoritus ay694926Y Suomen kielen rakenne (AVOIN YO), 3 op
ay694938P: Kielen kehitys ja vaihtelu (AVOIN YO), 5 op
ay694937P: Kielenhuolto (AVOIN YO), 5 op
ay694940P: Lauseoppi (AVOIN YO), 5 op
ay694941P: Tekstioppi (AVOIN YO), 5 op
ay694939P: Äänne- ja muoto-oppi (AVOIN YO), 5 op

ayA114301: Suomi toisena ja vieraana kielenä, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op
Pakollisuus

ay695000P: Johdatus S2-oppiaineeseen (AVOIN YO), 5 op
ay695012P: Kielitaidon arviointi (AVOIN YO), 5 op
ay695003P: Suomen yhteiskuntatiedon ja -taidon opettaminen (AVOIN YO), 5 op
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ay695010P: Suomalainen monikulttuurisuus ja kulttuuritieto (AVOIN YO), 5 op
ay695001P: S2-opetus ja suomenoppijan ohjaaminen (AVOIN YO), 5 op

ayA112301: Taidehistoria, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op
Pakollisuus

ay687600P: Johdatus taidehistoriaan (AVOIN YO), 5 op
ay687603P: Valinnaiset opinnot (AVOIN YO), 4 op
ay687602P: Kotimaan ekskursio (AVOIN YO), 3 op
ay687601P: Taidehistorian peruskurssi (AVOIN YO), 13 op
ay687608P: Taidehistorian peruskurssi, luennot (AVOIN YO), 5 op
ay687611P: Valinnaiset opinnot (AVOIN YO), 5 op
ay687610P: Kotimaan ekskursio (AVOIN YO), 5 op
ay687609P: Taidehistorian peruskurssi, kirjatentti (AVOIN YO), 5 op

ayA100001: Viestintä, perusopinnot (AVOIN YO), 25 - 30 op
Pakollisuus

ay695100P: Johdatus viestintään (AVOIN YO), 5 op
ay695105P: PR-viestintä (AVOIN YO), 5 op
ay694597S: Mitä on tiedeviestintä (AVOIN YO), 5 op
ay694531S: Mediakulttuurin muutos (AVOIN YO), 5 op
ay694532S: Joukkoviestinnän etiikka ja viestinnän lainsäädäntö (AVOIN YO), 5 op

Vapaavalintaisuus
ay694533S: Viestinnän tutkimus (AVOIN YO), 5 op

ay694943A: Viron alkeiskurssi (AVOIN YO), 5 op
ay694959Y: Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi (AVOIN YO), 5 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

ayA113101: Elokuvatutkimus, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

A113101 Elokuvatutkimus, perusopinnot 25.0 op

Pakollisuus

ay687514P: Johdatus mediakulttuurin tutkimukseen (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto
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Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687514P Johdatus mediakulttuurin tutkimukseen 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Vapaa

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata audiovisuaalisen mediakulttuurin tutkimuksen 
lähtökohtia, tutkimuskysymyksiä ja suuntauksia. Lisäksi opiskelija osaa kertoa tutkimusalan keskeisistä 
teorioista ja metodeista

Sisältö:

Tutustuminen audiovisuaalisen mediakulttuurin tutkimuksen yleisiin lähtökohtiin, tutkimuskysymyksiin ja 
suuntauksiin sekä muutamiin keskeisiin teorioihin ja metodeihin

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Kirjatentti ja/tai luennot ja kirjallisuus

Kohderyhmä:

Elokuvatutkimuksen sivuaineopiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Elokuvatutkimuksen opinnot suositellaan aloitettavaksi Johdatus mediakulttuurin tutkimukseen -
opintojakson suorittamisella.

Oppimateriaali:

Ilmoitetaan luennolla. Kirjatenttimateriaali sovittava elokuvatutkimuksen lehtorin kanssa

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentokuulustelu, jonka yhteydessä tentitään kirjallisuutta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Elokuvatutkimuksen lehtori

Työelämäyhteistyö:

Ei

Lisätiedot:

Osallistuminen luennolle on suositeltavaa, mutta mikäli se ei ole mahdollista, luennot voi korvata 
kirjatentillä. Tentittävästä kirjallisuudesta tulee sopia elokuvatutkimuksen lehtorin kanssa.

ay687515P: Elokuvan historia (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi
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Leikkaavuudet:

687515P Elokuvan historia 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Vapaa

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata elävän kuvan yleistä historiaa koskevia keskeisiä 
kehityskulkuja sekä joko yleisen mediahistorian tai television historian kehityskulkuja.

Sisältö:

Tutustuminen elokuvan yleiseen historiaan sekä joko yleiseen mediahistoriaan tai television historiaan.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu sekä mahdollinen verkkokeskustelu.

Toteutustavat:

Kirjatentti ja/tai luennot

Kohderyhmä:

Elokuvatutkimuksen sivuaineopiskelijat.

Oppimateriaali:

Tentittävä kirjallisuus: Nummelin:  ja von Bagh: Valkoinen hehku - johdatus elokuvan historiaan Elokuvan 
* (jälkimmäisestä teoksesta tentitään valitut osat) sekä joko Kortti: historia Mediahistoria – Viestinnän 

 tai Elfving, Pajala (toim.): merkityksiä ja muodonmuutoksia puheesta bitteihin Tele-visioita: mediakulttuurin 
. * Teoksesta von Bagh:  (uudistettu painos 1998 ja 2004) tentitään muuttuvat muodot Elokuvan historia

kaksi valinnaista elokuvamaata, joita koskevat osat luetaan kirjan jokaisesta luvusta (2–7). Vaihtoehtoiset 
maat ovat Ranska, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Venäjä ja Neuvostoliitto, Saksa tai Italia. Muista ilmoittaa 
valitsemasi maat tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä!
Kurssikirjojen saatavuuden voit tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjatentti ja/tai luentokuulustelu

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Elokuvatutkimuksen lehtori

Työelämäyhteistyö:

Ei

ay687516P: Elokuva-analyysi (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687516P Elokuva-analyysi 5.0 op

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+687501P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Vapaa

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja määritellä elokuvan keskeiset ilmaisulliset tekniikat 
ja selittää, miten ne toimivat elokuvassa.

Sisältö:

Kurssilla tutustutaan elokuvan kerronnallisiin ja tyylillisiin peruspiirteisiin luentojen, itse kirjoitetun analyysin 
ja keskustelujen avulla

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot ja osallistuminen seminaariin

Kohderyhmä:

Elokuvatutkimuksen sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Oheislukemistona Bordwell ja Thompson: Film Art. An Introduction (3. tai sitä uudempi painos): Film Style -
osio. esim. 7. painoksessa kyseisen osan sivunumerot ovat 176–388. HUOM. Kyseessä oheiskirjallisuus, 
jota ei tentitä! Kurssikirjan saatavuuden voit tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Harjoitustyön tekeminen ja osallistuminen seminaariin

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Elokuvatutkimuksen lehtori

Työelämäyhteistyö:

Ei

ay687517P: Mediakasvatuksen perusteet (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687517P Mediakasvatuksen perusteet 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+687506P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Ajoitus:

Vapaa

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja kuvata mediakasvatuksen peruskysymyksiä ja -
menetelmiä.

Sisältö:

Tutustuminen mediakasvatuksen peruskysymyksiin ja -menetelmiin.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu.

Toteutustavat:

Kirjatentti ja/tai luennot

Kohderyhmä:

Elokuvatutkimuksen sivuaineopiskelijat.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on valinnainen: opiskelija valitsee joko jakson Mediakasvatuksen perusteet, Elokuva ja 
historiantutkimus tai Elokuvan lajit.

Oppimateriaali:

Tentittävä kirjallisuus: Herkman: , jonka lisäksi valitaan kaksi muuta teosta Kriittinen mediakasvatus
seuraavista: Mulari (toim.): Solmukohtia – Näkökulmia lasten mediakulttuurien tutkimusmenetelmiin ja 

 http://www.mediakasvatus.fi/julkaisu/solmukohtia-nakokulmia-lasten-mediakulttuurien-mediakasvatukseen
tutkimusmenetelmiin-ja-mediakasvatukseen/; Pekkala, Salomaa & Spišák (toim.): Monimuotoinen 

 https://kavi.fi/fi/monimuotoinen-mediakasvatus; Bergala: mediakasvatus Kokemuksia elokuvakasvatuksesta
Kurssikirjojen saatavuuden voit tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjatentti ja/tai luentokuulustelu

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Elokuvatutkimuksen lehtori

Työelämäyhteistyö:

Ei

ay687519P: Elokuvan lajit (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687519P Elokuvan lajit 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+687503P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Vapaa

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää elokuvan lajityyppien (genre) piirteitä ja kertoa niiden 
tutkimuksesta

Sisältö:

Elokuvan lajityyppien (genre) piirteisiin ja niiden tutkimukseen tutustuminen.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Kirjatentti ja/tai luennot

Kohderyhmä:

Elokuvatutkimuksen sivuaineopiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on valinnainen: opiskelija valitsee joko jakson Mediakasvatuksen perusteet, Elokuva ja 
historiantutkimus tai Elokuvan lajit

Oppimateriaali:

Tentittävä kirjallisuus: Altman: Elokuva ja genre sekä Genre-artikkelikokoelma (lainattavissa 
elokuvatutkimuksen lehtorilta HU334) Kurssikirjan saatavuuden voit tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjatentti ja/tai luentokuulustelu

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Elokuvatutkimuksen lehtori.

Työelämäyhteistyö:

Ei

ayA113302: Elämänkatsomustieto, aineopinnot (AVOIN YO), 35 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

A113302 Elämänkatsomustieto, aineopinnot 35.0 op

Taitotaso:
Elämänkatsomustieto
Osoite: Elämänkatsomustieto, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: opintoneuvoja 0294 48 3305 yliopistonlehtori Erkki Urpilainen, opintoasiansihteeri 0294 48 3313 Päivi 
Kynkäänniemi
Sähköpostiosoite: erkki.urpilainen (at) oulu.fi
www.oulu.fi/elamankatsomustieto/
 
Opinto-oikeus
Elämänkatsomustiedon opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla.
 
Opintoneuvonta
Opintoneuvontaa antaa yliopistonlehtori Erkki Urpilainen, puh. 0294 48 3305, erkki.urpilainen(at)oulu.fi

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+687505P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/elamankatsomustieto/
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Katsaus oppiaineeseen
Elämänkatsomustieto on Suomen koululaitoksessa opetettava oppiaine, johon osallistuvat sellaiset siviilirekisteriin 
kuuluvat oppilaat, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan tai joiden oman uskonnon opetusta ei järjestetä. 
Elämänkatsomustieto on koulun oppiaineena perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu 
niin filosofiaa kuin yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon ihmiskäsityksen mukaan ihmiset 
ymmärretään kulttuuriaan uudistavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä 
kanssakäymisessään. Katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, 
yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten 
järkiperäistä kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä.
Koulun elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, 
suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Elämänkatsomustiedon opetus tukee 
kasvua täysivaltaiseen demokraattiseen kansalaisuuteen, joka globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa 
yhteiskunnassa edellyttää eettisen ajattelu- ja toimintakyvyn kehittämistä, niihin liittyviä laaja-alaisia tietoja ja 
taitoja sekä katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamista. Elämänkatsomustiedon opetusta ohjaa 
käsitys oppilaiden mahdollisuudesta kasvaa vapaiksi, tasa-arvoisiksi ja kriittisiksi hyvän elämän rakentajiksi.
Suorittamalla elämänkatsomustiedossa perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 opintopistettä) opiskelija saa 
pätevyyden opettaa elämänkatsomustietoa ns. toisena opetettavana aineena.
 
Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita
Kaikkien opintojen ajoitus on vapaa.
 
Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet
Elämänkatsomustiedon perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet 
tulkita maailmaansa järkiperäisesti. Hän tunnistaa, että erilaiset katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä 
koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta.
Elämänkatsomustiedon aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on pätevyys antaa oppiaineen kouluopetusta 
toisena opetettavana aineena, ja hän osaa selittää ja perustella perusopetuksen ja lukio-opetuksen 
opetussuunnitelmissa edellytetyt asiakokonaisuudet.
 
Perusopinnot 25 op:
700677P Johdatus elämänkatsomustietoon, 5 op
700678P Sukupuoli ja tasa-arvo, 5 op
700679P Etiikan perusteet, 5 op
700680P Johdatus ympäristöfilosofiaan, 5 op
700681P Globaali perspektiivi, 5 op
 
Aineopinnot 35 op:
700682A Etiikan erityiskysymyksiä, 5 op
700676A Maailman uskonnot, 5 op
700683A Monikulttuurisuus ja vähemmistöt, 5 op
700684A Sukupuolet yhteiskunnassa, 5 op
700685A Tieto, arvot ja ihmisyys, 5 op
700686A Kulttuuri, ympäristö ja etiikka, 5 op
700687A Tieteen ja uskonnon suhde, 5 op

Pakollisuus

ay700676A: Maailman uskonnot (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700676A Maailman uskonnot 5.0 op

Laajuus:

5 op
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Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

vapaa

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa analysoida eri uskontoja ja kykenee keskustelemaan uskontoon liittyvistä filosofisista 
ongelmista.

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Kirjatentti

Kohderyhmä:

Elämänkatsomustiedon sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Pentikäinen: Uskonnot maailmassa sekä Pyysiäinen: Jumalten keinu.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 – 5

Vastuuhenkilö:

Jarmo Pulkkinen

Työelämäyhteistyö:

-

ay700682A: Etiikan erityiskysymyksiä (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700682A Etiikan erityiskysymyksiä 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija kykenee analysoimaan filosofisesti käytännöllisen etiikan keskeisiä ajankohtaisia ongelmaryhmiä.

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700676A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Sisältö:

Perehtyminen etiikan joidenkin erityisalueiden tarjoamiin näkökulmiin

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itsenäinen työskentely

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Elämänkatsomustiedon aineopintojen opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Esitietoina suositellaan, että ennen opintojaksolle ilmoittautumista on suoritettuna perusopintojen kohta 
700679P Etiikan perusteet

Oppimateriaali:

Kaksi seuraavista 
Airaksinen Timo: Ammattien ja ansaitsemisen etiikka;
Oksanen Markku: Ympäristöetiikan perusteet;
Gylling Heta: Kehityksen etiikka ja filosofia

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti ja/tai kirjatentti tai muu erikseen sovittu suoritustapa

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee 
hylättyä suoritusta

Vastuuhenkilö:

Jarmo Pulkkinen

ay700683A: Monikulttuurisuus ja vähemmistöt (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700683A Monikulttuurisuus ja vähemmistöt 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa kuvata Suomen etnisten vähemmistöjen historiaa, kulttuuria ja tapoja sekä selittää niitä 
ongelmia, mitä on syntynyt etnisten vähemmistöjen ja valtaväestön välillä. Opiskelija tunnistaa ja osaa 
analysoida eri kulttuurien ja etnisten ryhmien kohtaamisesta aiheutuvaa problematiikkaa Suomessa.

Sisältö:

Jonkin etnisen vähemmistön historiaa sekä monikulttuurisuuden keskeisiä teemoja Suomen osalta

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itsenäinen työskentely

Toteutustavat:
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Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Elämänkatsomustiedon aineopintojen opiskelijat.

Oppimateriaali:

Pitkänen Pirkko: Näkökulmia Monikulttuuriseen Suomeen ja Abu-Hanna Umayya: Multikulti. 
Monikulttuurisuuden käsikirja.
 
Lisäksi toinen seuraavista:
Pulma Panu: Suomen romanien historia
Lehtola Veli-Pekka: Saamelaiset suomalaiset

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti ja/tai kirjatentti tai muu erikseen sovittu suoritustapa

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee 
hylättyä suoritusta.

Vastuuhenkilö:

Jarmo Pulkkinen

ay700684A: Sukupuolet yhteiskunnassa (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700684A Sukupuolet yhteiskunnassa 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa kuvata feminiinisyyden ja maskuliinisuuden rakentumista, sekä käsitteistää seksuaalisten 
identiteettien rakentumisen tapoja yhteiskunnassa

Sisältö:

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historia Suomessa

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itsenäinen työskentely

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Elämänkatsomustiedon aineopintojen opiskelijat

Oppimateriaali:

Kaksi seuraavista
Pulkkinen Tuija ja Sorainen Antu (toim.): Siveellisyydestä seksuaalisuuteen. Poliittisen käsitteen historia; 
Saresma Tuija, Rossi Maija-Leena ja Juvonen Tuula (toim.): Käsikirja sukupuoleen; Markkola Pirjo, 
Östman Ann-Catrin ja Lamberg Marko: Mieheyden historia
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti ja/tai kirjatentti tai muu erikseen sovittu suoritustapa

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee 
hylättyä suoritusta

Vastuuhenkilö:

Jarmo Pulkkinen

ay700685A: Tieto, arvot ja ihmisyys (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700685A Tieto, arvot ja ihmisyys 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija kykenee tarkastelemaan arvoja filosofisesti suhteessa niiden kontekstiin kulttuurissa ja 
luonnossa. Hän hahmottaa arvofilosofian kytkentöjä tieteeseen, etiikkaan ja estetiikkaan. Opiskelija tuntee 
tieteenfilosofian yleisiä perusongelmia sekä ihmistieteiden filosofian erityiskysymyksiä. Hän kykenee 
analysoimaan tieteen metafyysisiä ja tieto-opillisia sitoumuksia sekä suhdetta arvoihin

Sisältö:

Arvo- ja tieteenfilosofian peruskäsitteitä ja niiden keskeisiä teorioita

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itsenäinen työskentely

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Elämänkatsomustiedon aineopintojen opiskelijat

Oppimateriaali:

Haapala Arto(toim.): Arvot, tiede, taide ja Haapala Arto & Oksanen Markku(toim.): Arvot ja luonnon 
arvottaminen ja Raatikainen Panu: Ihmistieteet ja filosofia

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti ja/tai kirjatentti tai muu erikseen sovittu suoritustapa

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee 
hylättyä suoritusta

Vastuuhenkilö:

Jarmo Pulkkinen

ay700686A: Kulttuuri, ympäristö ja etiikka (AVOIN YO), 5 op
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Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700686A Kulttuuri, ympäristö ja etiikka 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa kuvata ympäristöä ja kulttuuria hahmottavan filosofian ja etiikan keskeistä problematiikkaa.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itsenäinen työskentely.

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Elämänkatsomustiedon aineopintojen opiskelijat

Oppimateriaali:

Väyrynen Kari: Ympäristöfilosofian historia maaäitimyytistä Marxiin

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti ja/tai kirjatentti tai muu erikseen sovittu suoritustapa

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee 
hylättyä suoritusta

Vastuuhenkilö:

Jarmo Pulkkinen

ay700687A: Tieteen ja uskonnon suhde (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700687A Tieteen ja uskonnon suhde 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:
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suomi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija muodostaa kattavan kuvan tieteellisten ja uskonnollisten ajattelutapojen eroista erilaisissa 
historiallisissa konteksteissaan

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itsenäinen työskentely

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Elämänkatsomustiedon perusopintojen opiskelijat.

Oppimateriaali:

Brooke John Hedley: Science and Religion

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti ja/tai kirjatentti tai muu erikseen sovittu suoritustapa

Vastuuhenkilö:

Jarmo Pulkkinen

ayA113301: Elämänkatsomustieto, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

A113301 Elämänkatsomustieto, perusopinnot 25.0 op

Osaamistavoitteet:
Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet
Elämänkatsomustiedon perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet 
tulkita maailmaansa järkiperäisesti. Hän tunnistaa, että erilaiset katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä 
koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta.
Elämänkatsomustiedon aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on pätevyys antaa oppiaineen kouluopetusta 
toisena opetettavana aineena, ja hän osaa selittää ja perustella perusopetuksen ja lukio-opetuksen 
opetussuunnitelmissa edellytetyt asiakokonaisuudet.
 
Perusopinnot 25 op:
700677P Johdatus elämänkatsomustietoon, 5 op
700678P Sukupuoli ja tasa-arvo, 5 op
700679P Etiikan perusteet, 5 op
700680P Johdatus ympäristöfilosofiaan, 5 op
700681P Globaali perspektiivi, 5 op
 
Aineopinnot 35 op:
700682A Etiikan erityiskysymyksiä, 5 op
700676A Maailman uskonnot, 5 op
700683A Monikulttuurisuus ja vähemmistöt, 5 op
700684A Sukupuolet yhteiskunnassa, 5 op
700685A Tieto, arvot ja ihmisyys, 5 op
700686A Kulttuuri, ympäristö ja etiikka, 5 op
700687A Tieteen ja uskonnon suhde, 5 op
Sisältö:
Katsaus oppiaineeseen
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Elämänkatsomustieto on Suomen koululaitoksessa opetettava oppiaine, johon osallistuvat sellaiset siviilirekisteriin 
kuuluvat oppilaat, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan tai joiden oman uskonnon opetusta ei järjestetä. 
Elämänkatsomustieto on koulun oppiaineena perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu 
niin filosofiaa kuin yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon ihmiskäsityksen mukaan ihmiset 
ymmärretään kulttuuriaan uudistavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä 
kanssakäymisessään. Katsomukset, inhimilliset käytänteet ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, 
yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten 
järkiperäistä kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä.
Koulun elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, 
suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Elämänkatsomustiedon opetus tukee 
kasvua täysivaltaiseen demokraattiseen kansalaisuuteen, joka globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa 
yhteiskunnassa edellyttää eettisen ajattelu- ja toimintakyvyn kehittämistä, niihin liittyviä laaja-alaisia tietoja ja 
taitoja sekä katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamista. Elämänkatsomustiedon opetusta ohjaa 
käsitys oppilaiden mahdollisuudesta kasvaa vapaiksi, tasa-arvoisiksi ja kriittisiksi hyvän elämän rakentajiksi.
Suorittamalla elämänkatsomustiedossa perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 opintopistettä) opiskelija saa 
pätevyyden opettaa elämänkatsomustietoa ns. toisena opetettavana aineena.

Pakollisuus

ay700677P: Johdatus elämänkatsomustietoon (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700677P Johdatus elämänkatsomustietoon 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

vapaa

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä, millainen oppiaine elämänkatsomustieto on koulussa ja osaa listata 
elämänkatsomustiedon opetuksen keskeiset tavoitteet. Opiskelija osaa suhteuttaa elämänkatsomustiedon 
aihealueiden lähtökohtia länsimaisen ihmiskäsityksen historiaan

Sisältö:

Elämänkatsomustiedon peruskäsitteet ja länsimaisen ihmiskäsityksen historian pääpiirteet

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itsenäinen työskentely

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Elämänkatsomustiedon perusopintojen opiskelijat

Oppimateriaali:

Kamppinen Matti (toim): Elämänkatsomustieto ja Taylor Charles: Multiculturalism: Examining Politics of 
Recognition, s. 1-74.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti ja/tai kirjatentti tai muu erikseen sovittu suoritustapa
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Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee 
hylättyä suoritusta

Vastuuhenkilö:

Jarmo Pulkkinen

ay700678P: Sukupuoli ja tasa-arvo (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700678P Sukupuoli ja tasa-arvo 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa sukupuolitutkimuksen keskeiset käsitteet ja hahmottaa niiden merkityksen, sekä osaa 
selostaa tasa-arvotematiikan yhteiskunnallisen merkityksen

Sisältö:

Sukupuolitutkimuksen keskeinen käsitteistö ja perusnäkökulmat

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itsenäinen työskentely.

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti.

Kohderyhmä:

Elämänkatsomustiedon perusopintojen opiskelijat

Oppimateriaali:

Kantola Johanna, Nousiainen Kevät ja Saari Milja (toim): Tasa-arvo toisin nähtynä ja Mustola Kati: 
Sateenkaari-Suomi: seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti ja/tai kirjatentti tai muu erikseen sovittu suoritustapa.
 
 
 
 
 

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee 
hylättyä suoritusta

Vastuuhenkilö:

Ari Helo

ay700679P: Etiikan perusteet (AVOIN YO), 5 op
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Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700679P Etiikan perusteet 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa selittää teoreettisen etiikan perussuuntaukset ja kykenee analysoimaan eettisiä ongelmia 
niiden perusteella. Opiskelija kykenee selittämään kriittisesti myös maailmanlaajuisia eettisiä ongelmia ja 
määrittelemään monikulttuurisuuden eettisiä haasteita

Sisältö:

Etiikan peruskäsitteet ja –suuntaukset

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itsenäinen työskentely

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Elämänkatsomustiedon perusopintojen opiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Luentotentti ja/tai kirjatentti tai muu erikseen sovittu suoritustapa.

Oppimateriaali:

Pietarinen Juhani ja Poutanen Seppo: Etiikan teorioita ja Sihvola Juha: Maailmankansalaisen etiikka

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti ja/tai kirjatentti tai muu erikseen sovittu suoritustapa.

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee 
hylättyä suoritusta

Vastuuhenkilö:

Jarmo Pulkkinen

ay700680P: Johdatus ympäristöfilosofiaan (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:
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700680P Johdatus ympäristöfilosofiaan 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää ympäristöfilosofian keskeisten ongelmien ja suuntausten pääpiirteet

Sisältö:

Perehdytään ympäristöfilosofiaan ja sen peruskäsityksiin

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itsenäinen työskentely

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Elämänkatsomustiedon perusopintojen opiskelijat

Oppimateriaali:

Oksanen Markku & Rauhala-Hayes Marjo (toim.): Ympäristöfilosofia ja Kotkavirta Jussi (toim.): Luonnon 
luonto: filosofisia kirjoituksia luonnon käsitteestä ja kokemisesta

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti ja/tai kirjatentti tai muu erikseen sovittu suoritustapa.

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee 
hylättyä suoritusta

Vastuuhenkilö:

Jarmo Pulkkinen

ay700681P: Globaali perspektiivi (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700681P Globaali perspektiivi 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tuntee Aasian, Amerikan ja Afrikan aatehistorian peruspiirteet ja kykenee vertailemaan niitä 
länsimaiseen aatehistoriaan. Samalla opiskelija tunnistaa eräitä keskeisiä globaaleja ongelmia, kuten 
rasismista, globalisaatiosta tai ilmastonmuutoksesta johtuvia ongelmia, ja osaa selittää niistä käytyä 
keskustelua ja erilaisia ratkaisuehdotuksia
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Sisältö:

Tutustuminen globaaleihin ongelmiin ja niihin esitettyihin ratkaisumalleihin erilaisissa aatehistoriallisissa 
konteksteissaan

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itsenäinen työskentely

Toteutustavat:

Luentokurssi ja/tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Elämänkatsomustiedon perusopintojen opiskelijat.

Oppimateriaali:

Pakkasvirta Jussi ja Saukkonen Pasi: Nationalismit ja Manuel Castells: Networks of Outrage and Hope

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti ja/tai kirjatentti tai muu erikseen sovittu suoritustapa.

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee 
hylättyä suoritusta

Vastuuhenkilö:

Niina Timosaari

ayA110102: Englantilainen filologia, aineopinnot (AVOIN YO), 35 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: englanti

Osaamistavoitteet:
Learning objectives at different levels
After completing the Basic Studies package in English Philology, the students will be able to demonstrate 
improved practical skills in their use of written and spoken English and to discuss structures of English and 
English grammar from different theoretical perspectives. They will also be able to identify and explain the basics 
of different fields of English linguistics and Anglo-American literature. Finally, they will be able to explain different 
cultural features of British and North American culture and describe differences between them. The Basic Studies 
package also familiarise students with the main modes of individual and collaborative teaching and learning 
encountered in the university: lectures, seminars, tutorials, workshops, group work, presentations, online 
teaching, examinations and writing assignments.
The Intermediate Studies package in English Philology is designed with two goals in mind. First, by virtue of its 
combination of compulsory and elective courses, it extends students’ understanding of the key areas of English 
Philology while allowing at the same time some room for the development of personal interests. Second, through 
its training in the basic skills of research methodology and presentation, it leads students majoring in English 
Philology, to the Bachelor’s Seminar and Thesis. And this in turn allows them—when all the other requirements 
have been fulfilled—to take the Bachelor’s degree (BA). Alternatively, for minor subject students, completion of 
the Basic and Intermediate Studies packages may be used to fulfil the requirements for a Bachelor’s degree in a 
subject other than English Philology.
The Advanced Studies package encourages students to broaden their skills as well as their knowledge base and 
to learn to apply them to increasingly specific tasks. These goals are especially important in the Master’s Seminar. 
After the thesis written for the Bachelor’s degree, it equips students with the formal and intellectual skills that are 
necessary for independent study and the writing of their Master’s Thesis (their Pro Gradu Thesis). The wide range 
of elective courses at this level is specifically designed to allow students more opportunities to pursue their own 
subject interests.
 
Students of English Philology are encouraged to exploit the opportunities for exchange studies at partner 
universities abroad within e.g. the Erasmus and ISEP programmes. For more information concerning these 
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partnerships and the variety of different courses available at these partner universities, please consult the 
exchange coordinator Ms Miia Juusola, tel. +358 29 448 3232. For the transfer to Oulu University of course 
credits obtained abroad, please contact Ms Oili Sievola, tel. +358 29 448 3428. Visiting lecturers from partner 
universities abroad regularly come to Oulu and offer a variety of short courses at a variety of levels. These 
courses are not listed alongside the course descriptions below since they are arranged and finalised at relatively 
short notice, and students therefore need to keep themselves informed of the courses on offer by checking 
regularly with the web pages for English Philology.
Students who have completed their Master’s degree may pursue further postgraduate studies. Research currently 
being undertaken within the department covers a wide variety of fields in both linguistics and literature. Within the 
areas of linguistics and applied linguistics, particular attention has recently been paid by students to discourse and 
conversation analysis, language learning and teaching, translation, multimodality and computational stylistics. 
Within literary studies, research has recently focussed particularly on area studies (with a special emphasis on 
Anglophone literature and culture). Students wishing to pursue studies leading to a doctorate in English Philology 
must apply through the University of Oulu Graduate School (UNIOGS, ).http://www.oulu.fi/uniogs/
 
COURSES AT DIFFERENT LEVELS
 
Basic Studies (25 ECTS)

 Compulsory courses:
682374P Academic Communication 1 (5 ECTS)
682375P English Grammar (5 ECTS)
682376P Approaches to English Linguistics (5 ECTS)
682377P Introduction to Literature in English (5 ECTS)
682378P British and North American Studies (5 ECTS)
 
Intermediate Studies (major/45 ECTS; minor/35 ECTS)
Compulsory courses:
682379A Academic Communication 2 (5 ECTS)
682380A Research in Language Studies (5 ECTS)
682381A Researching Literature and Culture (5 ECTS)
682385A Bachelor's Seminar and Thesis (10 ECTS, major subject students only)
 
Elective courses:
20 ECTS (4 courses)
In addition to the compulsory courses for Intermediate Studies taught every year, English philology offers a range 
of elective courses which vary on a yearly basis. Consequently, the students have an increased diversity of 
options to plan their studies according to their own interests as they progress through the degree system. 
Information about the offered courses will be available on the English Philology  and WebOodi.Website
 
Advanced Studies (40 ECTS + Thesis 40 ECTS or 20 ECTS)
Compulsory courses:
682382S Master's Seminar (10 ECTS)
682320S Master’s Thesis (40 ECTS) OR
682343S Thesis in a Minor Subject (20 ECTS)
 
Elective courses:
30 ECTS (6 courses)
In addition to the compulsory courses for Advanced Studies taught every year, English philology offers a range of 
elective courses which vary on a yearly basis. Consequently, the students have an increased diversity of options 
to plan their studies according to their own interests as they progress through the degree system. Information 
about the offered courses will be available on the English Philology  and WebOodi.Website
Sisältö:
Admission requirements and commencement of studies
English Philology may be studied as a main subject leading to the BA and MA degrees by anyone who has 
successfully completed their education at a Finnish secondary school ( ) — or achieved a comparable lukio
standard within an educational system offered in another country — and passed the University of Oulu’s annual 
competitive entrance examination. It may also be studied as a subsidiary (minor) subject by students already 
enrolled at the University of Oulu for some other main subject, but only after they have successfully passed a 
separate entrance examination arranged annually in the spring for their benefit; applicants should sign up for this 
examination through WebOodi ( ) by the annually specified date. The examinations for both https://weboodi.oulu.fi
main-subject and subsidiary-subject entry are usually held in May or June. Once a student has been granted 
permission to study English Philology either as a main subject or as a subsidiary subject, the registration status of 
‘main subject’ or ‘subsidiary subject’ remains in force until officially changed through official university channels.

http://www.oulu.fi/uniogs/
http://www.oulu.fi/englishphilology/node/12382
http://www.oulu.fi/englishphilology/node/12382
https://weboodi.oulu.fi
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Course schedules are posted at the beginning of each semester in WebOodi and on the English Philology website 
( . Information on the course schedules is also delivered through the email http://www.oulu.fi/englishphilology)
mailing list ‘eng-students’, to which one may subscribe at . In planning their studies, it is important http://lists.oulu.fi
for students to note that some courses are compulsory (and students must take them) while some courses are 
‘elective’, i.e. students may choose them, if they wish, in order to make up the total number of study points 
necessary to complete their final degree. The teaching programme is planned so that students with English 
philology as their main subject are able to take courses worth of 60 credits – consisting of the compulsory 
language and communication studies and courses in English philology – during the first year of their studies. After 
the first year, it is important to start taking subsidiary subjects along with courses in English Philology. Students 
taking English Philology as a subsidiary subject may wish to devote more than a year to the completion of their 
Basic Studies. Due to restrictions on the number of participants for particular courses, it is absolutely essential 
that students who wish to attend a particular course sign up for it through WebOodi before the deadline set for 
enrolment.
 
Study guidance
The lecturer assigned to offer study guidance to students, Dr Maarit Siromaa (tel. + 358 29 448 3277), and the 
administrative staff responsible for English Philology, Ms Helena Karjalainen (tel. +358 29 448 3400), are 
available to answer practical questions and offer advice to students on their studies. Members of the teaching 
staff answer questions relating to their own courses and fields of expertise.
First-year students also have the benefit of the student tutoring system ( ) and the teacher-pienryhmäohjaus
tutoring system ( ). Student tutors and teacher tutors offer  information sessions on special omaopettajaohjaus
topics related to starting and planning of the studies. They are also available to help the students with study-
related questions, problems and challenges. In spite of the help offered by the tutors, it is essential that students 
taking English Philology as their main subject explore the opportunities available for completing their degree—and 
check the requirements concerning subsidiary and general subjects—as soon as possible, preferably within their 
first year at the university. As part of this work, students are required to plan their studies at the beginning of their 
studies (OodiHOPS). The plan is updated when the students are doing their Bachelor’s thesis and again when 
they start their studies that lead to the Master’s degree. Although the staff (and especially those who have been 
assigned as teacher tutors) offer guidance and advice on this matter, students must in the end take responsibility 
for their own choices.
 
English Philology
English today enjoys a special status as the global language. It is written, spoken and understood throughout the 
world and has become the most important medium not only for international communication of all sorts (casual 
and informal, commercial and industrial, political and diplomatic, etc.) but also for the dissemination of scientific 
and scholarly research. This high status of English throughout the world requires high standards for the teaching 
of English on many different levels. The curriculum for English Philology is therefore designed to address these 
requirements and to offer a carefully graded mix of courses focusing on the practical aspects of using both written 
and spoken English, as well as courses in the fields of Linguistics, Applied Linguistics, Literature and Culture.
 
Employment prospects
Employment prospects for students graduating with a degree in English Philology have been favourable for a 
number of years. The majority of graduates have found employment in language education, and the near future 
will see an increase in the demand for fully-qualified teachers of English. In addition to this, graduates have been 
employed as different kinds of language experts, and it is clear that the growing importance of English in the 
global community means that job opportunities for graduates in English Philology are widening all the time within 
a large number of other spheres, including publishing, the media, translation, business, tourism and the leisure 
industry. More information about career prospects and employment is available online ( ; http://www.toissa.fi

).http://www.oulu.fi/yliopisto/sijoittuminen
 
Practical information
All students must register at the Student Services Office when enrolling at the University and renew their 
registration annually thereafter, ensuring that their contact information is always up to date in WebOodi. 
Responsibility for student services within the Faculty of Humanities is shared between different offices. 
Information regarding these matters may be found on the websites of both the Faculty and English Philology.
Assessment methods vary from course to course: for example, some courses require regular attendance and the 
regular submission of homework or coursework, while other courses are assessed by a final written examination, 
for example an exam or a term paper. Information on examinations and alternative ways for completing courses is 
available on the English Philology website (shortcut “Exams” on the front page).
Immediately after completing all the courses in a study package (either Basic Studies, Intermediate Studies or 
Advanced Studies), the students have to ask the Academic Affairs Secretary, Ms Helena Karjalainen, to compile 
the package in their official university student records. On completion of each of these study packages, all 
students, regardless of whether they are registered within the main subject or subsidiary subject areas in English 
Philology, are awarded an overall final grade which is weighted separately for each of these three packages. In 

http://www.oulu.fi/englishphilology/
http://lists.oulu.fi/
http://www.toissa.fi
http://www.oulu.fi/yliopisto/sijoittuminen
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order to proceed from Intermediate Studies to Advanced Studies, students must first gain an overall grade of at 
least ‘good’ (H/3) for their Intermediate Studies. It should be noted that the final grade for each study package is 
based on the weighted average of course grades achieved at that particular level. Every course grade is first 
multiplied by the number of study points that the particular course is worth and the resulting ‘weighted’ grade is 
then added to the other similarly weighted course grades. Finally, the total obtained in this way is divided by the 
number of study points credited to courses weighted in this way. (Notice that the number of study points credited 
to pass/fail courses within a particular study package plays no role in the calculation of the overall final grade.)
 

Pakollisuus

ay682379A: Academic Communication 2 (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: englanti

Leikkaavuudet:

682379A Academic Communication 2 5.0 op

Laajuus:

5 ECTS credits / 135 hours of work

Opetuskieli:

English

Ajoitus:

This course is offered primarily in the spring term, during periods III and IV. It is recommended to complete 
the course during the spring term.

Osaamistavoitteet:

Upon completing the course, students will have demonstrated competence in core skills considered 
essential for academic success at the university level. In the first part of the course, effective reading and 
note-taking strategies will be introduced, along with principles of academic reference and citation. In the 
second part of the course, writing skills will be developed through tasks designed to encourage critical 
thinking and sound rhetorical organization. Student writing will be critiqued at the draft stage in small group 
workshops and the importance of revision and rewriting emphasized. In the oral presentation skills module 
for the course, students will review effective presentation strategies and work in small groups preparing a 
topic for a short presentation to the class.

Sisältö:

The course is designed primarily as an academic skills course, but students may also be introduced to 
selected topics in linguistics, style and genre studies, or Anglophone cultural studies. A secondary content 
focus of the course will be to reinforce students’ awareness of appropriate language use, including 
grammar, vocabulary, punctuation, and sentence structure.

Järjestämistapa:

Lectures and workshops 24 h; self-organised individual and group work (online activities, preparation of 
oral group presentations) 50 h; independent study (reading, preparation of writing assignments) 61 h

Toteutustavat:

Various methods including lectures, in-class workshops, group work, and student presentations

Kohderyhmä:

Intermediate-level students of English Philology

Esitietovaatimukset:

Academic Communication 1 required

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

The course is an independent entity and does not require additional studies carried out at the same time.
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Oppimateriaali:

Online readings will be made available.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

In-class participation, writing assignments, and group presentations. Information on exams and alternative 
methods for taking courses can be found on the English Philology website. Read more about assessment 
criteria at the University of Oulu webpage.

Arviointiasteikko:

The course utilises a numerical grading scale (1–5). In the numerical scale zero stands for a fail.

Vastuuhenkilö:

Steven Coats (University Teacher)

Työelämäyhteistyö:

None

Lisätiedot:

The course is compulsory in the Intermediate Studies of English Philology.

ay682380A: Research in Language Studies (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: englanti

Leikkaavuudet:

682380A Research in Language Studies 5.0 op

Laajuus:

5 ECTS credits / 135 hours of work

Opetuskieli:

English

Ajoitus:

The course is held in the spring term, during periods III and IV. An alternative method for taking the course 
will be provided if the student is unable to take the course. It is recommended to complete the course 
during the spring term.

Osaamistavoitteet:

Upon completion the student should be able to:
display an understanding of research approaches to the study of language and language learning,
display an understanding of research ethics, and
identify appropriate research strategies in the context of particular research paradigms

Sisältö:

The overview of research approaches will focus on, e.g. linguistic fieldwork, basic statistics for language, 
ethnography, ethnomethodology, conversation analysis, different types of discourse analysis and action 
research. Various methods for collecting and analyzing data will be dealt with.

Järjestämistapa:

Class sessions 16 h; group sessions 2 h; collaborative work in groups and online 40 h; independent study 
77 h

Toteutustavat:

Variable learning activities and teaching methods following a problem-based approach; work on key 
readings through lectures, workshops and study circles

Kohderyhmä:

Intermediate-level students of English Philology
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Esitietovaatimukset:

Basic studies in English Philology recommended

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

The course is an independent entity and does not require additional studies carried out at the same time.

Oppimateriaali:

To be agreed with the course teacher(s)

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Final exam in the Examinarium (to be taken within one month after the end of the course). A detailed 
description of the assessment criteria will be available in the course workspace in Optima. Information on 
exams and alternative methods for taking courses can be found on the English Philology website. Read 
more about assessment criteria at the University of Oulu webpage.

Arviointiasteikko:

The course utilises a numerical grading scale (1–5). In the numerical scale zero stands for a fail

Vastuuhenkilö:

Leena Kuure (University Lecturer)

Työelämäyhteistyö:

None

Lisätiedot:

The course is compulsory in the Intermediate Studies of English Philology. It is recommended that major 
subject students complete it before entering the Bachelor’s Seminar.

ay682381A: Researching Literature and Culture (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: englanti

Leikkaavuudet:

682381A Researching Literature and Culture 5.0 op

Laajuus:

5 ECTS credits / 135 hours of work

Opetuskieli:

English

Ajoitus:

The course is held in the spring term, during periods III and IV. An alternative method for taking the course 
will be provided if the student is unable to take the course. It is recommended to complete the course 
during the spring term.

Osaamistavoitteet:

Upon completion the student should be able to:
offer clear formal analysis of literary works of different genres
display understanding of the range of socio-cultural forces that are articulated within these works
apply a range of literary and cultural theories to individual texts
be aware of, and be able to apply, a variety of different research methods

Sisältö:

This course will integrate socio-cultural and formal approaches to literary works. Students will examine 
individual texts both as literary artefacts, developed through generic and internal textual forces, and as 
cultural products responding to external social factors. The course will also cover a range of research 
methodologies drawn from both cultural and literary studies.
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Järjestämistapa:

Whole class activities 24 h; group activities 24 h; online activities 24 h; independent study, reading and 
writing 63 h

Toteutustavat:

Lectures, guided discussions, problem-solving activities and other active learning tasks, alongside student-
led essay presentation and debate sessions and online forum activities.

Kohderyhmä:

Intermediate-level students of English Philology

Esitietovaatimukset:

Introduction to Literature in English

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

The course is an independent entity and does not require additional studies carried out at the same time.

Oppimateriaali:

To be agreed with the course teacher(s)

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Assessment will be based on in-class presentations and debate, online forum contributions, and a term 
paper. Information on exams and alternative methods for taking courses can be found on the English 
Philology website. Read more about assessment criteria at the University of Oulu webpage.

Arviointiasteikko:

The course utilises a numerical grading scale (1–5). In the numerical scale zero stands for a fail.

Vastuuhenkilö:

Eric Sandberg (University Lecturer)

Työelämäyhteistyö:

None

Lisätiedot:

The course is compulsory in the Intermediate Studies of English Philology. It is recommended that major 
subject students complete it before entering the Bachelor’s Seminar.

Vapaavalintaisuus

ay682418A: Speakers' Corner (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 04.05.2016 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opettajat: Maritta Riekki

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

682418A Speakers' Corner 5.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

ay682385A: Discourse Studies (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: englanti

Leikkaavuudet:

682385A Discourse Studies 5.0 op

Laajuus:

5 ECTS credits / 135 hours of work

Opetuskieli:

English

Ajoitus:

The course is held in the autumn term, during periods I and II. An alternative method for taking the course 
will be provided if the student is unable to take the course.

Osaamistavoitteet:

Upon completion the student should be able to:
display an understanding of the range of research approaches to the study of discourse, and
apply some of the methods in the analysis of various data.

Sisältö:

The students will familiarise themselves with the major approaches and methodological tools used in 
discourse analysis and experiment with different techniques of data analysis. The examples include 
traditional but also more recent approaches that explore technologically mediated and multimodal 
discourse.

Järjestämistapa:

Class sessions 12 h; collaborative work online 50 h and independent study 73 h

Toteutustavat:

Variable learning activities and teaching methods following a problem-based approach. Work on key 
readings and data analysis through lectures, workshops and study circles.

Kohderyhmä:

Intermediate-level students of English Philology

Esitietovaatimukset:

Basic studies in English Philology recommended

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

The course is an independent entity and does not require additional studies carried out at the same time

Oppimateriaali:

Recommended support for the course and required reading for the book exam: Jones, R.: Discourse 
Analysis. A Resource Book for Students. London: Routledge.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

The course option: Active participation in course work and a reflective report or term paper as agreed with 
the teacher. The book exam option: Book exam in the Examinarium. A detailed description of the 
assessment criteria will be available for course participants in Optima and for the examinees through email 
from the teacher. Information on exams and alternative methods for taking courses can be found on the 
English Philology website. Read more about assessment criteria at the University of Oulu webpage.

Arviointiasteikko:

The course utilises a numerical grading scale (1–5). In the numerical scale zero stands for a fail.

Vastuuhenkilö:

Leena Kuure (University Lecturer)

Työelämäyhteistyö:

None

Lisätiedot:

The course is elective in the Intermediate Studies of English Philology
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ay682413A: Information Design (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: englanti

Leikkaavuudet:

682413A Information Design 5.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

ay682353A: Language and Learning (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: englanti

Leikkaavuudet:

682353A Language and Learning 5.0 op

Laajuus:

5 ECTS credits / 135 hours of work

Opetuskieli:

English

Ajoitus:

The course is held in the autumn term of 2016, during period II.

Osaamistavoitteet:

Upon completion the students will be able to display familiarity with the current approaches to the theory 
and practice of language learning and teaching. The students will also be able to work collaboratively and 
in teams face to face and online to reach a shared goal in the field of language education.

Sisältö:

The course is organised according to a problem-based process focusing on specific issues  and questions 
of language learning and teaching. The work will involve small-scale projects or some other type of 
collaborative study online and in class.

Järjestämistapa:

Contact teaching 12 h; collaborative work in the course environment online 123 h

Toteutustavat:

Variable learning activities and teaching methods, e.g. study groups and small projects in distributed teams.

Kohderyhmä:

Intermediate-level students of English Philology.

Esitietovaatimukset:

None

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

The course is an independent entity and does not require additional studies carried out at the same time.

Oppimateriaali:
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Selected readings to be agreed with the teacher

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Students are assessed on the basis of active participation as agreed at the beginning of the course. The 
course criteria are available in the course workspace online. Information on exams and alternative methods 
for taking courses can be found on the English Philology website. Read more about assessment criteria at 
the University of Oulu webpage.

Arviointiasteikko:

The course utilises a numerical grading scale (1–5). In the numerical scale zero stands for fail.

Vastuuhenkilö:

Leena Kuure (University Lecturer)

Työelämäyhteistyö:

None. There may be collaboration with schools during the course.

Lisätiedot:

The course is elective in the Intermediate Studies of English Philology.

ay682387A: Language Teacher Workshop (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: englanti

Leikkaavuudet:

682387A Language Teacher Workshop 5.0 op

Laajuus:

5 ECTS credits / 135 hours of work

Opetuskieli:

English

Ajoitus:

The course is held in the spring term of 2017 during period III.

Osaamistavoitteet:

Upon completion the student should be able to examine their observations on language learning and 
teaching and use theory or prior research to analyse and understand these observations in a broader 
context of language education.

Sisältö:

During the course the students will familiarize themselves with issues and problems connected with the 
teaching profession, school work and language learning. The course aims to shed light on the language 
teacher’s work as a possible professional career through theory and practical experience.

Järjestämistapa:

Workshops 10 h; web discussions 40 h; group work 40 h, school experience 5 h and independent study 40 
h

Toteutustavat:

Variable learning activities and teaching methods in class and online.

Kohderyhmä:

Intermediate-level students of English Philology

Esitietovaatimukset:

None

Yhteydet muihin opintojaksoihin:
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The course is an independent entity and does not require additional studies carried out at the same time.

Oppimateriaali:

To be agreed on with the course teacher(s)

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Completion of the course assignments and activities. Information on exams and alternative methods for 
taking courses can be found on the English Philology website. Read more about assessment criteria at the 
University of Oulu webpage.

Arviointiasteikko:

The course utilises the verbal grading scale “pass/ fail”

Vastuuhenkilö:

Leena Kuure (University Lecturer)

Työelämäyhteistyö:

None. There may collaboration with schools in relation to the school experience during the course.

Lisätiedot:

The course is elective in the Intermediate Studies of English Philology. The course may be organized 
together with other disciplines (e.g., languages or other subjects taught in schools)

ayA111802: Filosofia, aineopinnot (AVOIN YO), 35 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

A111802 Filosofia, aineopinnot 35.0 op

Osaamistavoitteet:
Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet
Perusopinnot 25 op
Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tiedostaa filosofisten kysymysten erityisluonteen, niiden suhteellisen 
historiallisen pysyvyyden sekä niiden merkityksen erityistieteiden, yhteiskunnan ja kulttuurin kriittisen tarkastelun 
kannalta. Hän hahmottaa sekä filosofian teoreettisen että käytännöllisen merkityksen ja osaa esittää filosofisia 
kysymyksiä sekä eettisesti valveutuneesta arkielämästä että opiskelemiensa muiden tieteiden perusteista. 
Opiskelija tuntee filosofian keskeiset peruskäsitteet ja tärkeimmät teoreettisen ja käytännöllisen filosofian osa-
alueet. Hän tuntee filosofian tärkeimmät klassiset ajattelijat sekä filosofian historian kehitysvaiheet. Opiskelija 
ymmärtää ja osaa tulkita helpohkoja klassisia tekstejä. Hänellä on perusvalmiudet käydä rakentavaa filosofista 
dialogia seminaaritilanteessa.
Aineopinnot 35 op
Aineopinnoissa opiskelijalle muodostuu tarkempi kokonaiskäsitys filosofian nykysuuntausten teoreettisista 
lähtökohdista ja hän tuntee myös suomalaisen filosofian uudempaa kehitystä. Opiskelija syventää tietojaan 
tieteenfilosofiasta ja oppii hahmottamaan tieteen ja tiedon historiallisuutta. Hän tutustuu arvofilosofian 
peruspiirteisiin ja eettisten teorioiden sovellutuksiin globaalien ongelmien tarkastelussa. Opiskelija tunnistaa 
vähitellen omat filosofisen kiinnostuksen kohteensa tutustumalla jonkin erityisalan kirjallisuuteen ja vie 
kiinnostuksen kohteitaan tutkimukselliseen suuntaan seminaarityöskentelyn välityksellä. Hän voi syventää myös 
kuvaansa filosofian klassikoista seminaarityön kautta. Hän kehittää edelleen dialogisia taitojaan 
seminaarikeskustelun ja mahdollisten opintopiirien ym. kommunikatiivisten työtapojen välityksellä.
 
Opintojaksot

Perusopinnot 25 op:
700600P Johdatus filosofiaan 5 op
700601P Filosofian historia 5 op
700618P Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op
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700619P Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka 5 op
700620P Klassinen teos ja sen tulkinta 5 op
 
Aineopinnot 35 op
700621A Suomen kulttuurifilosofinen perinne 5 op
700622A Nykyajan filosofia 5 op
700623A Syventävä perehtyminen analyyttiseen tai mannermaiseen filosofiaan 5 op
700624A Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa 5 op
700625A Syventävä perehtyminen tieteen filosofiaan tai historian teoriaan ja filosofiaan 5 op
700626A Filosofian erikoisalat 5 op
700627A Tutkimusseminaari 5op
Sisältö:
Katsaus oppiaineeseen
Filosofia on eräs ensimmäisistä tieteistä. Tieteellinen ajattelu alkoi filosofiana ja siksi sitä sanotaan joskus ’
tieteiden äidiksi’. Nykyajan filosofia tutkii siitä aikanaan irtaantuneiden tieteiden yhteisiä menetelmällisiä ongelmia 
sekä niihin palautumattomia metafyysisiä kysymyksiä, inhimillisen tiedon luonnetta ja rajoja, kieltä, 
argumentaatiota ja logiikkaa sekä moraalin ja politiikan perustana olevia arvo- ja eettisiä kysymyksiä. Keskeisiä 
tutkimusaloja ovat metafysiikka ja ontologia, tietoteoria ja tieteenfilosofia, luonnon- ja ympäristön filosofia, 
arvofilosofia, etiikka ja yhteiskuntafilosofia. Filosofian historia tarjoaa kokoavan näkökulman näiden alojen 
kehitykseen – filosofiset ongelmat ovat osin ajattomia ja siksi filosofian historialla on tärkeä merkitys myös 
systemaattiselle filosofiselle ajattelulle. Filosofia pohtii laajasti myös tieteiden peruslähtökohtia koskevia 
metafyysisiä ja tietoteoreettisia kysymyksiä. Filosofia on siksi hyödyllinen sivuaine myös erityistieteiden tutkijoille. 
Filosofinen arvojen, etiikan ja politiikan tutkimus puolestaan edistää yhteiskunnallista keskustelua ja tarjoaa myös 
aineksia yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.
Oulussa filosofisen tutkimuksen painoaloja ovat ympäristöfilosofia, filosofian historia ja historian ja historiografian 
filosofia. Meneillään olevista tutkimushankkeista löytyy tarkempaa tietoa oppiaineen kotisivuilta http://www.oulu.fi

. Filosofia on myös osa RAE- arvioitua (paras arvolause ) tutkimuksen huippuyksikköä /filosofia outstanding
AgeAds.
Filosofia on todettu hyödylliseksi etenkin tutkijankoulutuksen kannalta. Sen opiskeleminen erityisesti tutkielmien 
teon tukena on kaikilla tasoilla suositeltavaa. Filosofian voi vapaasti valita sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien 
opintoihin. Viime aikoina filosofian kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti kun siitä on tullut lukion pakollinen aine. 
Se soveltuu hyvin sivuaineeksi eri alojen opettajiksi opiskeleville.

Pakollisuus

ay700627A: Tutkimusseminaari (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700627A Tutkimusseminaari 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Vapaa

Osaamistavoitteet:

Opiskelija perehtyy filosofisen tutkielman tekemiseen ja kriittiseen keskusteluun jonkin ajankohtaisen 
tutkimusteeman kautta

Järjestämistapa:

http://www.oulu.fi/filosofia
http://www.oulu.fi/filosofia
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Seminaariharjoitukset

Toteutustavat:

Tutkielman laatiminen

Kohderyhmä:

Filosofian sivuaineopiskelijat

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Osallistuminen seminaariharjoituksiin ja tutkielman laatiminen

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Jouni-Matti Kuukkanen, Kari Väyrynen

ay700624A: Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700624A Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Vapaa

Osaamistavoitteet:

Opiskelija oppii hahmottamaan arvojen merkitystä ihmisoikeuksien, kulttuurin ja luonnon konteksteissa 
sekä ymmärtää globalisaation poliittisia ja eettisiä ongelmia

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Kohderyhmä:

Filosofian sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

 seuraavista teoksista:Kaksi
Sihvola: Maailmankansalaisen etiikka,
Gylling: Kehityksen etiikka ja filosofia,
Haapala & Oksanen: Arvot ja luonnon arvottaminen,
Oksanen Ympäristöetiikan perusteet

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- tai kirjatentti

Arviointiasteikko:

0-5
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Vastuuhenkilö:

Kari Väyrynen

ay700625A: Syventävä perehtyminen tieteen filosofiaan tai historian teoriaan ja filosofiaan (AVOIN YO), 
5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700625A Syventävä perehtyminen tieteen filosofiaan tai historian teoriaan ja filosofiaan 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Vapaa

Osaamistavoitteet:

Opiskelijalle muodostuu syvällinen käsitys tieteenfilosofian ajankohtaisista ongelmista sekä tieteen 
historian, historianfilosofian ja historiografian teoreettisista kysymyksistä

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luennot, seminaariharjoitukset tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Filosofian sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Kiikeri & Ylikoski: Tiede tutkimuskohteena ja Kuhn: Tieteellisten vallankumousten rakenne  Curd ym.: tai
Philosophy of Science, The Central Issues, s. 1045-1300  valikoima tekstejä sopimuksen mukaan  tai tai
DeWitt: Worldviews: An Introduction to the History and Philosophy of Science  Väyrynen & Pulkkinen: tai
Historian teoria ja filosofia  Kuukkanen: Postnarrativistic Philosophy of Historiographytai

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- tai kirjatentti, seminaariesitys

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Jouni-Matti Kuukkanen

ay700626A: Filosofian erikoisalat (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700626A Filosofian erikoisalat 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Vapaa

Osaamistavoitteet:

Opiskelija muodostaa syventävän käsityksen jostain filosofian erikoisalasta ja sen ajankohtaisista 
tutkimuskysymyksistä

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luennot tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Filosofian sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Yksi seuraavista erikoisaloista:
a)      metafysiikka: Jutui: Johdatus metafysiikkaan
b)      tietoteoria: Lammenranta: Tietoteoria
c)      erityistieteiden filosofia: Heisenberg: Fysiikan filosofia tai Sintonen: Biologian filosofian näkökulmia tai 
Meurman-Solin & Pyysiäinen: Ihmistieteet tänään
d)      ympäristöfilosofia: Oksanen: Ympäristöfilosofia tai Väyrynen: Ympäristöfilosofian historia 
Maaäitimyytistä Marxiin
e)      historianfilosofia: Kuukkanen: Postnarrativistic Philosophy of Historiography tai Väyrynen & 
Pulkkinen: Historian teoria ja filosofia
f)      filosofinen estetiikka: Vuorinen: Estetiikan klassikoita
g)      mielenfilosofia: Määttänen: Mielenfilosofia
h)       uskonnonfilosofia: Helenius: Uskonnonfilosofia
 
Sopimuksen mukaan voi valita myös muita filosofian erikoisaloja

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- tai kirjatentti

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Kari Väyrynen

ay700622A: Nykyajan filosofia (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto
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Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700622A Nykyajan filosofia 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Vapaa

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tuntee monipuolisesti 1900- ja 200-luvun filosofian keskeisiä suuntauksia: etenkin analyyttinen 
filosofia, fenomenologia, hermeneutiikka ja marxismi

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luento- tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Filosofian sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Niiniluoto & Saarinen: Nykyajan filosofia

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- tai kirjatentti

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Jouni-Matti Kuukkanen

ay700621A: Suomen kulttuurifilosofinen perinne (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700621A Suomen kulttuurifilosofinen perinne 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Vapaa

Osaamistavoitteet:
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Suomi

Sisältö:

Opiskelija tuntee suomalaisen filosofian historiaa 1900-luvulla erityisesti arvofilosofian, etiikan ja 
kulttuurifilosofian piirissä

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luennot tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Filosofian sivuaineopiskelijjat

Oppimateriaali:

Salmela: Suomalaisen kulttuurifilosofian vuosisata

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- tai kirjatentti

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Jouni-Matti Kuukkanen

ay700623A: Syventävä perehtyminen analyyttiseen tai mannermaiseen filosofiaan (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700623A Syventävä perehtyminen analyyttiseen tai mannermaiseen filosofiaan 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Vapaa

Osaamistavoitteet:

Opiskelijalle muodostuu syventävä käsitys analyyttisen tai mannermaisen filosofian ajankohtaisista 
tutkimusongelmista

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luennot tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Filosofian sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

a) analyyttinen filosofia:
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Glock: What is Analytic Philosophy?  Schwartz: A Brief History of Analytic Philosophy from russel to tai
Rawls  Raatikainen: Ajattelu, kieli, merkitystai
tai
b) mannermainen filosofia:
Tontti: Tulkinnasta toiseen ja Gadamer: Hermeneutiikka  Habermas: Järki ja Kommunikaatio ja White: tai
The Cambridge Companion to Habermas, s. 1-166  Haapala: Heidegger, ristoriitojen filosofi  Adorno tai tai
& Horkheimer & Marcuse: Järjen kritiikki ja Horkheimer & Adorno: Valistuksen dialektiikka

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- tai kirjatentti

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Jouni-Matti Kuukkanen (analyyttinen filosofia) ja Kari Väyrynen (mannermainen filosofia)

ayA111801: Filosofia, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

A111801 Filosofia, perusopinnot 25.0 op

Osaamistavoitteet:
Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet
Perusopinnot 25 op
Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tiedostaa filosofisten kysymysten erityisluonteen, niiden suhteellisen 
historiallisen pysyvyyden sekä niiden merkityksen erityistieteiden, yhteiskunnan ja kulttuurin kriittisen tarkastelun 
kannalta. Hän hahmottaa sekä filosofian teoreettisen että käytännöllisen merkityksen ja osaa esittää filosofisia 
kysymyksiä sekä eettisesti valveutuneesta arkielämästä että opiskelemiensa muiden tieteiden perusteista. 
Opiskelija tuntee filosofian keskeiset peruskäsitteet ja tärkeimmät teoreettisen ja käytännöllisen filosofian osa-
alueet. Hän tuntee filosofian tärkeimmät klassiset ajattelijat sekä filosofian historian kehitysvaiheet. Opiskelija 
ymmärtää ja osaa tulkita helpohkoja klassisia tekstejä. Hänellä on perusvalmiudet käydä rakentavaa filosofista 
dialogia seminaaritilanteessa.
Aineopinnot 35 op
Aineopinnoissa opiskelijalle muodostuu tarkempi kokonaiskäsitys filosofian nykysuuntausten teoreettisista 
lähtökohdista ja hän tuntee myös suomalaisen filosofian uudempaa kehitystä. Opiskelija syventää tietojaan 
tieteenfilosofiasta ja oppii hahmottamaan tieteen ja tiedon historiallisuutta. Hän tutustuu arvofilosofian 
peruspiirteisiin ja eettisten teorioiden sovellutuksiin globaalien ongelmien tarkastelussa. Opiskelija tunnistaa 
vähitellen omat filosofisen kiinnostuksen kohteensa tutustumalla jonkin erityisalan kirjallisuuteen ja vie 
kiinnostuksen kohteitaan tutkimukselliseen suuntaan seminaarityöskentelyn välityksellä. Hän voi syventää myös 
kuvaansa filosofian klassikoista seminaarityön kautta. Hän kehittää edelleen dialogisia taitojaan 
seminaarikeskustelun ja mahdollisten opintopiirien ym. kommunikatiivisten työtapojen välityksellä.
 
Opintojaksot

Perusopinnot 25 op:
700600P Johdatus filosofiaan 5 op
700601P Filosofian historia 5 op
700618P Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op
700619P Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka 5 op
700620P Klassinen teos ja sen tulkinta 5 op
 
Aineopinnot 35 op
700621A Suomen kulttuurifilosofinen perinne 5 op
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700622A Nykyajan filosofia 5 op
700623A Syventävä perehtyminen analyyttiseen tai mannermaiseen filosofiaan 5 op
700624A Arvot, etiikka ja politiikka nykypäivän maailmassa 5 op
700625A Syventävä perehtyminen tieteen filosofiaan tai historian teoriaan ja filosofiaan 5 op
700626A Filosofian erikoisalat 5 op
700627A Tutkimusseminaari 5op
Sisältö:
Katsaus oppiaineeseen
Filosofia on eräs ensimmäisistä tieteistä. Tieteellinen ajattelu alkoi filosofiana ja siksi sitä sanotaan joskus ’
tieteiden äidiksi’. Nykyajan filosofia tutkii siitä aikanaan irtaantuneiden tieteiden yhteisiä menetelmällisiä ongelmia 
sekä niihin palautumattomia metafyysisiä kysymyksiä, inhimillisen tiedon luonnetta ja rajoja, kieltä, 
argumentaatiota ja logiikkaa sekä moraalin ja politiikan perustana olevia arvo- ja eettisiä kysymyksiä. Keskeisiä 
tutkimusaloja ovat metafysiikka ja ontologia, tietoteoria ja tieteenfilosofia, luonnon- ja ympäristön filosofia, 
arvofilosofia, etiikka ja yhteiskuntafilosofia. Filosofian historia tarjoaa kokoavan näkökulman näiden alojen 
kehitykseen – filosofiset ongelmat ovat osin ajattomia ja siksi filosofian historialla on tärkeä merkitys myös 
systemaattiselle filosofiselle ajattelulle. Filosofia pohtii laajasti myös tieteiden peruslähtökohtia koskevia 
metafyysisiä ja tietoteoreettisia kysymyksiä. Filosofia on siksi hyödyllinen sivuaine myös erityistieteiden tutkijoille. 
Filosofinen arvojen, etiikan ja politiikan tutkimus puolestaan edistää yhteiskunnallista keskustelua ja tarjoaa myös 
aineksia yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.
Oulussa filosofisen tutkimuksen painoaloja ovat ympäristöfilosofia, filosofian historia ja historian ja historiografian 
filosofia. Meneillään olevista tutkimushankkeista löytyy tarkempaa tietoa oppiaineen kotisivuilta http://www.oulu.fi

. Filosofia on myös osa RAE- arvioitua (paras arvolause ) tutkimuksen huippuyksikköä /filosofia outstanding
AgeAds.
Filosofia on todettu hyödylliseksi etenkin tutkijankoulutuksen kannalta. Sen opiskeleminen erityisesti tutkielmien 
teon tukena on kaikilla tasoilla suositeltavaa. Filosofian voi vapaasti valita sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien 
opintoihin. Viime aikoina filosofian kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti kun siitä on tullut lukion pakollinen aine. 
Se soveltuu hyvin sivuaineeksi eri alojen opettajiksi opiskeleville.
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Pakollisuus

ay700600P: Johdatus filosofiaan (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700600P Johdatus filosofiaan 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Vapaa

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää filosofian erityisluonnetta kriittisenä ajatteluna ja hänellä on 
näkemys filosofian merkityksestä ihmiselle kulttuurin kokonaisuudessa. Hän osaa analysoida filosofisia 
ongelmia ja tunnistaa niiden erityisluonteen.

Järjestämistapa:

Verkko-opinnot, itseopiskelu

Toteutustavat:

http://www.oulu.fi/filosofia
http://www.oulu.fi/filosofia
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Verkkotentti tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Filosofian sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Oppimateriaali:

Mäki & Väyrynen: Johdatus filosofiseen ajatteluun ja Sajama: Arkipäivän filosofiaa (s. 1-93 ja 101-104) tai 
Rydenfelt & Kovalainen: Mitä on filosofia?
Kurssikirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Verkkotentti tai kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0—5

Vastuuhenkilö:

Jarmo Pulkkinen

Työelämäyhteistyö:

-

ay700601P: Filosofian historia (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700601P Filosofisen ajattelun historia 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Vapaa

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää filosofian keskeisten kysymysten ja suuntausten 
historiallista kehitystä antiikista 1900-luvulle sekä tuntee alan keskeiset klassikot. Hän tuntee suomalaisen 
filosofian kehitystä.

Järjestämistapa:

Verkko-opinnot, itseopiskelu

Toteutustavat:

Verkkotentti tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Filosofian sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Oppimateriaali:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700600P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Nordin: Filosofian historia (Filosofia Suomessa kursorisesti).
Kurssikirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Verkkotentti tai kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0—5

Vastuuhenkilö:

Jarmo Pulkkinen

Työelämäyhteistyö:

-

ay700618P: Etiikka ja yhteiskuntafilosofia (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700618P Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tuntee teoreettisen etiikan perussuuntaukset ja yhteiskuntafilosofian klassiset ajatusmallit 
antiikista nykyaikaan

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luennot tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Filosofian sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Pietarinen & Poutanen: Etiikan teorioita ja Mäki: Kaksi universalistista moraaliteoriaa sekä Liedman: Från 
Plato till kriget mot terrorismen tai Koikkalainen: Klassiset poliittiset ajattelijat

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- tai kirjatentti

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Kari Väyrynen

ay700619P: Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka (AVOIN YO), 5 op

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700601P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700619P Tieteen filosofia ja argumentaatioteoria tai muodollinen logiikka 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi, englanti

Ajoitus:

Vapaa

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tuntee yleisen tieteenfilosofian perusongelmia ja ihmistieteiden erityiskysymyksiä. Hän tuntee 
kriittisen argumentaation perusperiaatteet tai hallitsee muodollisen logiikan perusteet

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luennot tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Filosofian sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Raatikainen: Ihmistieteet ja filosofia ja Niiniluoto: Tieteellinen päättely ja selittäminen tai Chalmers: What is 
This Thing Called Science tai Ladyman: Understanding Philosophy of Science tai Kakkuri-Knuuttila: 
Argumentti ja kritiikki, s. 1-113, 158-272 ja 303-403

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- tai kirjatentti

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Jouni-Matti Kuukkanen

ay700620P: Klassinen teos ja sen tulkinta (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700620P Klassinen teos ja sen tulkinta 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä
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Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Vapaa

Osaamistavoitteet:

Opiskelija oppii lukemaan ja tulkitsemaan itsenäisesti filosofian klassikkoja sekä valmistamaan 
pienimuotoisen tutkielman rajatusta teemasta ja keskustelemaan siitä ryhmässä

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Seminaariharjoitukset

Kohderyhmä:

Filosofian sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Luettelo soveltuvista klassikoista saatavissa vastuuhenkilöltä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Seminaariharjoitukset

Arviointiasteikko:

 0-5

Työelämäyhteistyö:

Kari Väyrynen

ayA113801: Historia, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

A113801 Historia, perusopinnot 25.0 op

Osaamistavoitteet:
Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Perusopinnot ovat yhteiset aate- ja oppihistorian kanssa. Niissä annetaan opiskelijalle yleiskuva historian kulusta 
ja keskeisistä käännekohdista, johdatetaan historialliseen ajatteluun ja perehdytetään tieteelliseen kirjoittamiseen. 
Menetelmäopinnoissa paneudutaan tieteelle ominaiseen kriittiseen arviointiin ja historiatieteen 
tutkimusmenetelmien perusteisiin.
Historian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella 
kriittisesti menneisyyttä ja sitä koskevaa tutkimusta. Hän on oivaltanut historiallisen ajattelun luonteen sekä 
tiedostaa tieteellisen historiankirjoituksen erityispiirteet ja erilaiset lähestymistavat sekä pystyy hahmottamaan 
Suomen, Euroopan ja maailmanhistorian keskeiset kehityskulut ja yhteydet. Lisäksi opiskelijalla on valmiudet 
laatia omaan asiantuntemukseensa perustuvia esitelmiä sekä muita kirjallisia ja suullisia esityksiä.
Aineopinnoissa luodaan perusta itsenäiselle tutkimustyölle. Opiskelija perehtyy monipuolisia oppimisstapoja 
soveltaen erilaisiin tutkimuskäytäntöihin ja laaja-alaisesti keskeisiin historian osa-alueisiin sekä teemoihin, jotka 
kiinnostavat häntä tutkimuksellisesti.
Historian aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen käsitys historiantutkimuksen näkökulmista, 
menetelmistä ja lähdeaineistoista sekä historian tutkimuskentän laajuudesta, kysymyksenasettelujen 
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monitahoisuudesta, keskeisimmistä tutkimusperinteistä ja metodologisista suuntauksista. Hänellä on 
maisteriopinnoissa vaadittavat taidolliset valmiudet tieteelliseen ongelmanasetteluun, olemassa olevan tiedon ja 
lähdeaineistojen käyttöön, tiedon dokumentointiin sekä tieteelliseen ongelmanratkaisuun, argumentointiin, 
kritiikkiin ja dialogiin. Opiskelijalla on perusvalmiudet suunnitella ja toteuttaa itsenäisiä tutkimuksellisia ja 
tieteellisen tiedon soveltamiseen liittyviä hankkeita omaan asiantuntemukseen perustuvina pienimuotoisina 
tutkielmina.
Syventävissä opinnoissa luodaan teoriaopinnoilla ja muilla erikoistumisopinnoilla valmiudet opiskelijan omaan 
kiinnostukseen perustuvan keskeisen historiallisen ilmiön tutkimiseen ja historiallisen tiedon itsenäiseen 
tuottamiseen. Samalla luodaan monipuolisia työelämävalmiuksia.
Historian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan syvällisiä tiedon 
etsintä- ja sovellutushankkeita sekä tuottamaan tieteellistä tietoa. Hän pystyy arvioimaan kriittisesti erilaisia 
aineistoja ja väitteitä sekä esittämään tutkimusprosessin tulokset johdonmukaisesti kirjallisessa tutkielmassa. Hän 
pystyy soveltamaan monipuolisesti historiantutkimuksen keskeisiä tutkimusmetodeja, ja käsitteitä ja hänellä on 
myös valmiudet soveltaa metodisia ja teoreettisia työvälineitä muilta tieteenaloilta. Hän hahmottaa 
historiantutkimuksen kentän moninaisuuden ja osaa sijoittaa oman tutkimuskohteensa osaksi laajempaa 
keskustelua. Opiskelija pystyy itsenäisesti seuraamaan tieteenalan keskustelua. Erikoistumisensa kautta hän on 
saavuttanut syvälliset valmiudet historiallisen tiedon ja ylipäätänsä minkä tahansa tiedon luonteen tulkintaan, 
analyysiin ja viestintään. Maisteritason saavuttanut historian ammattilainen pystyy haastavaan, analysointia, 
luovuutta ja eettistä arviointia vaativaan itsenäiseen työskentelyyn sekä toimimaan asiantuntijana erilaisissa 
tehtävissä, ryhmissä ja yhteisöissä.
 
Sisältö:
Katsaus oppiaineeseen
Tieteenä ja oppiaineena historialle on ominaista laajuus ja monipuolisuus. Yhdentyvässä maailmassa historia on 
perustana maailman tuntemukselle ja tämän päivän ongelmien ja muutosten ymmärtämiselle niin globaalilla kuin 
paikallisella tasolla. Oppiaineen tutkimus ja opetus keskittyy erityisesti kulttuuriseen ja kansainväliseen 
vuorovaikutukseen, ympäristöön ja terveyteen sekä arktisuuteen. Historiallista kehitystä, muutosta ja jatkuvuutta 
käsitellään opinnoissa ja tutkimuksessa antiikista nykypäiviin. Opiskelun tavoitteena on oppia hallitsemaan 
historiallisen kehityksen keskeiset piirteet sekä hahmottamaan historiallisen tiedon ja perspektiivin merkitys omalle 
ajallemme. Opintojen aikana opiskelija valmistautuu historiallisen ja yhteiskunnallisen tiedon hankinnan, 
analysoinnin, tuottamisen ja esittämisen ammattilaiseksi.
Opiskelu muodostuu luennoista, verkkokursseista, seminaareista, kirjallisista ja suullisista harjoituksista, 
kirjoitelmien ja tutkielmien laatimisesta, kirjatenteistä, tiimityöstä ja itsenäisestä tutkimustyöstä. Yksi tärkeimmistä 
edellytyksistä monien historia-alojen opiskelussa on riittävä kielitaito. Ensisijaisesti tarvitaan passiivista kielitaitoa, 
so. kykyä ymmärtää vieraskielisiä tekstejä. Opiskelija erikoistuu kiinnostustaan vastaavaan tutkimusaiheeseen ja 
saa lisäksi vankan yleissivistyksen erilaisia työuria varten. Tutkintoon voi sisältyä myös ulkomaanopintojaksoja 
sekä työharjoittelua. Historian opiskelu pätevöittää moniin yhteiskunnallisiin tehtäviin koulutuksen ja tutkimuksen, 
arkisto-, kirjasto- ja museolaitoksen, kulttuuri- ja sivistystoimen, tiedotusalan sekä kotimaisten ja kansainvälisten 
organisaatioiden piirissä.

Pakollisuus

ay700123P: Korkeakulttuureista uuteen aikaan (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700123P Korkeakulttuureista uuteen aikaan 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi
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Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan ja vertailemaan eri kulttuuripiirien poliittisia, 
taloudellisia ja kulttuurisia piirteitä ja esimodernin aikakauden suuria kehityslinjoja. Hän kykenee näkemään 
Suomen kiinnittymisen Euroopan läntiseen kulttuuripiiriin.

Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään keskeisiin historian linjoihin korkeakulttuureista aina Ranskan 
vallankumoukseen saakka. Suomen historia esitetään osana läntisen Euroopan kehitystä.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentosarja ja omatoimista perehtymistä kurssin yhteydessä ilmoitettavaan kirjallisuuteen tai toissijaisesti 
kirjatentti

Kohderyhmä:

Historian perusopintojen alkuvaiheen opiskelijat

Oppimateriaali:

Halutessaan suorittaa opintokokonaisuuden kirjatenttinä opiskelija voi valita yhden seuraavista 
kirjapaketeista:
1 Antiikin tutkimusSimon Price & Peter Thoneman, The Birth of Classical Europe: A History from Troy to 

 (2011), s. 11–334.Andrew Erskine (ed.),  (2009), luvut 2–4, 6–Augustine A Companion to Ancient History
16, 27–36, 43–45.
2.Keskiajan tutkimusJacques Le Goff,  (1988 tai uudempi).Kari Tarkiainen, Medieval Civilization 400–1500

 (2010).Ruotsin Itämaa: Esihistoriasta Kustaa Vaasaan
3. Uuden ajan tutkimusMerry E. Wiesner-Hanks, , 2  edition (2013).Nils Early Modern Europe, 1450–1789
Erik Villstrand,  (2012).Valtakunnanosa: suurvalta ja valtakunnan hajoaminen 1560–1812

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentokuulustelu ja/tai kirjatentti

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori

Lisätiedot:

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti jokaisesta 
tentittävästä kirjasta tehtyyn kysymykseen.

ay700124P: Uusin aika (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700124P Uusin aika 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi ja/tai englanti

nd
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Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä, kuvata ja selittää uuden ja uusimman ajan 
merkittävimmät tapahtumakokonaisuudet ja vaiheet. Hän kykenee perustellusti yhdistämään ja 
vertailemaan tapahtumia toisiinsa ja näkemään Suomen historian käänteet osana maailmanhistoriallista 
kokonaisuutta

Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään keskeisiin historian linjoihin Ranskan vallankumouksesta nykyaikaan

Järjestämistapa:

luentokurssi

Toteutustavat:

Luentosarja ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen

Kohderyhmä:

Historian perusopintojen alkuvaiheen opiskelijat

Oppimateriaali:

, Seventh Edition (2014), Part V World Civilizations: The Global Experience, Volume 2: 1450 to the Present
& VI sekä Jouko Vahtola,  (2012), Nousun aika (1721-Suomen historia jääkaudesta Euroopan unioniin
1860) –luku soveltuvin osin sekä Uusi aika (1860-1944) –luvusta kirjan loppuun.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentokuulustelu ja kirjatentti tai pelkkä kirjatentti

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori

Lisätiedot:

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti molemmista 
tentittävistä kirjoista tehtyyn kysymykseen.

ay700125P: Aatteiden ja oppien historia (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700125P Aatteiden ja oppien historia 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:
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Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata tieteellisen ajattelun kehityksen päälinjat antiikista 
nykyaikaan. Opiskelija tunnistaa tieteellisen ajattelutavan suuret murrokset ja niiden maailmankuvallisen 
merkityksen. Hän kykenee paikantamaan tieteiden yhteiskunnallisia edellytyksiä, ihmisen luontosuhteen 
muutoksia ja tieteellisen järkiperäisyyden käsitettä. Opiskelija osaa myös kuvata yhteiskuntaa, valtiota ja 
politiikkaa sekä yhteiskunnallisia liikkeitä koskevan ja perustelevan ajattelun kehityksen antiikista 
nykyaikaan.

Sisältö:

Tieteellisen ja poliittisen ajattelun historia antiikista nykypäiviin.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja/tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentokurssi ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Historian perusopintoja suorittavat opiskelijat

Oppimateriaali:

Luentokurssi ja sillä osoitetut lisämateriaalit TAI kirjatentti: Sven-Erik Liedman, Från Platon till 
 (1999) ja Peter Whitfield,  (1999).Kommunismens fall Landmarks in Western Science

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

luentotentti ja/tai kirjatentti

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Maija Kallinen

Lisätiedot:

Kirjallisuus on tentittävä yhtenä kokonaisuutena ja opiskelijan on vastattava hyväksytysti jokaisesta 
tentittävästä kirjasta tehtyyn kysymykseen

ay700126P: Orientaatio historiantutkimukseen (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700126P Orientaatio historiantutkimukseen 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

1. vuosi, syyslukukausi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa historian monimuotoisen käytön yhteiskunnassa ja 
sen luonteen akateemisena tieteenalana. Opiskelijalle on muodostunut näkemys historiankirjoituksen 
kehityksestä, nykytutkimuksen luonteesta, suuntauksista ja keskeisistä käsitteistä sekä lähteiden ja 
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teorioiden käytöstä tutkimuksessa.Opiskelija on perehtynyt historian opiskeluun ja suoritustapoihin, 
tutkintorakenteisiin ja -tavoitteisiin, osaa tunnistaa oman osaamisensa ja suhteuttaa sen alan 
työmahdollisuuksiin.

Sisältö:

Historian käytön ja tutkimuksen keskeiset piirteet: Historia yhteiskunnallisena ilmiönä, historiantutkimuksen 
peruskäsitteet, tutkimusalat ja teoriat. HOPS1: Suunnitelma kandidaatintutkinnon suorittamiseksi. Yleisellä 
opintojen ohjauksella edistetään opiskelijan oppimaan oppimista, opintojen parempaa hahmottamista ja 
urasuunnittelutaitojen kehittymistä. Ei koske sivuaineopiskelijoita.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja henkilökohtainen ohjaus.

Toteutustavat:

Luentokurssi ja perehtyminen kurssin yhteydessä jaettavaan kirjallisuuteen; tapaamiset henkilökohtaisen 
omaopettajan kanssa sekä HOPS1-infot.  Historian sivuaineopiskelijat suorittavat luentokurssin yhteydessä 
HOPS1:n korvaavan 1 op:n laajuisen harjoitustyön

Kohderyhmä:

Historian perusopintoja suorittavat opiskelijat.

Oppimateriaali:

Manuale historiae  – Historian opiskelijan käsikirja

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti, kirjallinen opintosuunnitelma ja OodiHopsin laatiminen/harjoitustyö

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Professori

Lisätiedot:

Pakollinen läsnäolo luennoilla (85%) ja pakollinen osallistuminen HOPS-ohjaukseen

ay700127P: Menetelmien perusteista soveltamiseen (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700127P Menetelmien perusteista soveltamiseen 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea, analysoida ja arvioida historiatieteellisiä tutkimuksia 
tieteenalan perusnäkökulmia ja -periaatteita soveltaen, laatia tältä pohjalta tiiviin suullisen esityksen sekä 
osallistua historiatieteelliseen keskusteluun.
Opiskelija osaa määritellä pääpiirteittäin, miten historiantutkimusta käytännössä tehdään ja hän tutustuu 
tutkimusprosessiin ja oppii tieteenalan käytännöt.
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Opiskelija kehittää yksilö- ja ryhmätyöskentelytaitojaan sekä harjoittelee tieteellistä kirjoittamista ja 
tieteellisten tekstien kriittistä lukemista.

Sisältö:

Tutkimusmenetelmien perusteet
Perehtyminen uusimpaan tutkimukseen

Toteutustavat:

Luento, kirjallisuus, ryhmäistunnot, harjoitustyö ja suullinen esittäminen

Kohderyhmä:

Perusopintoja suorittavat historian opiskelijat

Oppimateriaali:

Erikseen osoitettava kirjallisuus.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori

ayA112801: Informaatiotutkimus, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
25 op
Ajoitus:
1. - 3. vuosi
Osaamistavoitteet:
Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot informaatiotutkimuksesta, mihin liittyy keskeisten 
teorioiden, käsitteiden ja periaatteiden ymmärtäminen sekä niiden soveltaminen erilaisissa käytännön 
informaatioympäristöissä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Vastuuhenkilö:
professori Maija-Leena Huotari

Pakollisuus

ay694677P: Informaatiotutkimuksen perusteet (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 t opiskelijan työtä

Opetuskieli:

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

Ajoitus:

1. vuosi, 1. ja 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa nimetä informaatiotutkimuksen keskeiset tutkimusalueet, -kohteet ja käsitteet sekä 
analysoida niiden keskinäisiä suhteita.

Sisältö:

Informaatiotutkimuksen kehittyminen tieteenalana, peruskäsitteet, tutkimuskohteet ja –alueet

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja / tai verkko-opetus

Toteutustavat:

Luennot, harjoitukset pienryhmätyöskentelynä, oppimisportfolion laatiminen. Noin 40 t kontaktiopetusta, 95 
t itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä:

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Oppimateriaali:

Luentomateriaali ja luennolla ilmoitettava kirjallisuus

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoitustöiden tekeminen, oppimisportfolion laatiminen

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

professori

ay694660P: Informaatioympäristöt ja kokoelmat (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 t opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi, 1. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa laajasti dokumentaation eri muodot. Hän osaa kuvata dokumenttien tuotannon 
volyymeja, muotoja ja sisältöjä. Hän osaa arvioida eri dokumentaatiomuotojen merkitystä kokoelmatyössä.

Sisältö:

Dokumentaatiomuodot laajasti, eri julkaisutyyppien tuotanto, kuten erilaiset perinteisen julkaisutuotannon 
osa-alueet ja erilaiset digitaalisen dokumentaation osa-alueet (avoin tiede, avoimet tutkimusaineistot ja 
julkaisuarkistot, avoin data, open access), kokoelmat ja kokoelmatyö.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja / tai verkko-opetus

Toteutustavat:
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Luennot ja harjoitukset.  Noin 30 t kontaktiopetusta, 105 t itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä:

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Luentomateriaali;
Wilen, R. & Kortelainen, T. (2007) Kirjastokokoelmien kehittämisen ja arvioinnin perusteet.
Inkinen, T., Löytönen, M. & Rutanen, A. (Toim.) (2014) Kirja muuttuvassa tietoympäristössä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Harjoitustehtävät ja tentti

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

-

ay694663P: Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Ei opintojaksokuvauksia.

ay694662P: Informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 t opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi, 2. periodi
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Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa nimetä, analysoida ja arvioida informaatiokäyttäytymisen ja –käytäntöjen keskeisiä 
käsitteitä ja esitellä alan malleja sekä soveltaa niitä arkielämän ja ammattien kontekstiin.

Sisältö:

Informaatiokäyttäytymisen ja -käytäntöjen käsitteistö, tutkimusalan teoreettisia lähtökohtia ja empiirisiä 
tutkimuksia

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja / tai verkko-opetus

Toteutustavat:

Luennot, harjoitustehtävät, ryhmätyö. Noin 20 t kontaktiopetusta, 115 t itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä:

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Luentomateriaali ja artikkeleita lukulistalta

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luennoille osallistuminen, harjoitustehtävät, ryhmätyö

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

-

ay694661P: Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 t opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi, 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa lukutaitojen käsitteitä ja niihin liittyviä ilmiöitä. Opiskelija osaa tarkastella lukutaitojen 
merkitystä erilaisissa informaatioympäristöissä.

Sisältö:
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Erilaisia lukutaitojen käsitteitä kuten media- ja informaatiolukutaito, monilukutaito, muuntuvat lukutaidot ja 
terveystiedon lukutaito. Lukutaitojen merkitys ja edistäminen eri ympäristöissä.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja / tai verkko-opetus

Toteutustavat:

Luennot, harjoitustehtävät, kirjallisuus. Noin 20 t kontaktiopetusta, 115 t itsenäistä työskentelyä.

Kohderyhmä:

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Luentomateriaali;
Kalantizis, M. & Cope, B. (2012) Literacies.
Sormunen, E. & Poikela, E. (Toim.) (2008) Informaatio, informaatiolukutaito ja oppiminen.
Whitworth, A. (2014) Radical Information Literacy, ss. 11-26.
Niemelä, R., Ek, S. & Huotari, M.-L. (2012) Terveystiedon lukutaito lisää hyvinvointia. Teoksessa: Jukka 
Reivinen & Leena Vähäkylä (Toim.) Kansanterveys, yksilön hyvinvointi. Helsinki: Gaudeamus, ss. 150-163.
Huotari, M.-L., Hirvonen, N., Enwald, H. & Niemelä R. (2015) Terveystiedon lukutaidolla liikunnallisempaan 
arkeen ja hyvinvointiin. Teoksessa Hannu Itkonen ja Kati Kauravaara (Toim  Liikunta kansalaisten .)
elämänkulussa - Tulkintoja liikkumisesta ja liikunnanedistämisestä.
Hirvonen, N., Huotari, M-L., Niemelä, R. & Korpelainen, R. (2014)  Nuorten miesten vähäinen liikkuminen 
kytkeytyy heikkoon terveystiedon lukutaitoon. Liikunta & Tiede 51(4), 37-43.
Niemelä, R.,  Ek, S.,  Eriksson-Backa, K. & Huotari, M.-L. (2012) A Screening Tool for Assessing Everyday 
Health Information Literacy. Libri 62(2), 125–134.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Harjoitustyöt ja tentti

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

-

ay694678P: Tiedonhankinta ja -haku (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

ay683504P: Johdatus saamelaiseen kulttuuriin ja saamentutkimukseen (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot



53

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

683504P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin ja saamentutkimukseen 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. opiskeluvuosi, 1. periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata saamelaiskulttuurin alueelliset ja kulttuuriset pääelementit sekä 
kertoa saamelaisen kulttuurin moninaisuudesta. Opiskelija osaa määritellä tutkimustyön perusteita sekä 
saamentutkimuksen keskeisiä tutkimusaloja.
Sisältö:
Esitellään saamelaiskulttuurin alueellista, kielellistä ja kulttuurista vaihtelua eri tieteenalojen ja tutkimusperinteiden 
näkökulmista. Johdatetaan opiskelija saamentutkimuksen historiaan, organisaatioihin ja nykyteemoihin.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luento-opetus
Kohderyhmä:
Saamelaisen kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat
Oppimateriaali:
Kirjallisuus/artikkelikansio
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti tai -päiväkirja/ryhmätyö; kirjallisuustentti tai -essee
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori

ayA110702: Kirjallisuus, aineopinnot (AVOIN YO), 35 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

A110702 Kirjallisuus, aineopinnot 45.0 op

Sisältö:
Kirjallisuuden aineopinnot suoritettuaan opiskelija on tutustunut kirjallisuudenteorian eri osa-alueisiin, syventynyt 
johonkin kirjallisuushistorian periodiin ja kielialueeseen sekä perehtynyt tarkemmin kirjallisuuden- ja 
kulttuurintutkimuksen tai äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen erityiskysymyksiin.

 Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata kirjallisuudentutkimuksen teorian ja Osaamistavoite :
metodologian keskeiset suuntaukset. Lisäksi hän osaa kuvata syvemmin joitakin kirjallisuudentutkimuksen, 
kulttuurintutkimuksen tai äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen alueita, jonkin kirjallisuushistorian periodin tai lajin 
kehitystä sekä jonkin kielialueen kirjallisuutta.
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Aineopinnot 35 op (35 op)
Kaikille yhteiset aineopinnot (yht. 23 op):
687156A Kirjallisuudentutkimuksen perusteet 2: teoriat ja metodit (5 op) 
687157A Kirjallisuushistoria 3: periodit ja lajit (5 op) 
687158A Kirjallisuushistoria 4: kielialueet (5 op) 
687159A Kirjallisuus yhteiskunnassa (4 op) 
687160A Kirjallisuuden klassikoiden tuntemus (4 op)
Valinnaiset aineopintojaksot (yht. 12 op), kolme seuraavista:
687118A Luova kirjoittaminen (4 op) 
687117A Mediakirjoittaminen (4 op) 
687114A Kulttuurintutkimus (4 op) 
687161A Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus (4 op) 
687119A Visuaalinen ja audiovisuaalinen kulttuuri (4 op) 
687162A Estetiikka, poetiikka, retoriikka (4 op) 
687163A Kirjallisuuden lajit ja niiden teoria (4 op) 
687164A Kirjallisuudentutkimuksen valinnainen metodi (4 op)
Esitietovaatimukset:
Kirjallisuuden perusopinnot 25 op
Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojen rakenne

Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 2: Teoriat ja metodit (5 op) - ay687156A
Kirjallisuushistoria 3: periodit ja lajit (5 op) - ay687157A
Kirjallisuushistoria 4: kielialueet (5 op) - ay687158A
Kirjallisuuden klassikoiden tuntemus (4 op) - ay687160A
Kirjallisuus yhteiskunnassa (4 op) - ay687159A
Luova kirjoittaminen (4 op) - ay687118A
Mediakirjoittaminen (4 op) - ay687117A
Kulttuurintutkimus (4 op) - ay687114A
Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus (4 op) - ay687161A
Visuaalinen ja audiovisuaalinen kulttuuri (4 op) - ay687119A
Estetiikka, poetiikka, retoriikka (4 op) - ay687162A
Kirjallisuuden lajit ja niiden teoria (4 op) - ay687163A
Kirjallisuudentutkimuksen valinnainen metodi (4 op) - ay687164A

Vastuuhenkilö:
Jyrki Korpua

Pakollisuus

ay687156A: Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 2: teoriat ja metodit (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687156A Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 2: teoriat ja metodit 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi, opiskelupaketti englanniksi neuvoteltavissa

Osaamistavoitteet:

http://www.avoinyliopisto.fi/fi-fi/opetustarjonta/studyunit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=7a8ad516-c42c-4ab0-9603-29c183804f5d#SU424d3052-8c16-44f2-a398-c3063c1a7ee1
http://www.avoinyliopisto.fi/fi-fi/opetustarjonta/studyunit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=7a8ad516-c42c-4ab0-9603-29c183804f5d#SU666b7c07-9973-4d74-bae9-594116799ad7
http://www.avoinyliopisto.fi/fi-fi/opetustarjonta/studyunit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=7a8ad516-c42c-4ab0-9603-29c183804f5d#SU809c2045-f333-48c2-a7b3-5dc2664e5d1e
http://www.avoinyliopisto.fi/fi-fi/opetustarjonta/studyunit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=7a8ad516-c42c-4ab0-9603-29c183804f5d#SU29ea17d5-7e59-4fc6-8d14-34669b85572c
http://www.avoinyliopisto.fi/fi-fi/opetustarjonta/studyunit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=7a8ad516-c42c-4ab0-9603-29c183804f5d#SU9ea49474-f080-4e0f-bea6-e3a96bdb1401
http://www.avoinyliopisto.fi/fi-fi/opetustarjonta/studyunit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=7a8ad516-c42c-4ab0-9603-29c183804f5d#SU813f9a78-5044-4f97-b2b8-2b892c629949
http://www.avoinyliopisto.fi/fi-fi/opetustarjonta/studyunit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=7a8ad516-c42c-4ab0-9603-29c183804f5d#SUdc0ed734-c260-4960-ba47-97e60ce56ac0
http://www.avoinyliopisto.fi/fi-fi/opetustarjonta/studyunit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=7a8ad516-c42c-4ab0-9603-29c183804f5d#SU8158cce9-89b4-494a-b46f-05337acf44c8
http://www.avoinyliopisto.fi/fi-fi/opetustarjonta/studyunit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=7a8ad516-c42c-4ab0-9603-29c183804f5d#SUca4c3cbe-ae2f-42ef-9d32-90662445d2a2
http://www.avoinyliopisto.fi/fi-fi/opetustarjonta/studyunit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=7a8ad516-c42c-4ab0-9603-29c183804f5d#SU98933c9c-3a8d-44ed-be1d-30c2731950b2
http://www.avoinyliopisto.fi/fi-fi/opetustarjonta/studyunit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=7a8ad516-c42c-4ab0-9603-29c183804f5d#SUd1c4dfbe-45b4-4fe6-8d82-ce8790704844
http://www.avoinyliopisto.fi/fi-fi/opetustarjonta/studyunit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=7a8ad516-c42c-4ab0-9603-29c183804f5d#SU8d7ef0a3-b372-4138-898f-749896ccdee7
http://www.avoinyliopisto.fi/fi-fi/opetustarjonta/studyunit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=7a8ad516-c42c-4ab0-9603-29c183804f5d#SUe5f14801-00bd-45b3-9de9-745ff807509c
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Jakso johdattaa opiskelijan 1900–2000-luvun kirjallisuusteorian päälinjoihin ja kehitykseen.
Jakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata 1900-luvun ja 2000-luvun alun kirjallisuudentutkimuksen 
teorian ja metodologian keskeisimmät kehitysvaiheet pääpiirteissään. Opiskelija kykenee myös 
vertailemaan ja suhteuttamaan kirjallisuusteorian eri lähestymistapoja keskenään ja osaa kuvata niiden 
soveltamisen peruslähtökohdat eri aineistoihin.

Sisältö:

Kirjallisuudentutkimuksen teorian ja metodologian kehityksen päälinjat 1900-luvulla ja 2000-luvulle 
tultaessa.

Toteutustavat:

Kirjallisuusteoriaan johdattava luentosarja (10–12 h) ja sille pohjautuva luentopäiväkirja ja kirjallisuutta (5 
op). Kurssin yhteydessä voi suorittaa myös jakson Kirjallisuudentutkimuksen valinnainen metodi (4 op, 
kotiessee)

Esitietovaatimukset:

Perusopinnot

Oppimateriaali:

Terry Eagleton: Kirjallisuusteoria: Johdatus  

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallisuusteoriaan johdattava luentosarja (10–12 h) ja sille pohjautuva luentopäiväkirja ja kirjallisuutta (5 
op). Kurssin yhteydessä voi suorittaa myös jakson Kirjallisuudentutkimuksen valinnainen metodi (4 op, 
kotiessee).

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Jyrki Korpua

Työelämäyhteistyö:

-

ay687157A: Kirjallisuushistoria 3: periodit ja lajit (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687157A Kirjallisuushistoria 3: periodit ja lajit 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi, opiskelupaketti englanniksi neuvoteltavissa

Ajoitus:

Perusopintojen jälkeen tai ollessa pääosin suoritettu.

Osaamistavoitteet:

Perehtyminen valinnaiseen kirjallisuushistorian periodiin tai kirjallisuudenlajin historiaan.
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kuvata paremmin yhden maailmankirjallisuuden periodin keskeisiä 
kirjailijoita, tyylilajeja sekä sitä koskevan tutkimuksen kysymyksiä; *hän osaa myös soveltaa tätä tietämystä 
yksittäisten kaunokirjallisten tekstien analyysiin. Vaihtoehtoisesti opiskelija osaa kertoa jonkin tietyn 
kirjallisuudenlajin historiasta, tämän lajihistorian keskeisistä tutkimuksellisista kysymyksistä ja soveltaa 
oppimaansa yksittäisten tekstien tulkintaan.
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Sisältö:

Kurssilla perehdytään johonkin kirjallisuushistorian periodiin tai vaihtoehtoisesti jonkin kirjallisuudenlajin 
historiaan. Valittavia periodeja ovat esimerkiksi a) antiikki, b) keskiaika, c) renessanssi, d) klassismi ja 
valistus, e) romantiikka, f) realismi, g) symbolismi, h) modernismi. Kirjallisuudenlajeista voi valita esim. 
draaman, romaanin, lyriikan tai esseen

Toteutustavat:

Luento, kirjatentti tai kotiessee.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Edeltävinä opintoina pääosa perusopinnoista.

Oppimateriaali:

Luennot romaanin kirjallisuuslajin historiasta. Luennot ja luentotentti ovat kurssin ensisijainen 
suoritusmuoto, mutta mikäli opiskelija joutuu suorittamaan kurssin kirjatenttinä saadaan teoslista suoraan 
opettajalta.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Suoritetaan luentona tai kirjatenttinä, molempiin sisältyy kaunokirjallisuutta.
 

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Jyrki Korpua

Työelämäyhteistyö:

-

ay687158A: Kirjallisuushistoria 4: kielialueet (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687158A Kirjallisuushistoria 4: kielialueet 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi, opiskelupaketti englanniksi neuvoteltavissa

Ajoitus:

Perusopintojen jälkeen tai ollessa pääosin suoritettu.

Osaamistavoitteet:

Opintojakso perehdyttää opiskelijan Suomen tai muun valinnaisen kielialueen kirjallisuushistoriaan.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja selittää tarkemmin jonkin kielialueen kirjallisuutta, 
sen historiaa ja klassikoita: a) Suomen kirjallisuus (suositellaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi 
valmistuville) b) pohjoismainen kirjallisuus c) englanninkielinen kirjallisuus d) Ranskan kirjallisuus, e) 
Saksan kirjallisuus. Jonkin muun kielialueen kirjallisuuteen perehtymisestä (esim. Venäjä, Japani, 
espanjan- tai portugalinkielinen kirjallisuus) voi neuvotella jakson vastuuopettajan kanssa.

Sisältö:

Opintojaksossa perehdytään jonkin kielialueen kirjallisuushistoriaan ja klassikoihin sekä mahdollisesti 
nykykirjallisuuden linjoihin ja ilmiöihin.

Toteutustavat:
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Luento, kirjatentti tai kotiessee.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Edeltävinä opintoina pääosa perusopinnoista.

Oppimateriaali:

Luennot yhdysvaltalaisen kirjallisuuden historiasta. Luennot ja luentotentti ovat kurssin ensisijainen 
suoritusmuoto, mutta mikäli opiskelija joutuu suorittamaan kurssin kirjatenttinä saadaan teoslista suoraan 
opettajalta. Luentokurssin oheiskirjallisuus jaetaan luennoilla.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Jakso suoritetaan luentokurssina, kirjatenttinä tai kotiesseenä.
 

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Jyrki Korpua

Työelämäyhteistyö:

-

ay687175A: Kirjallisuuden klassikoiden tuntemus (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687175A Kirjallisuuden klassikoiden tuntemus 5.0 op

ay687160A Kirjallisuuden klassikoiden tuntemus (AVOIN YO) 4.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

ay687174A: Kirjallisuus yhteiskunnassa (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687174A Kirjallisuus yhteiskunnassa 5.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

Vaihtoehtoisuus

ay687176A: Lasten ja nuorten kirjallisuus ja sanataide (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot
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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:

687176A Lasten ja nuorten kirjallisuus ja sanataide 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Perusopintojen jälkeen

Osaamistavoitteet:

Johdatus lasten ja nuorten kirjallisuuteen ja sanataiteeseen. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kertoa 
lasten- ja nuorten kirjallisuuden ja sanataiteen klassikoista ja niistä käydystä tieteellisestä keskustelusta, ja 
osaa soveltaa tradition ja teoriantuntemustaan yksittäisten tekstien analyysiin ja/tai lasten ja nuorten 
sanataiteen käytäntöön

Sisältö:

Lasten- ja nuorten kirjallisuuden ja sanataiteen perusteet.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu.

Toteutustavat:

Luentosarja, kirjatentti tai kotiessee. Osa kurssista voidaan korvata myös lasten ja nuorten sanataiteen 
käytäntöön tutustumalla.

Kohderyhmä:

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi suuntautuvat

Esitietovaatimukset:

Kirjallisuuden perusopinnot.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Kirjallisuuden aineopinnot

Oppimateriaali:

Teosluettelo kirjatenttiä ja esseetä varten saatavana oppiaineen verkkosivuilta

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentosarja harjoituksineen, kirjatentti tai kotiessee. Lue lisää  yliopiston opintosuoritusten arvostelusta
verkkosivulta

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Professori

ay687178A: Kirjallisuusterapia (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

http://www.oulu.fi/kirjallisuus/
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687178A Kirjallisuusterapia 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Perusopintojen jälkeen

Osaamistavoitteet:

Johdatus kirjallisuusterapian perusteisiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata 
kirjallisuusterapeuttista lähestymistapaa sekä arvioida aiheesta käytyä tieteellistä keskustelua

Sisältö:

Kirjallisuusterapian perusteet.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu.

Toteutustavat:

Kurssi harjoituksineen, kirjatentti tai essee.

Kohderyhmä:

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi suuntautuvat ja muut opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Kirjallisuuden perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Kirjallisuuden aineopinnot.    

Oppimateriaali:

Teosluettelo kirjatenttiä ja esseetä varten saatavana oppiaineen .verkkosivuilta

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kurssi harjoituksineen, kirjatentti tai essee.  

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Professori

ay687179A: Kulttuurintutkimukselliset ja yhteiskunnalliset menetelmät (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687179A Kulttuurintutkimukselliset ja yhteiskunnalliset menetelmät 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi, lukupaketti mahdolinen myös englanniksi

http://www.oulu.fi/kirjallisuus/
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Ajoitus:

Perusopintojen jälkeen (yleensä noin aineopintojen puolivälissä).

Osaamistavoitteet:

Perehtyä kulttuurintutkimuksen historiaan ja nykysuuntauksiin tai yhteiskunnallisen 
kirjallisuudentutkimuksen teoreettisiin ja metodologisiin kysymyksiin. Lisäksi perehdytään kulttuuriteoriaan, 
sen käsitehistoriaan ja käsitteiden soveltamiseen. Kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitojen kannalta 
sisältönä on etenkin kontekstualisoivan ja historiallistavan otteen vahvistaminen.  Jakson jälkeen 
opiskelijalla on entistä parempi kuva siitä, mitä kirjallisuustieteessä tarkoitetaan kulttuurintutkimuksellisilla ja
/tai yhteiskunnallisilla menetelmillä ja painotuksilla. Hänellä on myös käsitys keskeisten 
kulttuuriteoreettisten käsitteiden merkityksistä, kehittymiskonteksteista ja soveltamismahdollisuuksista

Sisältö:

Jaksossa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa, joilla on osin yhteistä ainesta. Se voi johdattaa ensinnäkin ns. 
kulttuurintutkimuksen historiaan sekä kulttuuriteoreettisiin käsitteisiin (mm. moderni ja postmoderni; 
identiteetti ja subjekti; ideologia, diskurssi ja valta). Toisena painotusvaihtoehtona on em. käsitteistön 
ohella yhteiskunnallisen kirjallisuudentutkimuksen metodologia.

Järjestämistapa:

Kirjatentti tenttipäivänä tai satunnaisemmin järjestettävä luentosarja tai seminaarityyppisempi kurssi

Toteutustavat:

Jokin seuraavista: luentosarja; seminaari lukemisineen, alustuksineen ja keskusteluineen; kirjatentti; 
kotiessee

Kohderyhmä:

Kirjallisuuden pää- ja sivuaineopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Perustiedot kirjallisuuden tulkinnasta metodikirjoineen ja kirjallisuuden ja kulttuurin yhteiskunnallisista 
suhteista. Ks. yhteydet muihin opintoihin.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Edeltäviä (tai rinnakkaisia) kursseja Kirjallisuudentutkimuksen perusteet 2 ja Kirjallisuus yhteiskunnassa. 
Opintopolun jatkeeksi suositeltava kurssi: Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus.

Oppimateriaali:

Tentittävän aineiston lista saatavissa verkkosivuilta kunkin lukuvuoden alussa

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento, kirjatentti tai kotiessee.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori

ay687180A: Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus (AVOI YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687180A Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:
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Suomi, lukupaketti mahdollinen myös englanniksi

Ajoitus:

Ajoitus: Perusopintojen jälkeen.

Osaamistavoitteet:

Jakso johdattaa pohtimaan sukupuoleen, luokkaan ja etnisyyksiin liittyviä kysymyksiä kirjallisuudessa ja 
kulttuurissa. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja arvioida kriittisesti sellaisia identiteettiä 
määritteleviä sosiokulttuurisia kategorioita kuin suku- puoli ja seksuaalisuus, luokka, ”rotu”, etnisyys ja 
kansallisuus. Hän osaa suhteuttaa kirjallisuutta näihin kysymyksiin ja tuntee niitä tarkastelevien 
oppitraditioiden (kuten feministinen kirjallisuudentutkimus, marxilainen teoria ja jälkikolonialismi) historiaa ja 
nykytilannetta

Sisältö:

Kulttuurintutkimuksen ja kirjallisuuden yhteiskuntasuhteiden johdatuskursseja syvällisempi perehtyminen 
sukupuolen ja seksuaalisuuden, luokan ja kapitalismin ja etnisyyden ja kansallisuuden kysymyksiä 
tarkastelevaan kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimukseen.

Järjestämistapa:

Kuhunkin osa-alueeseen keskittyvä kurssi järjestetään noin joka kolmas vuosi tai useammin. Kirjatentti 
tenttipäivinä. Esseesuorituksesta ja lukupiireistä voi tehdä ehdotuksia vastuuopettajalle

Toteutustavat:

Luennot, kirjatentti, pienryhmäopetus, kotiessee tai lukupiiri.

Kohderyhmä:

Kirjallisuuden pää- ja sivuaineopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Perustiedot kirjallisuuden ja yhteiskunnan suhteesta ja/tai kulttuurintutkimuksesta.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Edeltävinä (tai rinnakkaisina) opintoina suositeltavia ovat kurssit Kirjallisuu- dentutkimuksen perusteet 2, 
Kirjallisuus yhteiskunnassa ja Kulttuurintutkimus.

Oppimateriaali:

Tentittävän aineiston lista saatavissa oppiaineen verkkosivuilta ja Weboodista

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento, praktikum, kirjatentti, kotiessee tai ohjattu lukupiiri.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori

ay687181A: Luova kirjoittaminen (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687181A Luova kirjoittaminen 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi
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Ajoitus:

Perusopintojen jälkeen

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa luovan kirjoittamisen erilaisia muotoja, strategioita ja 
käytänteitä omakohtaisessa tai ryhmäkirjoittamisessa. Lisäksi opiskelija osaa tunnistaa kirjoittamisen eri 
rekistereitä

Sisältö:

Johdatus luovan kirjoittamisen teoriaan ja käytäntöön

Järjestämistapa:

Luento/tentti/essee

Toteutustavat:

Kurssi suoritetaan osallistumalla esimerkiksi erilaisiin kirjoittamisprojekteihin ja -kursseihin tai alueella 
tarjolla olevaan kirjoittamisen opetukseen.

Kohderyhmä:

Kirjallisuuden pää- ja sivuaineopiskelijat

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Kirjallisuuden aineopinnot

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Suorittamisesta sovitaan tarkemmin jakson vastuuopettajan kanssa

Arviointiasteikko:

hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori

ay687182A: Estetiikka, poetiikka ja retoriikka (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687182A Estetiikka, poetiikka ja retoriikka 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi, opiskelupaketti englanniksi neuvoteltavissa

Ajoitus:

Perusopintojen jälkeen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakso johdattaa opiskelijan estetiikan, poetiikan ja retoriikan perusteisiin ja historiaan. Jakson 
suoritettuaan opiskelija osaa nimetä estetiikan, poetiikan ja retoriikan keskeisimpiä käsitteitä ja selittää 
niiden perusmerkityksen. Opiskelija osaa myös kuvata olennaisimpia asiayhteyksiä estetiikan, poetiikan ja 
retoriikan historiassa sekä suhteuttaa eri tutkimussuuntauksia ja klassikoita keskenään

Sisältö:

Johdatus estetiikan, poetiikan ja retoriikan perusteisiin ja historiaan

Järjestämistapa:
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Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luento, kirjatentti tai kotiessee.

Kohderyhmä:

Kirjallisuuden pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Edeltävinä opintoina perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Kirjallisuuden aineopinnot. Edeltävänä tai rinnakkaisena kurssina Kirjallisuudentutkimuksen perusteet 2

Oppimateriaali:

Tentittävän aineiston lista saatavissa oppiaineen .verkkosivuilta

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento, kirjatentti tai kotiessee

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori.

ay687183A: Kirjallisuuden lajit ja niiden teoria (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687183A Kirjallisuuden lajit ja niiden teoria 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi, opiskelupaketti englanniksi neuvoteltavissa

Ajoitus:

Perusopintojen jälkeen

Osaamistavoitteet:

Jakso johdattaa opiskelijan kirjallisuuden lajien ja niiden teorian perusteisiin. Jakson suoritettuaan 
opiskelija osaa nimetä kirjallisuuden lajien ja niiden teorian keskeisimpiä käsitteitä ja selittää niiden 
perusmerkityksen. Opiskelija osaa myös kuvata olennaisimpia asiayhteyksiä lajien historiassa sekä verrata 
eri tutkimussuuntauksia ja klassikoita keskenään

Sisältö:

Johdatus kirjallisuuden lajeihin ja niiden teoriaan

Järjestämistapa:

Johdatus kirjallisuuden lajeihin ja niiden teoriaan

Toteutustavat:

Luento, kirjatentti tai kotiessee

Kohderyhmä:

Kirjallisuuden pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

http://www.oulu.fi/kirjallisuus/
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Edeltävinä opintoina perusopinnot

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Kirjallisuuden aineopinnot. Edeltävänä tai rinnakkaisena kurssina Kirjallisuushistoria 3

Oppimateriaali:

Tentittävän aineiston lista saatavissa oppiaineen verkkosivuilta

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento, kirjatentti tai kotiessee

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori

ay687184A: Kirjallisuudentutkimuksen valinnainen metodi (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687184A Kirjallisuudentutkimuksen valinnainen metodi 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi, opiskelupaketti englanniksi neuvoteltavissa

Ajoitus:

Perusopintojen jälkeen.

Osaamistavoitteet:

Jakso johdattaa valinnaisen kirjallisuudentutkimuksen metodin perusteisiin. Jakson suoritettuaan opiskelija 
osaa nimetä valitsemansa kirjallisuudentutkimuksen metodin keskeisimmät käsitteet ja selittää niiden 
perusmerkityksen. Hän osaa myös kuvata metodin kehitysvaiheet ja klassikot pääpiirteissään

Sisältö:

Johdatus valinnaisen kirjallisuudentutkimuksen metodin perusteisiin

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:

Luento, kirjatentti tai kotiessee

Kohderyhmä:

Kirjallisuuden pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Edeltävinä opintoina perusopinnot.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Kirjallisuuden aineopinnot. Edeltävänä kurssina Kirjallisuudentutkimuksen perusteet 2

Oppimateriaali:

Sovitaan kurssin vastaanottavan opettajan kanssa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento, kirjatentti tai kotiessee

http://www.oulu.fi/kirjallisuus/
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Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

Ei

ayA110701: Kirjallisuus, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

A110701 Kirjallisuus, perusopinnot 25.0 op

Osaamistavoitteet:
Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa alustavasti kuvata kirjallisuudentutkimuksen eri osa-alueet, hallitsee 
oppialan keskeisen terminologian ja osaa myös alustavasti soveltaa sitä kirjallisuuden analyysiin ja tulkintaan. 
Opiskelija osaa myös kuvata eri kirjallisuudenlajien ja tyylisuuntien kehitystä antiikista nykypäivään niin maailman 
kuin Suomen kirjallisuudessa.
 
Sisältö:
Katsaus oppiaineeseen
Kirjallisuutta voi opiskella pääaineena humanistisessa tiedekunnassa. Kirjallisuuden opiskelija voi valita vapaasti 
sivuaineekseen kulttuuri- ja taideaineita kuten taidehistoriaa tai elokuvatutkimusta. Kirjallisuuden 
pääaineopiskelijoille vapaa sivuaine on niin ikään suomen kieli, jota lukevat paitsi äidinkielen ja kirjallisuuden 
opettajiksi aikovat, myös monet viestintäammatteihin suuntautuvat. Lisäksi monet muut humanistisessa 
tiedekunnassa ja yliopistossa opetettavat aineet, esimerkiksi kieliaineet, käyvät hyvin sivuaineiksi.
Kirjallisuuden opintojen aikana perehdytään kirjallisuuden historiaan, kirjallisuuden tutkimuksen teoriaan ja 
metodeihin sekä kirjallisten teosten analysointiin ja tulkintaan. Kirjallisuus nähdään yhteydessä muihin 
taiteenlajeihin sekä kulttuurin ja yhteiskunnan ilmiöihin.
Kirjallisuus on luonteeltaan vapaa pääaine. Se mahdollistaa monipuolisen opiskelutien omien kiinnostusten ja 
ammattitoiveiden mukaisesti. Opiskelija pystyy jo ensimmäisen vuoden perusopintojen jälkeen valitsemaan 
monista eri vaihtoehdoista: mitä kirjoja tenttii ja mistä tekee esseitä, mihin kirjallisuudenalueeseen ja 
ammattipolkuun suuntautuu. Aine- ja syventävien opintojen myötä saavutetaan vahvat tietotaidot kirjallisuuden 
alalta. Akateeminen koulutus kasvattaa kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja jäsennellä niitä analyyttisesti. 
Työelämän käytännön taitojen osalta se kasvattaa niin itsenäiseen harkintaan kuin ryhmätyöhön ja kritiikin 
sietämiseen. Myöskään uteliaisuus tiedettä kohtaan ja kirjallisuuden kautta opittava herkkyys erilaisille 
kulttuurisille merkityksille eivät ole työelämässä paheita.
Oppiaineessa tarjottava opetus on erittäin monimuotoista. Luento- ja pienryhmäopetuksen ohella on mahdollisuus 
valita verkkokursseja, kirjoittamiskoulutusta sekä kurssien suorittamista tentein, kotiessein ja lukupiireinä.
Oppiaineessa opetetaan ja tutkitaan sekä kotimaista että yleistä kirjallisuutta muun muassa kirjallisuushistoriaa, 
nykykirjallisuutta sekä kirjallisuuden lajeja runosta romaaniin ja lastenkirjallisuudesta spekulatiiviseen fiktioon. 
Pohdittavat kysymykset liittyvät usein myös yhteisöllisyyteen, pohjoisuuteen tai sukupuoleen, luokkaan ja 
monikulttuurisuuteen.
Sivuaineena kirjallisuus sopii erityisen hyvin kulttuurialalle aikoville sekä aloille, joilla syvällinen ymmärrys 
kulttuuristen merkitysten rakentumisesta on tarpeen. Suomen kielen ja saamen kielen pääaineopiskelijat voivat 
valita kirjallisuuden vapaasti sivuaineeksi. Kirjallisuus on vapaa sivuaine myös muille Oulun yliopiston 
opiskelijoille. Sivuaineopinnot ovat laajuudeltaan perus- ja aineopinnoissa 60 op (25 op + 35 op) ja syventävissä 
opinnoissa 60 op.
 
Järjestämistapa:
Opiskelijalla on käytettävissään pääsääntöisesti kolme tenttimismahdollisuutta kutakin opintojaksoa 
kohden.  Opintojaksoihin, joista järjestetään luentoja, ei tenttiin tarvitse ilmoittautua erikseen. 
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Opintokokonaisuuksien loppukuulusteluihin, luentoja korvaaviin kirjallisiin kuulusteluihin, erillisiin kirjatentteihin ja 
rästitentteihin on ilmoittauduttava  kirjallisesti viimeistään 10 päivää ennen tenttitilaisuutta.  Perumisesta on 
ilmoitettava avoimen yliopiston toimistoon. Muilla paikkakunnilla järjestettävistä tenteistä voi tiedustella 
yhteistyöoppilaitoksista.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Perusopinnot, 25 op
687132Y            HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (kirjallisuus), 0 op
687101P            Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet I, 5 op 
687154P            Kirjallisuushistoria I: antiikista 1700-luvulle, 5 op
687155P            Kirjallisuushistoria II: 1700-luvulta nykypäivään, 5 op
687171P            Kirjallisuuden praktikum I, 5 op 
687172P            Kirjallisuuden praktikum II, 5 op
Vastuuhenkilö:
Jyrki Korpua
Lisätiedot:
 
 

Pakollisuus

ay687101P: Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet I (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687101P Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet I 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

1. vuosi

Osaamistavoitteet:

Tutustuminen kirjallisuudentutkimukseen peruskäsitteisiin ja niiden soveltamiseen kirjallisten tekstien 
analysoinnissa. 
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kuvata kirjallisuudentutkimuksen eri osa-alueita, teoriaa sekä 
metodeja. Hän osaa lisäksi käyttää ja soveltaa kirjallisuuden tulkintaan liittyvää terminologiaa myös 
käytännön tekstianalyysissä.

Sisältö:

Teoreettiset, metodologiset ja terminologiset perusvalmiudet.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luentosarja sekä harjoitustehtäviä.

Kohderyhmä:

Opintonsa aloittavat pää- ja sivuaineopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Edeltävät (ja rinnakkaiset ) opinnot: Tutkimus tutuksi.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:
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-

Oppimateriaali:

Kurssin oheiskirjallisuutena: 
Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä, toim. Outi Alanko ja Tiina Käkelä-Puumala
Kurssikirjallisuuden voit tarkistaa WebOodista.
Kurssikirjallisuuden voit tarkistaa tästä linkistä 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Harjoitukset ja lopputentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Jyrki Korpua

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Kurssi on kaikille kirjallisuuden opiskelijoille pakollinen, eikä sitä voi korvata muilla suoritustavoilla. Katso 
opetusohjelma kirjallisuuden nettisivuilta.

ay687154P: Kirjallisuushistoria 1: antiikista 1700-luvulle (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687154P Kirjallisuushistoria 1: antiikista 1700-luvulle 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi, opiskelupaketti englanniksi neuvoteltavissa

Osaamistavoitteet:

Opintojakso johdattaa opiskelijan kirjallisuushistorian perusteisiin valistuksen ajalle asti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata kirjallisuushistorian periodisaation sekä 
kirjallisuudenlajien muotoutumista ja kehitystä antiikista valistukseen sekä myös Suomen 
kirjallisuushistorian lähtökohtia.

Sisältö:

Kirjallisuudenhistorian keskeiset periodit ja kirjallisuudenlajien kehitys antiikista valistukseen.

Toteutustavat:

Luento ja kirjatentti.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Edeltävinä  tai rinnakkaisina opintoina Tutkimus tutuksi, Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet, Kirjallisuuden 
praktikum I.

Oppimateriaali:

Ilmoitetaan luennolla.

Arviointiasteikko:

0–5

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+687101P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu


68

Vastuuhenkilö:

Jyrki Korpua

Työelämäyhteistyö:

-

ay687155P: Kirjallisuushistoria 2: 1700-luvulta nykypäivään (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687155P Kirjallisuushistoria 2: 1700-luvulta nykypäivään 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi, opiskelupaketti englanniksi neuvoteltavissa

Osaamistavoitteet:

Opintojakso johdattaa opiskelijan kirjallisuushistorian perusteisiin romantiikasta nykypäivään
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata eri kirjallisuudenlajien ja tyylisuuntien kehitystä 
romantiikasta nykypäivään niin maailman kuin Suomen kirjallisuudessa.

Sisältö:

Kirjallisuushistorian periodit ja keskeisten lajien kehitys romantiikasta nykypäivään.

Toteutustavat:

Luentosarja 14 h + tentti.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Edeltävät ja rinnakkaiset opinnot: Tutkimus tutuksi, Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 1, Kirjallisuuden 
praktikum I, Kirjallisuushistoria 1, Kirjallisuuden praktikum 2.

Oppimateriaali:

Ilmoitetaan luennolla.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Jyrki Korpua

Työelämäyhteistyö:

-

ay687171P: Kirjallisuuden praktikum I (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2016 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi
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Leikkaavuudet:

687171P Kirjallisuuden praktikum I 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi; erillinen suoritusmahdollisuus englanniksi mahdollinen

Ajoitus:

1. vuosi (yleensä syksy)

Osaamistavoitteet:

Kurssi johdattaa opiskelijan kotimaisen kirjallisuuden klassikkoteoksiin sekä kirjallisuuden tarkkalukuun ja 
tulkintaan eli kirjallisuusanalyyttisten käsitteiden soveltamiseen käytännössä. Jakson suoritettuaan 
opiskelija osaa kirjoittamisen ja keskustelun avulla analysoida sanatai- detta, tarkkalukea tekstejä (etenkin 
kertomakirjallisuutta) kirjallisuustieteellisiä peruskäsitteitä käyttäen sekä antaa ja vastaanottaa palautetta. 
Hän osaa jäsen- nellä kotimaisen kirjallisuuden klassikkoteoksista niiden rakenteellisia, temaattisia ja myös 
tärkeimpiä konteks- tuaalisia piirteitä.

Sisältö:

Kurssilla keskitytään kirjallisuuden analyysiin ja tulkintaan perehtymällä kotimaisiin modernin kirjallisuuden 
klassikoihin, kirjoittamalla tekstin analysointitehtäviä ja keskustelemalla teksteistä ryhmässä. Kirjallisuuden 
lajeista pääpaino on kertomuksen analyysissa. Samalla harjoitellaan kirjallisuustieteellisen esseen 
kirjoittamista.

Järjestämistapa:

Praktikum-ryhmätyöskentely (pää- aineopiskelijat ja opettajaksi suuntautuvat suomen ja saamen 
opiskelijat), tentti/essee/pienryhmätyöskentely (muut sivuaineopiskelijat).

Toteutustavat:

Praktikumin osalta opettajan ohjeistama keskustelullinen työskentely ja harjoitustyöt. Muiden 
suoritustapojen osalta omatoimisempi työskentely oppiaineen sivulla annettuja yleisiä (esim. esseetä 
koskevia) ohjeita noudattaen.

Kohderyhmä:

Kurssi on praktikumina pakollinen kirjallisuuden pääaineopiskelijoille sekä niille suomen tai saamen 
pääaineopiskelijoille, jotka suuntautuvat äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi. Muut suorittavat jakson 
kirjatenttinä, kotiesseinä tai itseohjautuvina ryhminä.

Esitietovaatimukset:

Ks. Yhteydet muihin opintoihin.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Edeltävinä tai rinnakkaisina opintoina Kirjallisuudentutkimuksen perusteet 1; Kirjallisuushistoria 1 ja 2.

Oppimateriaali:

Kaunokirjallisuuden teosluettelo saatavissa oppiaineen verkkosivulta kunkin lukukauden alussa. 
Pakollisena taustalukemisena etenkin kertomakirjallisuuden analyysin peruskäsitteistöä koskevaa 
johdatusta, mistä myös tarkempi ohje oppiaineen verkkosivulla.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Praktikum-työskentely, tuotetut tekstit tai tentti. 

Praktikumin arvioinnissa kiinnitetään huomiota käsitteistön soveltamiseen harjoitusesseissä ja muissa 
harjoitustöissä sekä keskusteluissa; päätelmien teksti- ja kontekstisidonnaisuuteen; pohdiskelun 
tarkoituksenmukaisuuteen, moniulotteisuuteen ja jäsentyneisyyteen; dialogiseen panokseen ryhmässä 
sekä aktiivisuuteen. Muiden suoritustapojen arvioinnissa sovelletaan vastaavia perusteita.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori/tohtorikoulutettava

Työelämäyhteistyö:
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-

Lisätiedot:

Oppiaineen järjestämillä praktikum-kursseilla luettavat teokset saattavat osin poiketa nettisivuilla annetusta 
teosluettelosta (mm. saatavuussyistä).

ay687172P: Kirjallisuuden praktikum II (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2016 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687172P Kirjallisuuden praktikum II 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi; erillinen suoritusmahdollisuus eng- lanniksi mahdollinen

Ajoitus:

1. vuosi (yleensä kevät)

Osaamistavoitteet:

Kirjallisuuden klassikkotuntemuksen syven- täminen ja analysointitaitojen edelleen kehittäminen. 
Kirjallisuudentutkimuksen metodikirjoon perehtyminen. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee entistä 
konkreettisemmin kirjallisuuden klassikoita ja niiden pääpiirteitä. Hän kykenee analysoimaan 
kertomakirjallisuuden rakenteiden ohella myös lyriikan ja draaman rakenteita. Hän osaa harkita, mitä 
kirjallisuudentutkimuksen analysointi- ja tulkintatapoja kaunokirjallisten tekstien tulkintaan voi kulloinkin 
soveltaa.

Sisältö:

Kurssilla keskitytään kirjallisuuden analyysiin ja tulkintaan perehtymällä yleisen modernin kirjallisuuden 
klassikoihin (kertomakirjallisuuden ohella myös lyriik- kaan ja draamaan) sekä niitä koskien lyhyehköihin 
tutkimusteksteihin. Praktikumissa kirjoitetaan valittua näkökulmaa kehittelevä, esseetä artikkelimaisempi 
tulkinnallinen kokonaisuus, joka käyttää avukseen em. tutkimuskirjallisuutta ja jota työstetään praktikumin 
aikana.

Järjestämistapa:

Praktikum-ryhmätyöskentely (pää- aineopiskelijat ja opettajaksi suuntautuvat suomen ja saamen 
opiskelijat), tentti/essee/pienryhmätyöskentely (muut sivuaineopiskelijat).

Toteutustavat:

Praktikumin osalta opettajan ohjeistama keskustelullinen työskentely ja harjoitustyöt. Muiden 
suoritustapojen osalta omatoimisempi työskentely oppiaineen sivulla annettuja yleisiä (esim. esseetä 
koskevia) ohjeita noudattaen.

Kohderyhmä:

Kurssi on praktikumina pakollinen kirjallisuuden pääaineopiskelijoille sekä niille suomen tai saamen 
pääaineopiskelijoille, jotka suuntautuvat äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi. Muut suorittavat jakson 
kirjatenttinä, kotiesseinä tai itseohjautuvina ryhminä.

Esitietovaatimukset:

Kirjallisuuden praktikum 1 taustalukemisineen sekä Kirjallisuudentutkimuksen perusteet 1

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Ks. Esitietovaatimukset. Edeltävinä tai rinnakkaisina opintoina Kirjallisuushistoria 1 ja 2.
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Oppimateriaali:

Kaunokirjallisuuden teosluettelo saatavissa oppiaineen verkkosivulta kunkin lukukauden alussa. 
Pakollisena taustalukemisena kirjallisuuden (myös lyriikan ja draaman) analyysin peruskäsitteistöä 
koskevaa johdatusta sekä praktikumeissa ja esseesuorituksissa myös tutkimuskirjallisuutta, mistä niin 
ikään tarkempi ohje verkkosivulla tai praktikumin yhteydessä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Praktikum-työskentely, tuotetut tekstit tai tentti. 

Praktikumin arvioinnissa kiinnitetään huomiota käsitteistön soveltamiseen harjoitusesseissä ja muissa 
harjoitustöissä sekä keskusteluissa; tutkimuskirjallisuuden hyödyntämisen tapaan; päätelmien teksti- ja 
kontekstisidonnaisuuteen; pohdiskelun tarkoituksenmukaisuuteen, moniulotteisuuteen ja 
jäsentyneisyyteen; dialogiseen panokseen ryhmässä sekä aktiivisuuteen. Muiden suoritustapojen 
arvioinnissa sovelletaan vastaavia perusteita.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori/tohtorikoulutettava

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Praktikumeissa luettavat teokset saattavat osin poiketa nettisivuilla annetusta teosluettelosta (mm. 
saatavuussyistä).

ay700740P: Lakitiedon kurssi (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2014 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700740P Lakitiedon kurssi 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa perusasiat Suomen oikeusjärjestyksestä ja sen keskeisistä 
periaatteista. Näiden tietojen perusteella hän pystyy opettamaan lakitietoa yläkoulussa.
Sisältö:
Suomen oikeusjärjestyksen keskeiset periaatteet
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luentosarja ja omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen
Kohderyhmä:
Avoimen yliopiston opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Historian/aate- ja oppihistorian perus- ja aineopinnot
Oppimateriaali:
Sovitaan erikseen
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Harjoitustyö
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Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Katri Mäkinen
Työelämäyhteistyö:
-

ay700500P: Latinan alkeiskurssi (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700500P Latinan alkeiskurssi 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. vuosi (yleensä syksy).
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa latinan kieliopin ja keskeisen sanaston perusteita.
Sisältö:
Latinan kieliopin ja keskeisen sanaston perusteet.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luentokurssi, johon kuuluu harjoituksia
Kohderyhmä:
Oulun yliopiston läsnäoleviksi ilmoittautuneet opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Kallela - Palmén: Clavis Latina I tai vastaava
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa  tästä linkistä
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Tentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta
Arviointiasteikko:
0 - 5
 
Vastuuhenkilö:
Timo Sironen
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opintojakso katsotaan suoritetuksi, kun lukion päästötodistuksessa on latinasta vähintään 8 tai on suorittanut 
ylioppilaskirjoituksissa latinan kokeen hyväksyttävästi.

ay682388A: Learning in Everyday Environments (AVOIN YO), 5 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700500P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700500PA&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: englanti

Leikkaavuudet:

682388A Learning in Everyday Environments 5.0 op

Laajuus:
5 ECTS credits / 135 hours of work
Opetuskieli:
English
Ajoitus:
The course is held in the autumn term of 2015, during periods I and II.
Osaamistavoitteet:
Upon completion the students should be able to display an understanding of the nature of learning and especially 
language learning in everyday environments
Sisältö:
Class sessions 12 h; collaborative work online 60 h; and independent study 63 h
Järjestämistapa:
Contact teaching and study circles and workshops online
Toteutustavat:
Variable learning activities and teaching methods, e.g. case discussions online.
Kohderyhmä:
Intermediate-level students of English Philology.
Esitietovaatimukset:
None
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
The course is an independent entity and does not require additional studies carried out at the same time.
Oppimateriaali:
Selected readings to be agreed with the teacher
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Students are assessed on the basis of active participation as agreed at the beginning of the course. The course 
criteria are available in the course workspace online. Information on exams and alternative methods for taking 
courses can be found on the English Philology website. Read more about assessment criteria at the University of 
Oulu webpage.
Arviointiasteikko:
The course utilises a numerical grading scale (1–5). In the numerical scale zero stands for fail.
Vastuuhenkilö:
Leena Kuure (University Lecturer)
Työelämäyhteistyö:
None
Lisätiedot:
The course is elective in the Intermediate Studies of English Philology.

ay683400P: Pohjoissaamen alkeiskurssi (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2011 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

683400P Saamen kielen alkeiskurssi 5.0 op
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Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Pohjoissaame ja suomi
Ajoitus:
1. vuosi, 1.—2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pohjoissaamen ydinkielioppia ja osaa käyttää sitä. Opiskelija tuntee 
perussanaston. Hän osaa lukea helppoja tekstejä ja keskustella helpoista aiheista sekä kirjoittaa saameksi lyhyitä 
kirjoitelmia.
Sisältö:
Erilaisia luku-, kirjoitus- ja ääntämisharjoituksia, kielioppia ja tekstin- ja kuullun ymmärtämiseen liittyviä harjoituksia.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luennot, harjoitukset ja omatoimista harjoittelua ja perehtymistä kirjallisuuteen. Lähiopetusta 48 t.
Oppimateriaali:
Länsman, Helmi: Cealkke dearvvuo#aid 1–2. Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa Weboodista.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luentotentti ja harjoitukset
Arviointiasteikko:
0—5
Vastuuhenkilö:
Yliopistonlehtori

ay694958Y: Suomen kielen rakenne (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

ayA110401: Suomen kieli, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

A110401 Suomen kieli, perusopinnot 25.0 op

Osaamistavoitteet:
Suomen kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan hyvin suomen kielen rakenteen. 
Hän tunnistaa sekä puhutun että kirjoitetun kielen muutoksen ja vaihtelun periaatteet sekä osaa tarkastella 
tekstejä kielitieteen näkökulmasta.
Sisältö:
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Suomen kielen tutkimus eli fennistiikka on humanistinen tieteenala, jonka opetus ja tutkimuskohteina ovat kielen 
käytön, rakenteen, kehityksen ja vaihtelun eri muodot. Tutkimuksen painoaloja ovat Oulun yliopistossa 
sosiolingvistiikka, erityisesti pohjoisten itämerensuomalaisten vähemmistökielten ja pohjoissuomalaisen 
puhekielen tutkimus, sekä oppijankielen tutkimus ja semantiikka. Tutkimusaineistojen valinnassa painottuu 
pohjoinen näkökulma.
Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina ja ne sisältävät verkko-opintoja, joiden työskentelytilana käytetään 
Optima-oppimisympäristöä  Verkkotyöskentelyä varten opiskelija tarvitsee toimivan https://optima.oulu.fi.
Internet-yhteyden. Käyttäjätunnukset lähetetään opiskelijan ilmoittamaan sähköpostiin opintojen alkaessa. 
Kokonaisuuden kaikkia opintojaksoja voi suorittaa myös erikseen.

Luennot, verkkomateriaali sekä lisäksi Laakso (1999): Karhunkieli (SKS) ja Häkkinen (1994): Agricolasta 
nykykieleen (WSOY), sivut 5–185 ja 407–519. Kirjatenttinä suorittaville em. kirjallisuuden lisäksi Lehikoinen 1994: 
Suomea ennen ja nyt (Finn Lectura), sivut 90–161. Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa .tästä linkistä

Lisätietoja ilmoittautumisesta: http://www.oulu.fi/avoinyliopisto/ilmoittautuminen
HUOM: Pyri ilmoittautumaan vähintään 1-2 viikkoa ennen opetuksen alkua, jotta käyttäjätunnukset 
opiskeluympäristöön ehditään saada ajoissa kuntoon!
Toteutustavat:
Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina ja ne sisältävät verkko-opintoja, joiden työskentelytilana käytetään 
Optima-oppimisympäristöä  Verkkotyöskentelyä varten opiskelija tarvitsee toimivan https://optima.oulu.fi.
Internet-yhteyden. Käyttäjätunnukset lähetetään opiskelijan ilmoittamaan sähköpostiin opintojen alkaessa.
Tenttiminen
Opiskelijalla on käytettävissään pääsääntöisesti kolme tenttimismahdollisuutta kutakin opintojaksoa kohden. 
Opintojaksoihin, joista järjestetään luentoja, ei tenttiin tarvitse ilmoittautua erikseen. Opintokokonaisuuksien 
loppukuulusteluihin, luentoja korvaaviin kirjallisiin kuulusteluihin, erillisiin kirjatentteihin ja rästitentteihin on 
ilmoittauduttava kirjallisesti viimeistään 10 päivää ennen tenttitilaisuutta. Perumisesta on ilmoitettava avoimen 
yliopiston toimistoon. Muilla paikkakunnilla järjestettävistä tenteistä voi tiedustella yhteistyöoppilaitoksista.
Esitietovaatimukset:
Suomen kielen rakenne kurssi on pakollinen kieli- viestintäopintojen jakso, joka on suoritettava ensimmäisenä 
ennen suomen kielen perusopintojen aloittamista.
Vastuuhenkilö:
Elina Palola

Edeltävä pakollinen suoritus ay694926Y Suomen kielen rakenne (AVOIN YO), 3 op

ay694938P: Kielen kehitys ja vaihtelu (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

694938P Kielen kehitys ja vaihtelu 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi, 1. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tuntee suomen aseman uralilaisessa kielikunnassa, suomen alueellisen variaation pääpiirteet 
sekä kirjasuomen kehityksen päälinjat.

Sisältö:

https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&Search_Arg=kurs+694938P&Search_Code=CMD&CNT=25&HIST=1
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Uralilaiset kielet, kielihistorian perusteet, suomalaisen dialektologian perusteet, kirjakielen kehityksen 
pääpiirteet.

Järjestämistapa:

Lähiopetus, verkkomateriaali ja kirjallisuus.

Toteutustavat:

Luennot (24 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (111 tuntia).

Kohderyhmä:

Suomen kielen opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Samaan aikaan on suoritettava Suomen kielen rakenne ja Yleisen kielitieteen peruskurssi.

Oppimateriaali:

Luennot, verkkomateriaali sekä lisäksi Laakso (1999): Karhunkieli (SKS) ja Häkkinen (1994): Agricolasta 
nykykieleen (WSOY), sivut 5–185 ja 407–519. Kirjatenttinä suorittaville em. kirjallisuuden  lisäksi
Lehikoinen 1994: Suomea ennen ja nyt (Finn Lectura), sivut 90–161. Kurssikirjojen saatavuuden voi 
tarkistaa .tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tentti.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

professori Harri Mantila

Työelämäyhteistyö:

Ei

Lisätiedot:

Suomea vieraana kielenä opiskeleville on oma tentti.

ay694937P: Kielenhuolto (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

694937P Kielenhuolto 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. lukuvuosi, 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa korjata kieltä itsenäisesti alan kirjallisuuden avulla.

Sisältö:

kielenhuollon perusteet, käsikirjat ja niiden käyttö

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+694931P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Järjestämistapa:

lähiopetus tai kirjatentti

Toteutustavat:

luennot (8 tuntia), harjoitukset (20 tuntia), kirjallisuus (27 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (80 tuntia) tai 
vaihtoehtoisesti itsenäistä opiskelua (135) tuntia

Kohderyhmä:

suomen kielen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

opintojaksot Suomen kielen rakenne ja Kielen vaihtelu

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Verkkomateriaali, Itkonen, Terho & Maamies, Sari 2011:  (sivut 9–96) ja kurssilla erikseen Uusi kieliopas
sovittava kirjallisuus.
Kirjatenttiin luetaan Itkonen, Terho & Maamies, Sari 2011:  (sivut 9–96), Kolehmainen, Taru Uusi kieliopas
2014:  (sivut 13–51) sekä teoksesta Lappalainen, Kielenhuollon juurilla. Suomen kielen ohjailun historiaa
Hanna; Sorjonen, Marja-Leena & Vilkuna, Maria 2010:  Kielellä on merkitystä. Näkökulmia kielipolitiikkaan
seuraavat artikkelit:
Mantila, Harri: Suomalaisen kielenhuollon periaatekeskustelu 1990- ja 2000-luvulla.
Makkonen-Craig, Henna: Ylioppilasaine ja päättökokeen tavoitediskurssi: genre ja varjogenre.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Katja Västi

Työelämäyhteistyö:

Ei

ay694940P: Lauseoppi (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

694940P Lauseoppi 5.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

ay694941P: Tekstioppi (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi
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Leikkaavuudet:

694941P Tekstioppi 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. lukuvuosi, 3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa tekstiopin keskeiset käsitteet ja pystyy soveltamaan niitä erilaisten tekstien 
analysointiin. Opiskelija osaa analysoida lingvistisesti tekstinäytteistä tyyliä, rakenteita ja ideologisuutta.

Sisältö:

genre ja diskurssi, tekstin sisällön ja muodon rakenteet, tekstien analyysi, kriittisen medialukutaidon 
perusteet

Järjestämistapa:

lähiopetus

Toteutustavat:

luennot (26 tuntia), itsenäinen verkko-opiskelu (40 tuntia) ja verkko-opintoihin perustuvat ryhmätyöt (69 
tuntia) tai vaihtoehtoisesti itsenäistä verkko-opiskelua ja muuta työskentelyä (135 tuntia)

Kohderyhmä:

suomen kielen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

verkkomateriaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

tentti

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Maria Frick

Työelämäyhteistyö:

Ei

ay694939P: Äänne- ja muoto-oppi (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

694939P Äänne- ja muoto-oppi 5.0 op

Laajuus:



79

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. lukuvuosi, 3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa selittää suomen kielen vokaali- ja konsonanttivaihtelut sekä keskeiset äänteenmuutokset ja 
osaa esitellä niiden historiaa. Hän osaa luokitella taivutus- ja johtomorfologian kategoriat ja esitellä 
morfologian historiaa.

Sisältö:

suomen kielen äänne- ja muotorakenteen nykytila ja historia

Järjestämistapa:

lähiopetus

Toteutustavat:

luennot (30 tuntia), harjoitukset (20 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (85 tuntia)

Kohderyhmä:

suomen kielen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

opintojaksot Suomen kielen rakenne, Fonetiikan peruskurssi ja Yleisen kielitieteen peruskurssi

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

verkkomateriaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtorit Niina Kunnas ja Katja Västi

Työelämäyhteistyö:

Ei

ayA114301: Suomi toisena ja vieraana kielenä, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
25 op
Osaamistavoitteet:
Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineen perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa käyttää S2-alan 
peruskäsitteitä ja kertoa, ketkä opiskelevat suomea vieraana kielenä. Hän osaa selittää suomenoppijoille 
tarjottavan koulutuksen luonteen eri koulutusasteilla. Opiskelija osaa kuvata, miten suomenoppijaa ohjataan niin 
kielellisten kuin yhteiskunnallistenkin tietojen ja taitojen hankinnassa, ja osaa soveltaa tätä tietoa käytäntöön. Hän 



80

tunnistaa kulttuurienvälisen viestinnän eroja ja osaa kuvata Suomea monikulttuurisena yhteiskuntana. Opiskelija 
pystyy myös kuvaamaan kielitaidon arvioinnin perusteet ja soveltamaan niitä opetuksessaan. Hän osaa etsiä 
peruskirjallisuutta tutkimus- ja opetustyönsä tueksi ja soveltaa niistä saatua tietoa käytäntöön.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Pakollisuus

ay695000P: Johdatus S2-oppiaineeseen (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työskentelyä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. ja 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää suomi toisena ja vieraana kielenä -alan peruskäsitteitä. 
Hän osaa selittää, ketkä suomea opiskelevat ja mitkä ovat opetuksen tavoitteet, sekä tehdä kuvauksen 
suomen kielen opetuksesta eri opetusasteilla.

Sisältö:

Johdatus suomi toisena ja vieraana kielenä -opetukseen ja -oppimiseen

Järjestämistapa:

monimuoto-opetus

Toteutustavat:

luento-opetus (12 t), tutustumiskäynnit ja oppimispäiväkirja (40 t), loppuseminaari (2 t), kirjatentti (81 t)

Kohderyhmä:

suomi toisena ja vieraana kielenä -sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Edellyttää suomen kielen perusopintojen suorittamista.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen opintokokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

luentomateriaali ja erikseen ilmoitettava artikkelikokoelma

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Oppimispäiväkirja ja kirjatentti, jotka arvioidaan. Arviointikriteerit perustuvat oppiaineen osaamistavoitteisiin.

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee 
hylättyä suoritusta.

Vastuuhenkilö:

yliopisto-opettaja Sisko Brunni

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

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

ay695012P: Kielitaidon arviointi (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

695012P Kielitaidon arviointi 5.0 op

695012P-01 Kielitaidon arviointi: Arviointi ja raportointi 3.0 op

695012P-02 Kielitaidon arviointi: Kirjatentti 2.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työskentelyä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3. ja 4. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä kielitestin, soveltaa kielitaidon arvioinnin periaatteita ja 
käyttää suomalaisia ja yleiseurooppalaisia arvioinnin taitotasoja kielitaidon arvioinnissa.

Sisältö:

kielitaidon arviointi ja kielitaidon taitotasot

Järjestämistapa:

monimuoto-opiskelu

Toteutustavat:

luennot (8 t) kielitaidon testaus parityönä, reflektoiva arviointi (69 t)  ja seminaari ( 4 t)  sekä kirjatentti (54 t)

Kohderyhmä:

suomi toisena ja vieraana kielenä -sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

kurssi Johdatus S2-oppiaineeseen

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen opintokokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Mirja Tarnanen (2002): Arvioija valokeilassa. Suomi toisena kielenä -kirjoittamisen arviointia, sivut 48-132. 
Opetushallitus (2002): Yleisten kielitutkintojen perusteet, sivut 1–28. Tarnanen, Mirja, Ari Huhta, Kalevi 
Pohjala 2007. Mitä on osaaminen? Kielitaidon arviointi vastaajana. – Sari Pöyhönen, Minna-Riitta Luukka 
(Toim.). Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti, sivut 381–421. 
Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen 
viitekehys, Council of Europe (2003): luku 3 (sivut 44–72) ja luku 9 (sivut 242–267).
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa .tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Reflektoiva raportti ja kirjatentti, jotka arvioidaan.
Arviointikriteerit perustuvat oppiaineen osaamistavoitteisiin.

Arviointiasteikko:

Arvioinnissa käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1–5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee 
hylättyä suoritusta.

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695012P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Vastuuhenkilö:

yliopisto-opettaja Sisko Brunni

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

-

ay695003P: Suomen yhteiskuntatiedon ja -taidon opettaminen (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työskentelyä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa, millaisia yhteiskuntatietoja ja -taitoja maahanmuuttaja 
tarvitsee suomalaisessa yhteiskunnassa selviytyäkseen, ja pystyy opettamaan näitä asioita selkokielen 
avulla maahanmuuttajille.

Sisältö:

suomalaisessa yhteiskunnassa toimimisessa tarvittavat tiedot ja taidot sekä selkokieli

Järjestämistapa:

verkko-opetus tai muu erikseen ilmoitettu järjestämistapa

Toteutustavat:

itseopiskelu ja verkkotyöskentely (135 t)

Kohderyhmä:

suomi toisena ja vieraana kielenä -sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

kurssi Johdatus S2-oppiaineeseen

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen opintokokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

verkkomateriaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Harjoitukset, selkokielinen verkkoesitys ja toimintaohje sekä opponointi, jotka arvioidaan. Arviointikriteerit 
perustuvat oppiaineen osaamistavoitteisiin.

Arviointiasteikko:

Arvioinnissa käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee 
hylättyä suoritusta.

Vastuuhenkilö:

yliopisto-opettaja Sisko Brunni
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Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

-

ay695010P: Suomalainen monikulttuurisuus ja kulttuuritieto (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työskentelyä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

vapaa

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata Suomea monikulttuurisena yhteiskuntana ja pystyy 
kertomaan monikulttuurisuuteen liittyvistä peruskäsitteistä. Hän tunnistaa kulttuurienvälisen viestinnän 
eroja ja pystyy soveltamaan hankkimaansa tietoa opetustilanteissa.

Sisältö:

suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuus ja kulttuurienvälinen viestintä

Järjestämistapa:

itseopiskelu

Toteutustavat:

kirjatentti (135 t)

Kohderyhmä:

suomi toisena ja vieraana kielenä -sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

kurssi Johdatus S2-oppiaineeseen

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen opintokokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Saukkonen, Pasi 2013:  Erilaisuuksien suomi – Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot; Talib, 
Mirja, Löfström, Jan ja Meri, Matti 2004: Kulttuurit ja koulu. Avaimia opettajalle; Abu-Hanna, Umayya 2012: 
Multikulti – monikulttuurisuuden käsikirja, sivut 1–79; Me ja muut – kulttuurien välinen viestintä 1996. (toim. 
Salo-Lee, Malmberg ja Halinoja) Yle-opetuspalvelut. Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa .tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Arvioitava kirjatentti. Arviointikriteerit perustuvat oppiaineen osaamistavoitteisiin.

Arviointiasteikko:

Arvioinnissa käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee 
hylättyä suoritusta.

Vastuuhenkilö:

yliopisto-opettaja Sisko Brunni

Työelämäyhteistyö:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695010P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=hea
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-

Lisätiedot:

-

ay695001P: S2-opetus ja suomenoppijan ohjaaminen (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työskentelyä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

2. ja 3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa suomen kielen opiskeluissa hankittua tietoa 
suomenoppijan ohjaamisessa. Hän tutustuu alan oppimateriaaleihin ja pystyy kuvaamaan kielenoppimisen 
prosesseja.

Sisältö:

kielenoppiminen ja oppijan tuutorointi

Järjestämistapa:

monimuoto-opetus

Toteutustavat:

johdantoluennot (4 t) tuutorointi ja oppimispäiväkirja (77 t) sekä kirjatentti (54 t) tai sitä vastaava luento (16 
t)

Kohderyhmä:

suomi toisena ja vieraana kielenä -sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

kurssi Johdatus S2-oppiaineeseen ennen tuutorointia

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen opintokokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Leila White (1997 tai uudempi): Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Finn Lectura. (326 s)
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa .tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Oppimispäiväkirja ja kirjatentti tai sitä vastaava luentokuulustelu, jotka arvioidaan.
Arviointikriteerit perustuvat oppiaineen osaamistavoitteisiin.

Arviointiasteikko:

Oppimispäiväkirjan ja luentosuorituksen arviointi hyväksytty/hylätty. Kirjatentin arvioinnissa käytetään 
numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Vastuuhenkilö:

yliopisto-opettaja Sisko Brunni

Työelämäyhteistyö:

-

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695001P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Lisätiedot:

-

ayA112301: Taidehistoria, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

A112301 Taidehistoria, perusopinnot 25.0 op

Osaamistavoitteet:
Taidehistorian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet 
tarkastella kriittisesti kuvataiteita ja arkkitehtuuria sekä niitä koskevaa tutkimusta. Hän on oivaltanut 
taidehistoriallisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisen taidehistoriankirjoituksen erityispiirteet ja erilaiset 
lähestymistavat.
Sisältö:
Katsaus oppiaineeseen
Miksi Paavo Nurmi juoksee muistomerkissään alasti mutta Eero Mäntyranta hiihtää puettuna? Miksi Oulun 
tuomiokirkon sisäkatossa ja kupolissa on samanlainen koristeaihe kuin Rooman Pantheonissa? Minkälainen on 
akateeminen ikoni? Siinä hyviä taidehistorian kysymyksiä.
Taidehistoria on kuvan (kuvataiteet) ja arkkitehtuurin (rakennustaide) historiaa. Ajallisesti taidehistoriassa liikutaan 
aina esihistoriasta tähän päivään ja maantieteellisesti Euroopan lisäksi myös Euroopan ulkopuolisten kulttuurien 
parissa.
Toki taidehistoriassa tutkitaan kuvaa ja arkkitehtuuria myös muusta kuin vain historian näkökulmasta. Yhä 
enemmän tutkimuksessa on viime aikoina kiinnitetty huomiota kysymyksiin, jotka liittyvät itse kuvan ja 
arkkitehtuurin tarkastelijaan ja tarkasteluun.
Nimestään huolimatta taidehistoriassa voidaan paneutua myös nykytaiteeseen. Ilman menneisyyden, erityisesti 
antiikin myyttien ja juutalais-kristillisen perinteen tuntemusta taidehistorian opiskelu on kuitenkaan hankalaa.
Taidehistoria lisää eurooppalaisten juuriemme tuntemusta, sekä läntisen että itäisen perinteen osalta. 
Oppiaineella on näin myös huomattava sivistyksellinen merkitys.
Oulun yliopistossa taidehistoriaa voi opiskella vain sivuaineena, yhteensä 60 opintopistettä. Sivuaineena 
taidehistoria on käyttökelpoinen monien humanistisen tiedekunnan oppiaineiden yhteydessä (eri historiat, 
kirjallisuus, kulttuuriantropologia, arkeologia, kieliaineet jne.).
Perusopintojen (25 op) suorittajia on aina myös yli tiedekuntarajojen.

Pakollisuus

ay687600P: Johdatus taidehistoriaan (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687600P Johdatus taidehistoriaan 5.0 op

Laajuus:

5 op
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Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Kurssi pidetään syyslukukauden aikana.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla ja analysoida taideteosta, nimetä tärkeimmät kirjalliset 
lähteet eurooppalaisen kuvataiteen takaa, muistaa idän ja lännen perinteet ja niiden olennaisimmat erot 
sekä ymmärtää taideteoksen omakohtaisen kokemisen merkityksen.

Sisältö:

Kurssi antaa tietoja oppiaineesta, sen opiskelusta, taidehistoriallisesta kirjallisuudesta, taiteen tutkimisen 
metodeista ja taideteoksen tarkastelun problematiikasta. Suoritukseen sisältyy myös oman kuva- ja 
tekstianalyysin kirjoittaminen.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot (24 h), harjoitustehtävät

Kohderyhmä:

Taidehistorian sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Suotavaa on aloittaa taidehistorian opinnot tällä kurssilla.

Oppimateriaali:

Giorgio Vasari, Taiteilijaelämäkertoja Giottosta Michelangeloon

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tentti

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Taidehistorian lehtori

Työelämäyhteistyö:

-

ay687603P: Valinnaiset opinnot (AVOIN YO), 4 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687603P Valinnaiset opinnot 4.0 op

Laajuus:

4 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:
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Perusopintojen aloittamisen jälkeen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella itselleen sopivan oppimistavan, kerätä sitä varten 
tarpeellisen materiaalin ja arvioida kriittisesti ja analysoiden käyttämäänsä aineistoa. Opiskelija osaa myös 
valita arvioitavissa olevan, itselleen sopivan suoritustavan osaamisensa näytöksi.

Sisältö:

Opiskelijalla on mahdollisuus oman mielenkiinnon pohjalta paneutua häntä eniten kiinnostavaan 
taidehistorian osa-alueeseen. Samalla hän voi miettiä myös suorituskäytäntöä ja valita oppimisensa 
kannalta itselleen sopivimman.

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Kirjatentti. Suoritetaan joko kahtena kahden opintopisteen tai yhtenä neljän opintopisteen suorituksena. 
Sovitaan erikseen oppiaineen lehtorin kanssa.

Kohderyhmä:

Taidehistorian sivuaineopiskelijat

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 – 5 tai hyväksytty / hylätty.

Vastuuhenkilö:

Taidehistorian lehtori

Työelämäyhteistyö:

-

ay687602P: Kotimaan ekskursio (AVOIN YO), 3 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687602P Kotimaan ekskursio 3.0 op

Laajuus:

3 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Toukokuu

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa keskeisimpiä taidehistoriallisia esimerkkejä eri 
paikkakunnilta ja eri aikakausilta Suomesta, ymmärtää niiden omakohtaisen näkemisen ja kokemisen 
tärkeyden, osaa kertoa niistä kuullun, luetun ja oman kokemuksen pohjalta ja tuottaa niiden varassa pienen 
taidehistoriallisen tekstin.

Sisältö:

Mikään ei korvaa taiteen tarkastelussa alkuperäisen teoksen omakohtaista näkemistä ja kokemista. Kurssi 
tarjoaa mahdollisuuden juuri tähän. Samalla se kartuttaa tietoja tärkeimmistä kotimaisista taidekokoelmista, 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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museoista, näyttelytoiminnasta, monumenteista, miljöökokonaisuuksista ja niiden taidehistoriallisesta 
merkityksestä.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Ekskursio

Kohderyhmä:

Taidehistorian sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Opintojaksojen Johdatus taidehistoriaan ja Taidehistorian peruskurssi jälkeen.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Opintomatka ja matkakertomuksen kirjoittaminen

Arviointiasteikko:

0 – 5

Vastuuhenkilö:

Taidehistorian lehtori

Työelämäyhteistyö:

-

ay687601P: Taidehistorian peruskurssi (AVOIN YO), 13 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687601P Taidehistorian peruskurssi 13.0 op

Laajuus:

13 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Kurssiin kuuluva luentosarja pidetään syyslukukauden aikana.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida eurooppalaista taidetta kokonaisuutena, tunnistaa 
antiikin merkityksen, osaa erotella eri aikakaudet, listata ne kronologiseen järjestykseen, luonnehtia niitä 
sekä tunnistaa ja muistaa keskeisimmät esimerkit.

Sisältö:

Opintojakso antaa perustiedot Euroopan kuvataiteen ja arkkitehtuurin keskeisistä kehitysilmiöistä, tyyleistä, 
taiteilijoista ja kronologiasta.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja itseopiskelu

Toteutustavat:

Luentosarja (48h). 3 op 
Kuvatentti. 3 op 
Kirjatentti I. 4 op 
Kirjatentti II. 3 op
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Kohderyhmä:

Taidehistorian sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Suotavaa on aloittaa peruskurssin suorittaminen luento-osuudella ja rinnan 687600P Johdatus 
taidehistoriaan -kurssin opetuksen kanssa.

Oppimateriaali:

Kirjatentti I: Honour & Fleming, Maailman taiteen historia. Pois lukien Euroopan ulkopuolisten alueiden 
taidetta käsittelevät luvut. Poikkeus: Antiikin Egypti ja lähi-idän muinaiset korkeakulttuurit kuuluvat mukaan. 
Kirjatentti II: Bengt von Bonsdorff ... [et al.], Suomen taiteen historia: keskiajalta nykyaikaan. Alkuteos: 
Konsten i Finland.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tentit

Arviointiasteikko:

0 – 5

Vastuuhenkilö:

Taidehistorian lehtori

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

Suotavaa on aloittaa peruskurssin suorittaminen luento-osuudella.

ay687608P: Taidehistorian peruskurssi, luennot (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687608P Taidehistorian peruskurssi, luennot 5.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

ay687611P: Valinnaiset opinnot (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687611P Valinnaiset opinnot 5.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+687601P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
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ay687610P: Kotimaan ekskursio (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687610P Kotimaan ekskursio 5.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

ay687609P: Taidehistorian peruskurssi, kirjatentti (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687609P Taidehistorian peruskurssi, kirjatentti 5.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

ayA100001: Viestintä, perusopinnot (AVOIN YO), 25 - 30 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

A100001 Viestintä, perusopinnot 25.0 op

Osaamistavoitteet:
Viestinnän perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on käsitteelliset ja teoriaperusteiset valmiudet viestinnän 
ilmiöiden ymmärtämiseen. Opiskelija tietää, että viestintä on viestien lähettämistä ja niiden tulkintaa sekä osaa 
selittää, mitä tieto ja informaatio ovat, ja mihin tiedon taloudellinen arvo perustuu. Opiskelija tuntee semioottista 
merkityksen tuottamisen tutkimusta sekä retorista ihmisiin vaikuttamisen tutkimusta. Hän tuntee myös 
hermeneuttista, kognitiivista ja tulkintakehysten tutkimukseen perustuvaa viestien tulkinnan teoriaa. Opiskelija 
osaa selittää viestinnän ilmiöitä useasta tutkimuksellisesta näkökulmasta. Hän tuntee viestintävälineiden, 
medioiden, historiaa ja viestintäkulttuurin kehityksen pääpiirteet. Opiskelija tuntee myös viestinnän 
tutkimusperinteitä ja oppihistoriaa.
 
Opiskelija on perehtynyt organisaatioviestinnän, suhdetoiminnan, imagon, brändin, maineenhallinnan ja 
kriisiviestinnän perusteisiin paitsi teorian avulla, myös käytännön elämän esimerkkien kautta. Opiskelija tuntee 
yleistajuisen tiedeviestinnän perustavan problematiikan. Hän on perehtynyt tieteen sisäiseen ja ulkoiseen 
julkisuuteen, tieteen popularisointiin, tiedottamiseen ja median tapoihin esittää tiede.
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Opiskelija osaa selittää, mitä media ja mediakulttuuri ovat yhteiskunnallisena, taloudellisena ja teknologisena 
ilmiönä. Hän tuntee median ja journalismin historialliset muutokset ja nykyiset trendit. Opiskelija tuntee myös 
viihteen teoriaa, julkisen keskustelun ja demokratian, sananvapauden ja viestinnän sosiaalisen vastuun 
problematiikkaa sekä median vallan kysymyksiä.
 
Opiskelija on perehtynyt oikeudenmukaisen ja eettisesti tasokkaan viestinnän periaatteisiin ja pelisääntöihin. Hän 
tuntee journalismin, PR-viestinnän ja mainostamisen ammattieettiset ohjeet ja tunnistaa mahdolliset normien 
rikkomukset. Opiskelija tuntee myös viestintää ohjaavaa lainsäädäntöä, kuten oikeuden yksityisyyteen ja 
liikesalaisuuteen, mutta toisaalta sananvapauden ja viranomaistoiminnan sekä tieteen julkisuusperiaatteen. Hän 
on perillä tekijänoikeuksiin liittyvästä lainsäädännöstä ja tähän liittyvästä problematiikasta digitaalisen kopioinnin 
maailmassa.
 
Sisältö:
Katsaus oppiaineeseen
Viestintä on keskeinen ulottuvuus kaikessa inhimillisessä vuorovaikutuksessa, yhteistyössä ja maailman 
merkityksellistämisessä. Viestintä on arkipäiväinen jokaisen kansalaisen taito. Silti jokainen myös pystyy 
parantamaan viestintätaitojaan harjoittelemalla ja tiedostamalla viestintään liittyviä periaatteita.
 
Viestinnän tutkimus on yleishyödyllinen oppiaine, joka on tarpeellinen kaikilla aloilla ja useimmissa työtehtävissä. 
Alan opinnoista on ammatillista hyötyä paitsi viestinnän ammateissa, myös asiakaspalvelun sekä asiantuntija- ja 
johtotason tehtävissä.
 
Nyky-yhteiskunnan verkostomainen organisoituminen perustuu paljolti viestinnälliseen vuorovaikutukseen, ja 
esimerkiksi johtaminen on olennaisesti viestintää. Usein tarvitaan oman asian ja idean markkinoinnin taitoja niin 
organisaation sisällä kuin ulkopuolellakin. Nyky-yhteiskunnassa yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja vuorovaikutus 
on tehokasta laajassa mitassa vain mediajulkisuuden kautta. Tehokas yhteiskunnallinen viestintä ja 
medianäkyvyys käyvät mahdollisiksi, kun ymmärretään erilaisten medioiden luonne, viestintäteknologioiden 
ominaispiirteet ja nykyaikaisen journalistisen uutistoiminnan periaatteet. Toisaalta kansalaisen ja kuluttajan on 
hyvä hallita medialukutaito, jotta hän pystyisi kriittisesti arvioimaan ja tulkitsemaan mediasta tulvivia kuvia ja 
sanoja, jotka pyrkivät edistämään jonkin ryhmän ajamia asioita ja korostavat joitakin puolia asiassa samalla, kun 
häivyttävät toisia puolia näkymättömiin. Kansalaistaitoon kuuluu huomata, kuinka erilaiset vaikuttamispyrkimykset, 
intressit ja näkökulmaisuus vaikuttavat erilaisissa esityksissä, kuten mainoksissa.

Pakollisuus

ay695100P: Johdatus viestintään (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

695100P Johdatus viestintään 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

vapaa

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää viestintää useasta näkökulmasta. Hän osaa tulkita 
viestintää informaation siirron, yhteisyyden luomisen ja merkityksen tuottamisen näkökulmista. Opiskelija 
osaa selittää viestinnällä ihmisiin vaikuttamisen ja viestien vastaanoton perusasiat. Hän osaa kertoa 
pääpiirteittäin median historiallisen kehityksen sekä viestinnän tutkimuksen vaiheita ja suuntauksia. 
Opiskelija kykenee analysoimaan, tunnistamaan ja arvioimaan esim. mainoksissa ja journalistisissa 
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esityksissä käytettyjä viestinnän menetelmiä. Opiskelija kykenee soveltamaan viestinnän tutkimuksen 
oppeja uusiin viestinnällisiin tilanteisiin ja hänellä on valmius suunnitella omaa viestintää opittujen 
periaatteiden pohjalta.

Sisältö:

Viestinnän peruskäsitteet ja -teoriat.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot ja kirjallisuus.

Oppimateriaali:

Kunelius, Risto: Viestinnän vallassa (2003 tai uudempi) sekä verkko-oppimateriaali: Karvonen, Erkki: 
Johdatus viestintätieteisiin ( )http://www.uta.fi/viesverk/johdviest/johdatus.html

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0-5

Työelämäyhteistyö:

-

ay695105P: PR-viestintä (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opettajat: Erkki Karvonen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

695105P PR-viestintä 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

vapaa

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa organisaatioviestinnän ja suhdetoiminnan käytäntöjen ja 
teorian kehitysvaiheet. Opiskelija osaa tulkita imagon kysymyksiä monista näkökulmista. Hän osaa selittää 
yritysmaineen vaalimisen ja yhteiskuntavastuun periaatteet. Hän osaa selittää brändien rakentamisen 
prosessit ja elämystalouden perusteet. Opiskelija osaa selittää, miten organisaatioiden viestintää pitää 
hoitaa kriisitilanteissa. Opiskelija osaa soveltaa viestinnän teorioita yksittäisiin tapauksiin.

Sisältö:

Organisaation ulkoinen viestintä

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Verkko-opetus

http://www.uta.fi/viesverk/johdviest/johdatus.html
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Esitietovaatimukset:

-

Oppimateriaali:

Tench, Ralph & Liz Yeomans: Exploring public relations. (eds.), 2nd ed., Harlow, England; New York: FT 
Prentice Hall, 2009.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Verkkotehtävät, verkkotentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Erkki Karvonen

Työelämäyhteistyö:

-

ay694597S: Mitä on tiedeviestintä (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.01.2016 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

694597S Mitä on tiedeviestintä 5.0 op

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi, 2. periodi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää yleistajuisen tiedeviestinnän perustavan problematiikan. 
Hän osaa selittää, kuinka tieteen sisäinen ja ulkoinen julkisuus toimii, kuinka tiedettä popularisoidaan, 
kuinka tieteestä tiedotetaan ja kuinka tiede esitetään mediassa. Opiskelija tunnistaa tieteen ja journalismin 
erilaiset kulttuurit. Hän tuntee periaatteet, jolla medialle ja yleisölle suunnattu lehdistötiedote kirjoitetaan.

Sisältö:

Tiedeviestinnän perusteet

Järjestämistapa:

Lähiopetus, itsenäinen työskentely

Toteutustavat:

Luento-opetus 18 h / itsenäinen opiskelu 117 h

Kohderyhmä:

TIEMAn, viestinnän sivuaineen ja informaatiotutkimuksen opiskelijat

Oppimateriaali:

Julkaise tai tuhoudu! : johdatus tieteelliseen viestintään / Erkki Karvonen, Terttu Kortelainen & Jarmo 
Saarti. Julkaistu:Tampere : Vastapaino, 2014

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+695105P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Tieteen yleistajuistaminen / toimittaneet Urpu Strellman & Johanna Vaattovaara. Helsinki : Gaudeamus, 
cop. 2013.
 

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu

Arviointiasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee 
hylättyä suoritusta.

Vastuuhenkilö:

Professori Erkki Karvonen

Työelämäyhteistyö:

Ei

ay694531S: Mediakulttuurin muutos (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

694531S Mediakulttuurin muutos 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

vapaa

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää, mitä media ja mediakulttuuri ovat yhteiskunnallisina, 
taloudellisina ja teknologisina ilmiöinä. Hän osaa selittää median ja journalismin historialliset muutokset ja 
nykyiset trendit. Opiskelija osaa tulkita viestinnällisiä tapauksia myös viihteen teorian, julkisuusteorian, 
sananvapauden ja viestinnän sosiaalisen vastuun problematiikan sekä median vallankäytön näkökulmista.

Sisältö:

Mediakulttuurin kehitys.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot ja kirjallisuus.

Oppimateriaali:

: Journalismi murroksessa (2009). Väliverronen, Esa (toim.)
TAI: 

: Understanding Media Culture. 2001 (tai ruotsiksi Mediakultur - mediasamhälle 1999). Gripsrud, Jostain
TAI 

: Media and Society in the Twentieth Century. 2003Gorman, Lyn & David McLean
 
Kurssikirjallisuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu.

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+694531S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0-5

Työelämäyhteistyö:

-

ay694532S: Joukkoviestinnän etiikka ja viestinnän lainsäädäntö (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

694532S Joukkoviestinnän etiikka ja viestinnän lainsäädäntö 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

vapaa

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida journalistien toimintaa journalismin eettisten ohjeiden ja 
keskeisen viestintää koskevan lainsäädännön pohjalta. Opiskelija osaa erottaa toisistaan journalismin 
juridiset, eettiset ja moraaliset kysymykset. Opiskelija osaa selittää tekijänoikeuksiin liittyvän lainsäädännön 
erityisesti teksti- ja kuvamateriaalin julkaisemisen suhteen ja osaa soveltaa sitä toimittajan työhön liittyvissä 
julkaisupäätöksissä.

Sisältö:

Viestinnän sisäinen normisto ja sääntely (Julkisen sanan neuvosto, Lehtimiehen ohjeet ja Yleisradion 
ohjelmatoiminnan säännöstö) sekä viestinnän lait ja säännöt. Erityisesti kiinnitetään huomiota 
tekijänoikeuksiin.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot ja ryhmätyö

Oppimateriaali:

Luennoilla mainittu oheismateriaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Ryhmätyö sekä luento- ja kirjallisuuskuulustelu.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0-5

Työelämäyhteistyö:

-

Vapaavalintaisuus

ay694533S: Viestinnän tutkimus (AVOIN YO), 5 op

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

694533S Viestinnän tutkimus 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

vapaa

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää viestinnän tutkimuksen historiallista kehittymistä sekä 
osaa analysoida ja vertailla eri tutkimussuuntausten lähestymistapoja ja lähtökohtia.

Sisältö:

Kurssi perehdyttää opiskelijan viestinnän tutkimuksen eri suuntauksiin ja oppihistoriaan.

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Kirjallisuus.

Kohderyhmä:

TIEMAn, informaatiotutkimuksen ja viestinnän sivuaineen opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

-

Oppimateriaali:

Pietilä, Veikko: Joukkoviestintätutkimuksen valtateillä. Tutkimusalan kehitystä jäljittämässä. Tampere : 
Vastapaino, 1997 ( tai uudempi)
Tuomo Mörä, Inka Salovaara-Moring & Sanna Valtonen (toim.). Mediatutkimuksen vaeltava teoria. Helsinki 
: Gaudeamus, 2004.
Kurssikirjallisuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjatentti tai essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Professori Erkki Karvonen.

Työelämäyhteistyö:

-

ay694943A: Viron alkeiskurssi (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+694533S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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: suomi

Leikkaavuudet:

694943A Viron alkeiskurssi 5.0 op

Laajuus:
5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli:
suomi ja viro
Ajoitus:
2. lukuvuosi, 1.–2. periodi
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä viron kieliopin peruspiirteet kontrastiivisesti viro–suomi-
näkökulmasta. Hän on saavuttanut Eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen kielitaitotason A2 kaikilla kielitaidon 
osa-alueilla (lukeminen, kirjoittaminen ja keskustelu). Hän pystyy soveltamaan perustietojaan viron kielestä, 
Virosta ja sen kulttuurista sekä käyttämään viron keskeistä sanastoa
Sisältö:
Kurssilla käsitellään viron kieliopin perusteita, Virolaista kulttuuria ja maantuntemuksen perusteita sekä viron ja 
suomen kieliopin olennaisimpia eroja
Järjestämistapa:
lähiopetus
Toteutustavat:
luennot (12 tuntia), harjoitukset (28 tuntia), itsenäinen verkko-opiskelu (95 tuntia)
Kohderyhmä:
kaikki Oulun yliopiston opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.
Oppimateriaali:
Pajusalu ym. 2006: Keelesild
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
tentti tai oppimispäiväkirja
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
yliopistonlehtori Maria Frick
Työelämäyhteistyö:
Ei

ay694959Y: Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2017 -

Opiskelumuoto: Yleisopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi


