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Opasraportti

Avoin yliopisto - Humanistiset opinnot (2015 - 2016)

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

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
ay682385A: Discourse Studies (AVOIN YO), 5 op
ay682353A: Language and Learning (AVOIN YO), 5 op
ay682387A: Language Teacher Workshop (AVOIN YO), 5 op
ay682388A: Learning in Everyday Environments (AVOIN YO), 5 op

ayA110101: Englantilainen filologia, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op
Pakollisuus

ay682374P: Academic Communication I (AVOIN YO), 5 op
ay682375P: English Grammar (AVOIN YO), 5 op
ay682376P: Approaches to English Linguistics (AVOIN YO), 5 op
ay682377P: Introduction to Literature in English (AVOIN YO), 5 op
ay682378P: British and North American Studies (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
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



2

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

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

ay700501P: Latinan jatkokurssi (AVOIN YO), 5 op
ayA110302: Pohjoismainen filologia, aineopinnot (AVOIN YO), 35 - 45 op

Pakollisuus
ay693609A: Svensk språk- och samhällshistoria (AVOIN YO), 4 op
ay693674A: Muntlig färdighet (AVOIN YO), 2 op
ay693610A: Översättning (AVOIN YO), 4 op
ay693675A: Metoder inom textforskning (AVOIN YO), 3 op
ay693612A: Grammatik (AVOIN YO), 4 op

Vapaavalintaisuus
ay693667A: Interkulturell kommunikation (AVOIN YO), 4 op
ay693676A: Sverige AKTUELLT! (AVOIN YO), 4 op
ay693615A: Skönlitteratur (AVOIN YLIOPISTO), 4 op
ay693616A: Sociolingvistik (AVOIN YO), 4 op
ay693617A: Språklig variation (AVOIN YO), 4 op

ayA110301: Pohjoismainen filologia, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op
Pakollisuus

ay693688P: Språkfärdighet I (AVOIN YO), 5 op
ay693689P: Grammatik I (AVOIN YO), 5 op
ay693691P: Svensk fonetik med uttal (AVOIN YO), 5 op
ay693692P: Svensk språk- och samhällshistoria (AVOIN YO), 5 op
ay693690P: Kultur och samhälle (AVOIN YO), 5 op

ay694926Y: Suomen kielen rakenne (AVOIN YO), 3 op
ayA110401: Suomen kieli, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op
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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

ay687224P: Suomen kulttuurin perusteet (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
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

ayA114101: Tulevaisuudentutkimus, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op
Pakollisuus

ay700714P: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot (AVOIN YO), 5 op
ay700715P: Tulevaisuudentutkimuksen perusteet (AVOIN YO), 5 op
ay700716P: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät (AVOIN YO), 5 op
ay700717P: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät käytännössä (AVOIN YO), 5 op
ay700713P: Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen kurssi (AVOIN YO), 5 op

ayA111501: Valtio-oppi, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op
Pakollisuus

ay700733P: Valtio-opin johdantokurssi (AVOIN YO), 5 op
ay700721P: Politiikan tutkimus ja sen kohteet (AVOIN YO), 5 op
ay700734P: Poliittiset aatteet ja ideologiat (AVOIN YO), 5 op
ay700723P: Poliittiset järjestelmät (AVOIN YO), 5 op
ay700735P: Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit (AVOIN YO), 5 op

ayA113201: Yleinen teologia, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op
Pakollisuus

ay708100P: Eksegetiikan perusteet (AVOIN YO), 5 op
ay708101P: Kirkkohistorian perusteet (AVOIN YO), 5 op
ay708104P: Uskontotieteen perusteet (AVOIN YO), 5 op
ay708103P: Käytännöllisen teologian perusteet (AVOIN YO), 5 op
ay708102P: Systemaattisen teologian perusteet (AVOIN YO), 5 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

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
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Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

A113302 Elämänkatsomustieto, aineopinnot 35.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

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

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:

-

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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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.

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:

Kari Väyrynen

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
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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:

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:

Maija Kallinen

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:
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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

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:

Maija Kallinen

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
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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

ay700686A: Kulttuuri, ympäristö ja etiikka (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:

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:

Kari Väyrynen
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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:

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:

Maija Kallinen

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

Ei opintojaksokuvauksia.

Pakollisuus

ay700677P: Johdatus elämänkatsomustietoon (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:

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

Arviointiasteikko:

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

Vastuuhenkilö:

Ari Helo

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:
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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

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
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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:

Kari Väyrynen

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:

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
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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:

Kari Väyrynen

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

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

Vastuuhenkilö:

Ari Helo

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

Ei opintojaksokuvauksia.

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
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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.

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:
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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

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.



17

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.

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.

ay682385A: Discourse 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:

682385A Discourse Studies 5.0 op

Laajuus:



18

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

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
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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:

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



20

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:

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)

ay682388A: Learning in Everyday Environments (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: 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.

ayA110101: Englantilainen filologia, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus
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Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: englanti

Leikkaavuudet:

A110101 Englantilainen filologia, perusopinnot 25.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

Pakollisuus

ay682374P: Academic Communication I (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: englanti

Leikkaavuudet:

682374P Academic Communication 1 5.0 op

Laajuus:

5 ECTS credits / 135 hours of work

Opetuskieli:

English

Ajoitus:

This course is offered primarily in the autumn term, during periods I and II. It is recommended to complete 
the course during the autumn term.

Osaamistavoitteet:

Having completed the course, the students will have developed their skills in the correct usage of written 
and spoken English in relation to different forms of discourse. They will also be able to apply the generally 
accepted conventions of academic writing and develop their scholarly writing skills in English. Moreover, 
they will be able to use appropriate resources successfully to find solutions to language-related issues. The 
students will also be able to make use of the knowledge and experiences that they acquire during the 
course in their future studies as well as in any future language work. In addition, they will become further 
accustomed to reflecting upon their individual learning processes, which will develop their self-directed 
learning skills.

Sisältö:

The contents of the course include structural and grammatical aspects of the English language (e.g. correct 
punctuation and word order, the use of conjunctions and prepositions); stylistic considerations and 
conventions of scholarly writing (e.g. the rhetorical organization of a text); and the sound system and 
intonation patterns of English from a theoretical and practical perspective.

Järjestämistapa:

Lecturing 6 h; study groups 24 h; independent study 105 h

Toteutustavat:

Interactive lectures, writing assignments, presentations and student projects

Kohderyhmä:

Basic-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:

Merriam-Webster's Manual for Writers and Editors, and/or other materials agreed on with the teacher

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

This course utilises continuous assessment. It is ultimately based on written assignments, a presentation 
and a final exam. All the course work has to be completed and returned before the student can take the 
exam. 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:

Maarit Siromaa (University Lecturer)

Työelämäyhteistyö:

None

Lisätiedot:

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

ay682375P: English Grammar (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: englanti

Leikkaavuudet:

682375P English Grammar 5.0 op

Laajuus:

5 ECTS credits / 135 hours of work

Opetuskieli:

English

Ajoitus:

This course is offered in the autumn term, during periods I and II. It is possible to take the course in the 
spring term as an independent study option.

Osaamistavoitteet:

Upon completion of the course, the students will generally have developed an appreciation of the form and 
function of grammatical constructions in English. Moreover, the students will be able to analyse a single 
linguistic expression on a representational, interpersonal and textual level. After the first part of the course, 
the students will be able to 1. identify different linguistic constituents (e.g. noun group, adjectival group, 
verbal group) and analyse their internal structure, 2. explain how these constituents function as basic 
clause elements (e.g. subject, predicator, object). After the second part, the students will be able to 
recognise different classes of clauses (e.g. finite, non-finite, dependent, independent), as well as clause 
types (e.g. SVO). They will also learn how to describe clauses from a semantic perspective. Finally, by 
building on what they have learned in the course, the students will be able to explain the principles of 
combining clauses and constituents into sentences from a structural and functional point of view. In 
general, this course facilitates the understanding of the interconnection between linguistic meaning and 
grammatical structure.

Sisältö:

Linguistic constituents and phrases in English (e.g. noun group, adjectival group, verbal group) and their 
internal structure; clause elements (e.g. subject, predicator, object); classes of clauses (e.g. finite, non-
finite) and clause types (e.g. SVO); principles of combining clauses and constituents; representational, 
interpersonal and textual level; semantic description of clauses.
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Järjestämistapa:

Interactive lectures 28 h; self-organised group work 10 h; self-study 97 h or independent study 135 h; Work 
in a virtual learning environment will be included.

Toteutustavat:

There are two alternatives to take this course. Both options run simultaneously, begin with a pre-
assignment, include a mid-term exam, and end in a final exam: 1. Lecture option: The interactive lectures 
include group work, discussions and exercises. The independent work includes reading of assigned texts, 
as well as exercises and written assignments. 2. Independent option: The student takes the course online 
in Optima. In this option the students are required to independently read and familiarise themselves with 
versatile online materials (readings and other materials) and to do the required exercises. More information 
of this option will be given at the outset of the course.

Kohderyhmä:

Basic-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:

Downing A. & P. Locke, English Grammar: a University Course. London: Routledge, and/or other materials 
agreed on with the teacher

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

In the lecture option, attendance in the lectures is required. In both options, assessment is based on the 
pre-assignment, a mid-term exam and final exam. All the course work has to be completed and returned 
before the student can take the exam. 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:

Maarit Siromaa (University Lecturer)

Työelämäyhteistyö:

None.

Lisätiedot:

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

ay682376P: Approaches to English Linguistics (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:

682376P Approaches to English Linguistics 5.0 op

Laajuus:

5 ECTS credits / 135 hours of work

Opetuskieli:

English

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

Osaamistavoitteet:

Students completing the course should be able to
display an understanding of different areas of linguistic research within English Philology, mainly of 
the study of spoken language,
recognize the research methodology and the main concepts within these areas, and
read and understand research in different areas of linguistics.

Sisältö:

Overview of selected areas of linguistic research within English Philology.

Järjestämistapa:

Lectures and workshops 24 h, self-organized group work 39 h, and independent work 72 h; In the 
independent study option 135 h of self-study.

Toteutustavat:

The course is based on collaborative learning and learning by doing. The course supports the development 
of academic communication skills (e.g. searching for relevant information, presenting one’s findings to 
others). The learning activities consist of contact teaching (lectures and workshops), self-organized group 
work, and independent work. The course involves work on specific themes in face-to-face meetings and 
online. This work leads to the production of a presentation on a selected topic as well as a final essay. In 
the independent study option the learning activities are agreed upon separately.

Kohderyhmä:

Basic-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 articles and online materials

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

In the basic option (autumn term), attendance in contact teaching is required. The assessment is based on 
a group assignment (group grading) and a final essay (individual grading). The group assignment involves 
peer assessment. It is possible to take the course in the spring term as independent study option. Contact 
the person responsible for more information. In both options, the assessment is based on the learning 
outcomes of the course. 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:

Tiina Keisanen (University Lecturer)

Työelämäyhteistyö:

None

Lisätiedot:

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

ay682377P: Introduction to Literature in English (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
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Opintokohteen kielet: englanti

Leikkaavuudet:

682377P Introduction to Literature in English 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 in the spring if the student is unable to take the course in the autumn. It is recommended to 
complete the course during the autumn term.

Osaamistavoitteet:

Upon completion the student should be able to:
display general knowledge of broad periods in the history of English-language literature, and specific 
understanding of representative authors and texts
understand and articulate the differences between several major interpretative approaches to 
literature
offer personal readings of individual literary texts based on close reading and textual evidence

Sisältö:

This course will offer students a broad overview of English literary history by presenting and analyzing a 
range of literary texts from different periods and nations. The course will thus combine elements of literary 
historical survey with the techniques of close reading and literary interpretation. The course will also 
introduce basic elements of literary theory.

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:

Basic-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:

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 Basic Studies of English Philology.

ay682378P: British and North American Studies (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: englanti

Leikkaavuudet:

682378P British and North American 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 offered if the student is unable to take the course in the spring. It is recommended to complete the 
course during the spring term.

Osaamistavoitteet:

Students will gain insight into the complex web of political, cultural, social and ethnic identities that 
comprise the anglophone cultures of Great Britain and North America, and should display an 
understanding of the collective identities, discourses and forms of social organisation which have been 
influenced by specific historical and structural conditions.

Sisältö:

British Studies is the interdisciplinary study of the many aspects of Britain that combine to create the Britain 
that we recognise today. These include, among others a coherent ‘national story’ or discourse of the 
nation: national maritime identity; national music, poetry and art; key aspects of Welsh and Scottish history; 
the creation of an Anglo-centric British history and identity; and the growth and subsequent loss of the 
British Empire—from aberration to decline. North American Studies introduces selected aspects of the 
societies of the United States and Canada from a historical perspective. Cultural, political and economic 
developments contributing to the formation of distinct political and national identities in the two societies will 
be considered in a global context, allowing for contrast and comparison with the societies of Europe and 
the world.

Järjestämistapa:

Lectures 40 h (British Studies 26 h/ North American Studies 14 h); group work 6h (0 h/6 h); reading/group 
work preparation 50 h (22 h/28 h); exam preparation 35 h (18 h / 17 h), exam 4 h (2 h/2 h)

Toteutustavat:

Lecture-based communicative approach to teaching (lecture slides, film, documentaries, music and art 
used in the lectures)

Kohderyhmä:

Basic-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:

To be agreed with the course teacher(s)

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Final written exam. 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:
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The course utilises a numerical grading scale 0–5. In the numerical scale zero stands for a fail.

Vastuuhenkilö:

John Braidwood (University Lecturer)

Työelämäyhteistyö:

None

Lisätiedot:

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

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

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:

Seminaariharjoitukset

Toteutustavat:

Tutkielman laatiminen

Kohderyhmä:

Filosofian sivuaineopiskelijat
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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

Vastuuhenkilö:

Kari Väyrynen

ay700625A: Syventävä perehtyminen tieteen filosofiaan tai historian teoriaan ja filosofiaan (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:

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

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
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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

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700622A Nykyajan filosofia 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op
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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:

Suomi

Sisältö:

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

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus tai itseopiskelu

Toteutustavat:
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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:
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
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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

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:

Verkkotentti tai kirjatentti

Kohderyhmä:

Filosofian sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

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

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:

Nordin: Filosofian historia (Filosofia Suomessa kursorisesti).
Kurssikirjallisuuden saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Verkkotentti tai kirjatentti
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

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
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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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

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl
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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

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi
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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

Ei opintojaksokuvauksia.

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:
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5 op

Opetuskieli:

Suomi

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:

nd
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5 op

Opetuskieli:

suomi ja/tai englanti

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:



41

1. lukuvuosi

Osaamistavoitteet:

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 
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kehityksestä, nykytutkimuksen luonteesta, suuntauksista ja keskeisistä käsitteistä sekä lähteiden ja 
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.
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Opiskelija osaa määritellä pääpiirteittäin, miten historiantutkimusta käytännössä tehdään ja hän tutustuu 
tutkimusprosessiin ja oppii tieteenalan käytännöt.
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

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

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
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Toteutustavat:

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

Laajuus:

5 op / 135 t opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. vuosi, 3. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija tunnistaa oikeusjärjestyksen keskeiset periaatteet ja erottaa eettiset periaatteet ja säädännäiset 
normit. Hän osaa soveltaa yksinkertaisissa ongelmatilanteissa informaatioalan keskeistä lainsäädäntöä 
sekä pohtia informaatioalaan liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Sisältö:

Oikeusjärjestyksen perusperiaatteet, informaatiota ja viestintää koskevat lait ja eettiset periaatteet ja niihin 
liittyvät ongelmat kuten sananvapaus, kulttuuriset arvostukset ja sensuuri.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja / tai verkko-opetus ja / tai kirjallisuustentti

Toteutustavat:

Luennot ja / tai kirjallisuus. Noin 20 t kontaktiopetusta, 115 t itsenäistä työskentelyä.
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Kohderyhmä:

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Informaatiotutkimuksen perusteet

Oppimateriaali:

Mäkinen, O. (2006) Internet ja etiikka. (tai vastaava uudempi teos).
Pesonen, P. (2011) Viestintäoikeuden käsikirja.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjallisuustentti

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

-

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

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:
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-

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:

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.
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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:

-

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.
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)
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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:

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

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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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.

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.
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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:

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
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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

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi, opetuspaketti englanniksi neuvoteltavissa

Ajoitus:

Perusopintojen jälkeen

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa laajemmin klassikko-käsitteen sisältöä ja kirjallisuuden 
kehityksen kannalta keskeisiä teoksia

Sisältö:

Proosa, lyriikan ja draaman klassikkotekstejä,
sekä kotimaisia että yleisiä

Toteutustavat:

Tentti tai essee tai muu korvaava opetus

Kohderyhmä:

Kirjallisuuden pää- ja sivuaineopiskelijat
 

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Aineopinnot, perusopintojen kokonaissuorituksen jälkeen. Edeltävinä tai rinnakkaisina jaksoina 
Kirjallisuushistoria 3 ja 4

Oppimateriaali:

Tentittävän aineiston lista saatavissa oppiaineen verkkosivuilta ja Weboodista.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Tentti, essee tai korvaava opetus

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori

ay687174A: Kirjallisuus yhteiskunnassa (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -
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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

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

Perusopintojen jälkeen tai ollessa pääosin suoritettu, käytännösssä 1. vuoden kevät tai 2. vuosi

Osaamistavoitteet:

Jakso johdattaa tietämykseen kirjallisuuden ja yhteiskunnan suhteesta sekä kirjallisuusjärjestelmästä. 
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa pyrkiä paremmin kirjallisuuden yhteiskunnalliseen 
kontekstualisoimiseen ja kirjallisuusinstituution eri lohkojen toiminnan arvioimiseen. Hän tuntee aiempaa 
paremmin kotimaisen kirjallisuuden yhteiskunnallisia sisältöjä. Hän osaa jäsennellä historiallisesti kirjallista 
elämää, tuntee menneitä sekä ajankohtaisia kirjallisia keskusteluja ja osaa nähdä nykyisessä kirjallisessa 
kentässä mahdollisia ammatillisen sijoittumisen paikkoja

Sisältö:

Johdatus kotimaisen kirjallisuuden yhteiskunnallisiin sidoksiin sekä kirjallisuusinstituution rakentumiseen ja 
nykytilaan.

Järjestämistapa:

Luentosarja tai kirjatentti.

Toteutustavat:

Luennot omatoimisine lisätehtävineen, joidenkin kaunokirjallisten teosten lukemista luentojen ohessa, 
loppukuulustelu tai luento/-oppimispäiväkirja. Luentosarjan vaihtoehtona kirjatentti

Kohderyhmä:

Kirjallisuuden pää- ja sivuaineopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

Kirjallisuushistorialliset ja analyyttiset perustiedot. Ks. yhteydet muihin opintoihin.

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Edeltävinä opintoina perusopinnot tai pääosa niistä.

Oppimateriaali:

Luentosarjan oheisaineistosta tiedotetaan sarjan alussa. Tentittävän aineiston lista saatavissa oppiaineen 
verkkosivuilta.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luento- tai oppimispäiväkirja, luento- tai kirjatentti.  Luentosarjasuorituksen arvioinnissa kiinnitetään 
huomiota luennoilla opitun aineksen hallintaan, lisätehtävien perusteellisuuteen sekä etenkin luento- tai 
oppimispäiväkirjassa myös omaan kykyyn tehdä kytköksiä kirjallisuushistoriaan ja kirjalliseen elämään. 
Kirjatenttisuorituksen arvioinnissa pääpaino on selvästi kirjoista opitun aineksen hallinnan testaamisessa 
(omien kytkösten tekeminen voi nostaa suorituksen arvosanaa asteikon yläpäässä, alapäässä ei niinkään – 
ellei kirjojen perussisältöjä hallita, omat kytkökset tapaavat mennä mutu-metsään).

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori

Vaihtoehtoisuus
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ay687176A: Lasten ja nuorten kirjallisuus ja sanataide (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:

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

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

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

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


56

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi, lukupaketti mahdolinen myös englanniksi

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:
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687180A Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

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
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Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

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:
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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:

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

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

Johdatus kirjallisuuden lajeihin ja niiden teoriaan

Toteutustavat:

Luento, kirjatentti tai kotiessee

Kohderyhmä:

Kirjallisuuden pää- ja sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

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

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

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

Sisältö:
Kirjallisuuden perusopinnot suoritettuaan opiskelija on tutustunut kirjallisuudentutkimuksen eri osa-alueisiin, 
kirjallisuuden tulkintaan sekä kirjallisuudenlajien ja – tyylien historiaan. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa 
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.
Järjestämistapa:
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.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojen rakenne

Tutkimus tutuksi (2 op) - ay687100P
Kirjallisuudentutkimuksen perusteet 1 (5 op) - ay687101P
Kirjallisuushistoria 1: antiikista 1700-luvulle (5 op) - ay687154P
Kirjallisuuden praktikum 1 (4 op) - ay687103P
Kirjallisuushistoria 2: 1700-luvulta nykypäivään (5 op) - ay687155P
Kirjallisuuden praktikum 2 (4 op) - ay687104P

Vastuuhenkilö:
Jyrki Korpua

http://www.avoinyliopisto.fi/fi-fi/opetustarjonta/studyunit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=86441bed-4ee0-486b-b7cc-f01dde76cd93#SU5af134aa-ae79-485c-8cef-8dd7428deb24
http://www.avoinyliopisto.fi/fi-fi/opetustarjonta/studyunit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=86441bed-4ee0-486b-b7cc-f01dde76cd93#SUa348f6f3-0895-47a4-8684-d9ce785efada
http://www.avoinyliopisto.fi/fi-fi/opetustarjonta/studyunit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=86441bed-4ee0-486b-b7cc-f01dde76cd93#SUb316ddbb-cba2-42c1-af42-a0e724ddaf75
http://www.avoinyliopisto.fi/fi-fi/opetustarjonta/studyunit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=86441bed-4ee0-486b-b7cc-f01dde76cd93#SU3b721c95-dcb7-4f85-aeac-b6192b1ce31a
http://www.avoinyliopisto.fi/fi-fi/opetustarjonta/studyunit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=86441bed-4ee0-486b-b7cc-f01dde76cd93#SU202b960b-acbc-4f34-959a-f658ff5c46e2
http://www.avoinyliopisto.fi/fi-fi/opetustarjonta/studyunit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=86441bed-4ee0-486b-b7cc-f01dde76cd93#SU07563b28-b045-4bfd-b629-ed4a66f8c180
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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:

-

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

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
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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

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
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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

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:
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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:

-

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
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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.

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.
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Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Yliopistonlehtori/tohtorikoulutettava

Työelämäyhteistyö:

-

Lisätiedot:

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

ay700501P: Latinan jatkokurssi (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:

700501P Latinan jatkokurssi 5.0 op

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. vuosi (yleensä kevät)
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida kriittisesti klassisesta proosasta tehtyä latinan käännöstä 
latinan kieliopin ja keskeisen sanaston avulla. 
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus
Toteutustavat:
Luentokurssi, johon kuuluu harjoituksia
Kohderyhmä:
Oulun yliopiston läsnäoleviksi ilmoittautuneet opiskelijat
Esitietovaatimukset:
Latinan alkeiskurssi suoritettuna
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Kallela - Palmén: Clavis Latina II 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 samoin perustein kuin Latinan alkeiskurssi

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700501P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu


68

ayA110302: Pohjoismainen filologia, aineopinnot (AVOIN YO), 35 - 45 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

A110302 Pohjoismainen filologia, aineopinnot 35.0 op

Pakollisuus

ay693609A: Svensk språk- och samhällshistoria (AVOIN YO), 4 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: ruotsi

Leikkaavuudet:

693609A Svensk språk- och samhällshistoria 4.0 op

Laajuus:

4 p.

Opetuskieli:

Svenska

Ajoitus:

1:a - 2:a året

Osaamistavoitteet:

Den studerande kan de nordiska språkens, i synnerhet svenskans, historiska bakgrund samt de politiska, 
samhälleliga och sociala faktorer som varit av betydelse för svenskans utveckling.

Sisältö:

Genomgång av språkutvecklingen från urnordisk tid till nysvensk tid

Toteutustavat:

Föreläsningar

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Avslutande skriftligt förhör/inlämningsuppgifter/uppsats
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Paula Rossi

Työelämäyhteistyö:

-

ay693674A: Muntlig färdighet (AVOIN YO), 2 op

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: ruotsi

Leikkaavuudet:

693674A Muntlig färdighet 2.0 op

Laajuus:

2 p.

Opetuskieli:

Svenska

Ajoitus:

2:a året

Osaamistavoitteet:

Den studerande har fördjupade kunskaper i svenskt uttal. Därtill har han/hon en bättre förmåga att samtala 
och hålla presentationer på svenska.

Sisältö:

Uttalsövningar med hjälp av olika slags texter, diskussionsövningar i grupper, träning i att hålla en 
ämnespresentation

Toteutustavat:

Uttalsövningar samt övningar i muntlig framställning

Esitietovaatimukset:

Förkunskaper: 697700P Uttal och 693665P Muntlig framställning

Oppimateriaali:

Handouts

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Fortlöpande examination och avslutande uttalsprov
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Birgitta Tamminen

Työelämäyhteistyö:

-

ay693610A: Översättning (AVOIN YO), 4 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: ruotsi

Leikkaavuudet:

693610A Översättning 4.0 op

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

4 p.

Opetuskieli:

Svenska

Ajoitus:

2:a året

Osaamistavoitteet:

Den studerande kan översätta texter från olika ämnesområden mellan språkparet finska#svenska. Han/hon 
kan kritiskt analysera och diskutera översättningar och är medveten om sina egna utvecklingsutmaningar 
som andraspråksinlärare och översättare. Den studerande kan effektivt utnyttja språkliga hjälpmedel och 
samarbeta med kolleger vid översättningsarbete.

Sisältö:

Översättningsövningar

Toteutustavat:

Individuella hemöversättningar, eventuella grupparbeten

Esitietovaatimukset:

Förkunskaper: Kursen 693664P Skriftlig framställning

Oppimateriaali:

Handouts

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Fortlöpande utvärdering och/eller översättningsprov
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Riitta Kosunen och Hannu Niemi

Työelämäyhteistyö:

-

ay693675A: Metoder inom textforskning (AVOIN YO), 3 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: ruotsi

Leikkaavuudet:

693675A Metoder inom textforskning 3.0 op

Laajuus:

3 p.

Opetuskieli:

Svenska

Ajoitus:

2:a - 3:e året

Osaamistavoitteet:

Den studerande kan analysera texter som multimodala helheter, som genom samspel av språk, bild och 
layout skapar ett budskap med ett retoriskt syfte.

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

Genomgång av frågor och analytiska begrepp inom multimodal textanalys.

Toteutustavat:

Föreläsningar av olika lärare

Esitietovaatimukset:

Förkunskaper: grundstudierna

Oppimateriaali:

Enligt överenskommelse

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Skriftlig tentamen och/eller inlämningsuppgift
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Professorn och lektorerna

Työelämäyhteistyö:

-

ay693612A: Grammatik (AVOIN YO), 4 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: ruotsi

Leikkaavuudet:

693612A Grammatik 4.0 op

Laajuus:

4 p.

Opetuskieli:

Svenska

Ajoitus:

2:a - 3:e året

Osaamistavoitteet:

Den studerande kan tillämpa och diskutera grammatiska regler och begrepp på olika sorters 
övningsmaterial.

Sisältö:

Fördjupning i valda delar av grammatiken. Tyngdpunkten ligger på de grammatiska konstruktioner som 
brukar vålla svårigheter.

Toteutustavat:

Lektioner, inlämningsuppgifter, projektarbete

Esitietovaatimukset:

Förkunskaper: 693600P Grammatik

Oppimateriaali:

Kurslitteratur väljs i samråd med examinatorn.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Avslutande skriftligt förhör, inlämningsuppgifter eller uppsats

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Kirsi Lepistö

Työelämäyhteistyö:

-

Vapaavalintaisuus

ay693667A: Interkulturell kommunikation (AVOIN YO), 4 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: ruotsi

Leikkaavuudet:

693667A Interkulturell kommunikation 4.0 op

Laajuus:

4 p.

Opetuskieli:

Svenska

Ajoitus:

2:a - 3:e året

Osaamistavoitteet:

Den studerande kan definiera begreppet kultur på ett mångsidigt sätt. Därtill kan han/hon analysera och 
tolka olika mångkulturella kommunikationssituationer samt bakomliggande kulturella faktorer. Den 
studerande förstår bättre sina egna kulturella utgångspunkter, och han/hon kan analysera deras påverkan 
på sitt sätt att tänka, agera och kommunicera.

Sisältö:

Under kursens gång behandlas följande frågor: Vad avses med begreppet kultur? På vilka sätt avviker 
olika kulturer från varandra? Vilka förhandlingskulturer finns det i världen? Hurdan är en finländsk 
respektive en svensk kommunikatör i affärskontext? Hur kan man försöka förebygga kulturkrockar på 
mångkulturella arbetsplatser?

Toteutustavat:

Föreläsningar med studentpresentationer. Obligatorisk närvaro på lektioner. Alternativt kan man avlägga 
kursen genom att skriva en essä (se nedan).

Oppimateriaali:

Föreläsningsmaterial. Annat material enligt lärarens anvisningar.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktivt deltagande i undervisningen, inlämning av kursdagbok efter varje lektion och en muntlig 
presentation. Alternativt kan den studerande skriva en essä (15 s.), där han/hon diskuterar vissa kulturella 
företeelser mot bakgrund av kurslitteraturen samt sina egna observationer.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Jenni Tahkokorpi

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

-

ay693676A: Sverige AKTUELLT! (AVOIN YO), 4 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: ruotsi

Leikkaavuudet:

693676A Sverige AKTUELLT! 4.0 op

Laajuus:

4 p.

Opetuskieli:

Svenska

Ajoitus:

2:a–3:e året

Osaamistavoitteet:

Den studerande kan granska, framföra och diskutera aktuella samhällstopics på ett kritiskt sätt.

Sisältö:

Kritisk granskning av dagens Sverige-bild med hjälp av bl.a. böcker, tidningsartiklar, radio- & TV-program. 
Aktuella svenska samhällshändelser av varierande slag.

Toteutustavat:

Föreläsningar, lektioner, grupp- och individuellt arbete

Esitietovaatimukset:

Förkunskaper: 693601P Kultur och samhälle

Oppimateriaali:

Enligt lärarens anvisningar

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Skriftligt kursarbete med muntlig presentation
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Birgitta Tamminen

Työelämäyhteistyö:

-

ay693615A: Skönlitteratur (AVOIN YLIOPISTO), 4 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/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

693615A Skönlitteratur 4.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

ay693616A: Sociolingvistik (AVOIN YO), 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

693616A Sociolingvistik 4.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

ay693617A: Språklig variation (AVOIN YO), 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

693617A Språklig variation 4.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.

ayA110301: Pohjoismainen filologia, perusopinnot (AVOIN YO), 25 op

Voimassaolo: 01.08.2013 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Kokonaisuus

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Pakollisuus

ay693688P: Språkfärdighet I (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl
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Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

693688P Språkfärdighet I 5.0 op

Laajuus:

5 p.

Opetuskieli:

Svenska

Ajoitus:

1:a året, höstterminen

Osaamistavoitteet:

De studerande har utvecklat medvetenhet om kommunikationsprocessen i olika genrer samt har ökad 
förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på korrekt samt idiomatisk svenska. Därtill kan de översätta 
enkla texter från finska till svenska och/eller svenska till finska, samt utnyttja olika hjälpmedel vid 
översättandet. De kan formulera konstruktiv kritik av andras texter.

Sisältö:

De studerande övar sig i muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga genom diskussioner, presentationer 
samt skriftliga övningar.

Järjestämistapa:

Kontaktundervisning

Toteutustavat:

Muntliga och skriftliga uppgifter i smågrupper

Oppimateriaali:

Enligt lärarens anvisningar

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Fortlöpande utvärdering. Språkriktighet, koherens, kohesion, iakttagande av genrekonventioner.

Arviointiasteikko:

0#5

Vastuuhenkilö:

Lektorerna

ay693689P: Grammatik I (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: ruotsi

Leikkaavuudet:

693689P Grammatik I 5.0 op

Laajuus:

5 p.

Opetuskieli:

Svenska

Ajoitus:

1:a året
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Osaamistavoitteet:

De studerande har förvärvat kunskaper om det svenska språkets struktur och om den normativa och 
deskriptiva grammatikens grundbegrepp.

Sisältö:

Tyngdpunkten ligger på grunderna vid formlära och syntax.

Järjestämistapa:

Kontaktundervisning

Toteutustavat:

Föreläsningar och övningar

Oppimateriaali:

Enligt lärarens anvisningar

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Skriftlig tentamen

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Kirsi Lepistö

ay693691P: Svensk fonetik med uttal (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: ruotsi

Leikkaavuudet:

693691P Svensk fonetik med uttal 5.0 op

Laajuus:

5 p.

Opetuskieli:

Svenska

Ajoitus:

1:a året

Osaamistavoitteet:

De studerande kan beskriva svenskt uttal och dess särdrag gällande ljudsystemet samt ord- och 
satsprosodin. De kan även räkna upp de största skillnaderna mellan finlandssvenskt och rikssvenskt uttal. 
Därtill kan de läsa, analysera och producera enkla svenskspråkiga transkriptioner. De kan producera 
antingen de finlandssvenska eller rikssvenska vokal- och konsonantljuden. Därtill kan de betona svenska 
ord, fraser och satser enligt rekommendationer för den valda uttalsvarianten.

Sisältö:

Systematisk genomgång av ljudsystemet samt ord- och satsprosodin i svenskan. Jämförelser mellan 
finlandssvenska och rikssvenska samt transkriptionsövningar. Träning med hjälp av olika slags lästexter av 
varierande svårighetsgrad.

Järjestämistapa:

Kontaktundervisning

Toteutustavat:

Föreläsningar med övningar och uttalsövningar i språkstudion
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Oppimateriaali:

Enligt lärarens anvisningar

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Aktivt deltagande i undervisningen samt delprov och/eller en skriftlig avslutande tentamen

Arviointiasteikko:

0#5

Vastuuhenkilö:

Jenni Tahkokorpi

ay693692P: Svensk språk- och samhällshistoria (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: ruotsi

Leikkaavuudet:

693692P Svensk språk- och samhällshistoria 5.0 op

Laajuus:

5 p.

Opetuskieli:

Svenska

Ajoitus:

1:a året

Osaamistavoitteet:

De studerande kan de nordiska språkens, i synnerhet svenskans, historiska bakgrund samt de politiska, 
samhälleliga och sociala faktorer som varit av betydelse för svenskans utveckling. De kan även redogöra 
för de nordiska språkens släktskapsförhållanden.

Sisältö:

Genomgång av språkutveckling från urnordisk till nysvensk tid. Språkutvecklingen betraktas i ett samhälls- 
och kulturhistoriskt perspektiv.

Toteutustavat:

Föreläsningar

Oppimateriaali:

Enligt lärarens anvisningar

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Avslutande skriftligt förhör/inlämningsuppgifter/uppsats

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Paula Rossi

ay693690P: Kultur och samhälle (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso
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Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: ruotsi

Leikkaavuudet:

693690P Kultur och samhälle 5.0 op

Laajuus:

5 p.

Opetuskieli:

Svenska

Ajoitus:

1:a året

Osaamistavoitteet:

De studerande har fått en allmän orientering i kultur, samhälle, religion och historia i Sverige och 
Svenskfinland. Dessutom ska de studerande kunna diskutera och problematisera begreppen svensk och 
finlandssvensk identitet samt kulturyttringar i Sverige och Svenskfinland, i historia och nutid. Tillika ska de 
kunna diskutera kulturella, religiösa och sociala förhållanden i det moderna Sverige och Svenskfinland 
utifrån ett historiskt perspektiv.

Sisältö:

Sveriges och Svenskfinlands samhällsbyggnad och identitet presenteras med hjälp av bl.a. historiska, 
religiösa och kulturella aspekter. De studerande får även ta del av svenska seder och bruk. Dessutom 
knyter kursen an till aktuella helger och händelser i både Sverige och Svenskfinland.

Toteutustavat:

Föreläsningar och självständigt arbete

Oppimateriaali:

Enligt lärarens anvisningar

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Fortlöpande examination och skriftlig tentamen

Arviointiasteikko:

0#5

ay694926Y: Suomen kielen rakenne (AVOIN YO), 3 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

694926Y Suomen kielen rakenne 3.0 op

Laajuus:
3 op
Opetuskieli:
suomi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tunnistaa nykysuomen yleiskielen fonologisen, morfologisen ja syntaktisen rakenteen peruspiirteet.
Sisältö:
Johdatus suomen kielen rakenteen tieteelliseen kuvaamiseen.
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Toteutustavat:
Verkko-opetusta 16 h, kontaktiopetusta 12 h, tentti.
Esitietovaatimukset:
-
Oppimateriaali:
Verkkomateriaali. Lisäksi sekä luennoille osallistuville että kirjatentin suorittaville Laakso: Karhunkieli (SKS, 1999) 
sekä Routarinne & Uusi-Hallila (toim.): Nuoret kielikuvassa. Kouluikäisten kieli 2000-luvulla (SKS, 2008) sivut 8–
164, 169–221.
Arviointiasteikko:
0–5
Vastuuhenkilö:
Ulla Paukkunen
Työelämäyhteistyö:
-
Lisätiedot:
Opintojakso kuuluu suomen kielen pääaineopiskelijoilla kieli- ja viestintäopintoihin.

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

Sisältö:
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.
Suomen kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan hyvin suomen kielen rakenteen. 
Hän tunnistaa sekä puhutun että kirjoitetun kielen muutoksen ja vaihtelun periaatteet sekä osaa arvioida tekstejä 
kriittisesti.
Järjestämistapa:
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.
HUOM: Pyri ilmoittautumaan vähintään 1-2 viikkoa ennen opetuksen alkua, jotta käyttäjätunnukset 
opiskeluympäristöön ehditään saada ajoissa kuntoon!
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.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
ay694926Y Suomen kielen rakenne, 3 op ay694905P Lauseoppi 4 op ay694901P Kriittinen medialukutaito 4 op 
ay694903P Kirjakielen vaiheet 4 op ay694931P Kielen vaihtelu 5op ay694904P Äänne- ja muoto-oppi 4 op 
ay694900P Kielenhuolto 4 op

Suomen kielen rakenne (3 op) - ay694926Y
Lauseoppi (4 op) - ay694905P
Kriittinen medialukutaito (4 op) - ay694901P

http://www.avoinyliopisto.fi/fi-fi/opetustarjonta/studyunit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=208b8283-6d08-4214-997b-aa3c3f14fb0b#SU237369fb-42d5-4e09-b391-c7e027dbde54
http://www.avoinyliopisto.fi/fi-fi/opetustarjonta/studyunit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=208b8283-6d08-4214-997b-aa3c3f14fb0b#SUa410fa46-1144-4752-a092-3db75eacd376
http://www.avoinyliopisto.fi/fi-fi/opetustarjonta/studyunit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=208b8283-6d08-4214-997b-aa3c3f14fb0b#SU7173544f-38a9-475a-bf53-3a55294246bb
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Kirjakielen vaiheet (4 op) - ay694903P
Kielenvaihtelu (5 op) - ay694931P
Äänne- ja muoto-oppi (4 op) - ay694904P
Kielenhuolto (4 op) - ay694900P

Vastuuhenkilö:
Ulla Paukkunen

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:

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

http://www.avoinyliopisto.fi/fi-fi/opetustarjonta/studyunit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=208b8283-6d08-4214-997b-aa3c3f14fb0b#SU7d6dc006-334d-4cd8-a33f-10a11274da23
http://www.avoinyliopisto.fi/fi-fi/opetustarjonta/studyunit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=208b8283-6d08-4214-997b-aa3c3f14fb0b#SUd3370d78-be04-4480-b34b-500245ecd5df
http://www.avoinyliopisto.fi/fi-fi/opetustarjonta/studyunit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=208b8283-6d08-4214-997b-aa3c3f14fb0b#SU5c2a70a6-72e2-4c7a-a81c-f0b418e4a6c0
http://www.avoinyliopisto.fi/fi-fi/opetustarjonta/studyunit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=208b8283-6d08-4214-997b-aa3c3f14fb0b#SUbdee73d7-09e2-47f1-b8c1-bc762a338f91
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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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

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.



82

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

Laajuus:

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

Opetuskieli:

suomi

Ajoitus:

1. lukuvuosi, 4. periodi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa analysoida nykysuomea syntaktisesti ja kykenee näkemyksensä perustellen 
kommentoimaan lauserakenteeseen liittyviä ongelmakohtia.

Sisältö:

suomen kielen lauserakenteen peruskäsitteet, lauseenjäsenfunktiot ja lausetyypit; suomen syntaksin 
ongelmakohtia

Järjestämistapa:

lähiopetus tai kirjatentti

Toteutustavat:

Luennot (26 tuntia), harjoitukset (26 tuntia) ja itsenäistä työskentelyä (83 tuntia) tai itsenäistä verkko-
opiskelua (135 tuntia). Vaihtoehtona on kirjatentti.

Kohderyhmä:

suomen kielen opiskelijat

Esitietovaatimukset:

Edellyttää opintojakson Suomen kielen rakenne suorittamista

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali:

Verkkomateriaali. Kirjatenttiin luetaan Hakulinen, Vilkuna, Korhonen, Koivisto, Heinonen & Alho 2004: Iso 
suomen kielioppi (§ 438–1002 ja 1144–1196). Teos on vapaasti luettavissa internetissä osoitteesta 
http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Arviointiperusteena on tentti, jonka arviointikriteerit pohjautuvat yleisiin osaamistavoitteisiin.

Arviointiasteikko:

0–5
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Vastuuhenkilö:

professori Jari Sivonen

Työelämäyhteistyö:

Ei

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

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
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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:

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

ay687224P: Suomen kulttuurin perusteet (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 - 31.07.2013



85

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

687224P Suomen kulttuurin perusteet 5.0 op

Laajuus:
5 op. Kurssi koostuu kahdesta osasta:
1) Osa A, Suomen kansankulttuurin perusteet: 2,5 op
2) Osa B, Suomen esihistorian peruskurssi: 2,5 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. opiskeluvuoden syksy
Osaamistavoitteet:
Osa A, Suomen kansankulttuurin perusteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata Suomen 
kansankulttuurin esineellisiä, alueellisia, sosiaalisia ja taloudellisia perusteita.
Osa B, Suomen esihistorian peruskurssi: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa Suomen esihistoriallisen 
kulttuurikehityksen keskeiset piirteet sekä osaa nimetä alueellisesti ja ajanjaksoittain siitä kertovat keskeisimmät 
aineistot.
Sisältö:
Osa A, Suomen kansankulttuurin perusteet: Suomen kansankulttuurin esineelliset, alueelliset, sosiaaliset ja 
taloudelliset perusteet.
Osa B, Suomen esihistorian perusteet: Suomen asuttaminen jääkauden jälkeen, kulttuurikehitys kivikaudelta 
historiallisen ajan alkuun muinaisjäännösten ja -esineiden sekä ihmisen toiminnasta ja toimintaympäristöstä 
kertovan viitteellisen aineksen valossa, Suomen esihistorian tutkimushistoria.
Järjestämistapa:
Kontaktiopetus tai itseopiskelu
Toteutustavat:
Osa A, Suomen kansankulttuurin perusteet: Luento ja itsenäinen harjoitustyöskentely. Ohjatun opetuksen määrä 
18 h.
Osa B, Suomen esihistorian perusteet: Luentoja. Ohjatun opetuksen määrä 18 h. Vaihtoehtoisena suoritustapana 
kirjatentti.
Kohderyhmä:
Ensimmäisen vuoden kulttuuriantropologian ja arkeologian opiskelijat
Esitietovaatimukset:
-
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
-
Oppimateriaali:
Luennoilla jaettava materiaali.
Osa B, Suomen esihistorian peruskurssi: Tentittävä kirjallisuus sovitaan vastuuhenkilön kanssa erikseen.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osa A: luentotentti
Osa B: luentotentti, vaihtoehtoisena suorituksena kirjatentti
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuhenkilö:
Osa A: Yliopistonlehtori Anneli Meriläinen-Hyvärinen
Osa B: Yliopistonlehtori Janne Ikäheimo
Työelämäyhteistyö:
-

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

Voimassaolo: 01.08.2015 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot
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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 
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.

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

-

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.
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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.

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

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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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

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.
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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:

-

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.

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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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:

-

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

Ei opintojaksokuvauksia.

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

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Kurssi pidetään syyslukukauden aikana.

Osaamistavoitteet:

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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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:

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.
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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, 
museoista, näyttelytoiminnasta, monumenteista, miljöökokonaisuuksista ja niiden taidehistoriallisesta 
merkityksestä.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

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


94

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

Kohderyhmä:

Taidehistorian sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:
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-

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.

ayA114101: Tulevaisuudentutkimus, 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

Pakollisuus

ay700714P: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot (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:

700714P Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Osaamistavoitteet:

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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Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä oppiaineen keskeiset toimijat, 
tulevaisuudentutkimuksen keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteisöt ja hyödyntää niiden tuottamaan 
materiaalia kurssin tulevaisuustyöskentelyssä.  Opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon luonteen ja sen 
miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Harjoitustyön hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa 
skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamiseen ja 
pystyy arvioimaan kehitystrendejä.

Sisältö:

Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta. Opintojaksolla 
tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Lisäksi opetellaan 
skenaariotyöskentelyä.

Toteutustavat:

Ryhmäopetus, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, harjoitukset ja verkkokeskustelut

Oppimateriaali:

Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja 
;  Mr and Mrs Future ja 5 suurta kysymystä  -lautapeli; Kurssin aikana jaettava kirjallinen muu sovellukset

aineisto

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Itseopiskelutehtäviä verkkoympäristössä, harjoitustyö pienryhmässä
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0–5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

ay700715P: Tulevaisuudentutkimuksen 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:

700715P Tulevaisuudentutkimuksen perusteet 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä kuva tulevaisuustiedon ainutlaatuisuudesta ja siitä 
johtuvasta filosofisesta perustasta ja tieteellisistä lähtökohdista (mm. systeemiontologia, holistisuus, 
normatiivisuus ja arvot). Hän tunnistaa oppiaineen historialliset merkkipaalut ja eri aikakausien tavat 
hahmottaa tulevaisuutta sekä tiedonalan omat menetelmät ja keskeiset teoriat.

Sisältö:

Kurssin aikana käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen tietokäsitys sekä ontologinen (mitä 
tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Lisäksi 
perehdytään tulevaisuudentutkimuksen tehtäviin ja merkitykseen yhteiskunnassa.

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

Lähiopetus, verkkotehtävät, Itsenäinen työskentely, Delfoi-tutkimuksen toteuttaminen

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Itseopiskelutehtäviä verkkoympäristössä, essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 – 5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

ay700716P: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät (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:

700716P Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja 
hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia 
ja haasteita. Menetelmistä harjoitellaan mm. Delfoi, SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat 
menetelmät. Jakson jälkeen opiskelija osaa verrata tulevaisuudentutkimuksen suhdetta muihin tieteisiin ja 
tiedonaloihin ja osaa valita omaan tutkimuksensa soveltuvia menetelmiä.

Sisältö:

Opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien 
ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa voidaan käyttää 
tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin.

Toteutustavat:

Luennot, itsenäinen työskentely, harjoitukset ja verkkokeskustelut ja verkkopohjaisen tutkimustyökalun 
opettaminen
 

Oppimateriaali:

Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja 
;  Bell, Wendell, Foundations of Futures Studies. Volumes I and II; Kurssin aikana jaettava muu sovellukset

kirjallinen aineisto

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Verkkotehtävät ja osallistuminen Real Time Delphi tutkimuksen toteuttamiseen
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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0 – 5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

ay700717P: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät käytännössä (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:

700717P Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät käytännössä 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

suomi ja englanti

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa valitsemaansa tulevaisuudentutkimuksen 
tutkimusmenetelmää omassa tutkimuksessaan.

Sisältö:

Opintojakson tavoitteena on tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen 
tutkimuskohteeseen Aiempien kurssien (tieteenfilosofinen teoria, ontologia, epistemologia ja metodologia) 
syventäminen, tieteellinen kirjoittaminen, argumentointi, tutkijan ammatti professiona. Opintojaksolla 
perehdytään tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja työskentelytapoihin sekä tieteelliseen 
argumentaatioon ja tutkimuksenteon perusteisiin.

Toteutustavat:

Luennot ja harjoitustehtävät virtuaaliympäristö Second Lifessa sekä Moodlessa

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

700716P Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät –opintojakso on oltava suoritettu

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 – 5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

ay700713P: Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen kurssi (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

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

Leikkaavuudet:

700713P Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen kurssi 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

englanti (suomi)

Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat tulevaisuudentutkimuksen kansainvälisen tiedeyhteisön 
tutkimustulosten kautta ajankohtaisiin tulevaisuudentutkimuksen teemoihin, menetelmiin ja työkaluihin.

Sisältö:

Opintojakson teema vaihtuu vuosittain ja se toteutetaan intensiivijaksona, erikoiskurssina tai kesäkouluna.

Järjestämistapa:

-

Oppimateriaali:

.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Vaihtuu vuosittain, teemasta riippuen
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Erkki Urpilainen

Työelämäyhteistyö:

-

ayA111501: Valtio-oppi, 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:

A111501 Valtio-oppi, perusopinnot 25.0 op

Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Pakollisuus

ay700733P: Valtio-opin johdantokurssi (AVOIN YO), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opetus suunnattu: Oulun yliopisto, avoin yliopisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

700733P Valtio-opin johdantokurssi 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Vapaa

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää politiikan tutkimuksen yleisimmät käsitteet ja teoriat, 
tuntee keskeiset aineistot sekä osaa nimetä alan tutkimuskohteita ja ajankohtaisia haasteita.

Sisältö:

Johdatus politiikan tutkimukseen; valtio-oppi tieteenalana ja sen suhteet lähitieteisiin; politiikan tutkimuksen 
keskeiset käsitteet, tutkimusongelmat, teoriat ja aineistot; politiikan tutkimuksen ajankohtaiset haasteet.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus ja itseopiskelu

Toteutustavat:

Pakollinen luentosarja: Johdatus politiikan tutkimukseen (2o t, 2 op) ja luentoon liittyvä kertauskuulustelu. 
Lisäksi omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen (3 op).

Kohderyhmä:

Valtio-opin sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Heywood, Politics, 3. painos. Palgrave, 2007 (3 op)

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luentotentti, kirjallinen työ ja kirjatentti.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Erika Säynässalo, Mikko Lahtinen

Työelämäyhteistyö:

-

ay700721P: Politiikan tutkimus ja sen kohteet (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

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

700721P Politiikan tutkimus ja sen kohteet 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Vapaa

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä, kuvata ja selittää politiikan tutkimuksen keskeisimmät 
kohteet.

Sisältö:

Politiikan tutkimuksen keskeiset aineistot.

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen

Kohderyhmä:

Valtio-opin sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Suositus: Johdatus politiikan tutkimukseen (700721P) / Valtio-opin johdantokurssi (700733P)

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Paloheimo & Wiberg, Politiikan perusteet, luvut 1-6. WSOY 1997. (1 op) 
Marsh & Stoker, Theory and Methods in Political Science. Palgrave 2010. 3. painos. (2 op) 
Leftwich (toim.), What is politics. Polity Press 2004. (2 op) 
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjatentti tai essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Ilkka Ruostetsaari

Työelämäyhteistyö:

-

ay700734P: Poliittiset aatteet ja ideologiat (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:

700734P Poliittiset aatteet ja ideologiat 5.0 op

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700721P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Vapaa

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee poliittisten ideologioiden historian pääpiirteet, on tutustunut 
oman aikansa ideologioihin sekä on perehtynyt ideologioiden luonteeseen ja niiden rooliin yhteiskuntien 
kehityksessä. Opiskelija myös osaa tunnistaa todellisuudessa vaikuttavia poliittisia ideologioita, niiden 
historiallis-yhteiskunnallisia lähtökohtia sekä arvioida ideologioiden mahdollisia käytännön seurauksia ja 
vaikutuksia paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Sisältö:

Poliittisten ideologioiden kehitys; ideologian käsite; modernit poliittiset aatteet ja ideologiat; ideologioiden 
yhteiskunnallinen merkitys ja rooli politiikan tutkimuksessa

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen

Kohderyhmä:

Valtio-opin sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Suositus: Johdatus politiikan tutkimukseen (700721P) / Valtio-opin johdantokurssi (700733P)

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Heywood, Political Ideologies: An Introduction. Palgrave 2012. 5. painos (3 op).
Freeden, Ideology: A Very Short Introduction. Oxford University Press 2003 (2 op).

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjatentti humanistisen tiedekunnan tenttipäivänä tai essee
 
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Ilkka Ruostetsaari

Työelämäyhteistyö:

-

ay700723P: Poliittiset järjestelmät (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:

700723P Poliittiset järjestelmät 5.0 op

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

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Vapaa

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata Euroopan poliittisia järjestelmiä sekä esitellä niitä 
koskevia teoreettisia lähestymistapoja.

Sisältö:

Suomen, muiden eurooppalaisten maiden sekä Euroopan unionin poliittisiin järjestelmiin perehtyminen.

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen

Kohderyhmä:

Valtip-opin sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Suositus: Johdatus politiikan tutkimukseen (700721P) / Valtio-opin johdantokurssi (700733P)

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Hague & Harrop, Comparative Government and Politics, 6. painos. Palgrave 2004. (2 op) 
Arter, Scandinavian Politics Today. Manchester University Press. 2 painos (2 op) 
McCormick, Understanding the European Union. Palgrave 2002. (1 op) 
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjatentti tai essee
 
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0 - 5

Vastuuhenkilö:

Ilkka Ruostetsaari

Työelämäyhteistyö:

-

ay700735P: Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit (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:

700735P Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit 5.0 op

Laajuus:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+700723P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae.
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Vapaa

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija harjaantuu ymmärtämään politiikan ja poliittisuuden luonnetta 
muuttuvissa konteksteissa ajankohtaisten poliittisten aiheiden kautta. Opiskelija oppii tuntemaan politiikan 
tutkimuksen tapoja käsitellä poliittisuutta eri tasoilla kuten yksityinen/julkinen ja paikallinen/globaali ja osaa 
arvioida eri tasojen välisiä yhteyksiä. Lisäksi opiskelija oppii analysoimaan ja käsittelemään ajankohtaisia 
poliittisia ongelmia.

Sisältö:

Kansainvälisen politiikan tutkimus, muutos, ajankohtaisten ongelmien tutkimus.

Järjestämistapa:

Itseopiskelu

Toteutustavat:

Omatoimista perehtymistä kirjallisuuteen

Kohderyhmä:

Valtio-opin sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

Suositus: Johdatus politiikan tutkimukseen (700721P) / Valtio-opin johdantokurssi (700733P)

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

Micheletti, Political Virtue and Shopping. Palgrave 2003. (2 op); Suomalaiset osallistujina. 
Oikeusministeriön julkaisu 2009:5. (1 op); Haukkala, Hiski (2012), Suomen muuttuvat koordinaatit (1 op)

 Harvey, A Brief History of Neoliberalism (suom. Uusliberalismin lyhyt historia) (1 op)  Lisäksi joko tai
Held - McGrew, Globalization/anti-globalization (suom. Globalisaatio - puolesta ja vastaan). Polity Press 
2002. (1 op)

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Kirjatentti tai essee
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Ilkka Ruostetsaari

Työelämäyhteistyö:

-

ayA113201: Yleinen teologia, 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:

A113201 Yleinen teologia, perusopinnot 30.0 op

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

Pakollisuus

ay708100P: Eksegetiikan perusteet (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:

708100P Eksegetiikan perusteet 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Vapaa

Osaamistavoitteet:

Luentokurssin suoritettuaan opiskelija: 
1. ymmärtää raamatuntutkimuksen ja -tulkinnan ongelmia 
2. osaa lukea yleistajuista eksegeettistä kirjallisuutta 
3. osaa suhteuttaa eksegeettisen tutkimuksen muunlaiseen Raamatun käyttöön 
4. tuntee Raamatun kirjojen sisältöä ja ymmärtää niiden aseman historiallisessa jatkumossa.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot 24 h ja tentti. Luentoihin valmistaudutaan lukemalla eksegetiikkaa koskeva artikkeli teoksesta A. 
Raunio - P. Luomanen (toim.), Teologia. Johdatus tutkimukseen, 4. uudistettu painos 2009 s. 14-77.

Kohderyhmä:

Avoimen yliopiston opiskelijat.

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

R. Sollamo (toim.), Paimentolaisten uskonnosta kirkkolaitokseksi. (133 s.; kirjallisuuden lukeminen 
kannattaa aloittaa tästä teoksesta) 
K. Kuula - M. Nissinen - W. Riekkinen, Johdatus Raamattuun. (1. tai 2. painos; 281 tai 341 s.) 
R. Uro - O. Lehtipuu (toim.), Nasaretilaisen historia. (262 s.) 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luennot ja kirjallisuus tentitään.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

TT Ulla Tervahauta

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+708100P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Työelämäyhteistyö:

-

ay708101P: Kirkkohistorian perusteet (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:

708101P Kirkkohistorian perusteet 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Vapaa

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kirkon historian eri aikajaksot ja osaa selittää niiden keskeiset 
sisällöt ja tärkeimmät vaikuttajat. Hän tunnistaa oman aikansa kristinuskon ilmenemismuotojen historialliset 
juuret ja osaa verrata toisiinsa Suomen ja muun maailman kirkkojen kehitystä.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot 24 h ja tentti. Luentoihin valmistaudutaan lukemalla kirkkohistorian artikkeli teoksesta A. Raunio - 
P. Luomanen (toim.), Teologia. Johdatus tutkimukseen, 4. uudistettu painos 2009, s. 78-109

Kohderyhmä:

Avoimen yliopiston opiskelijat, Yleisen teologian sivuaineopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

, Suomen kirkkohistoria (285 s.).S. Heininen & M. Heikkilä
M. Ahola & M. Antikainen & P. Salmesvuori (toim.),  (239 Eevan tie alttarille. Nainen kirkon historiassa
s.).

, Kristinuskon historia (269 s.).K. Arffman

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luennot ja kirjallisuus tentitään.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

TT Kaarlo Arffman

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+708101P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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Työelämäyhteistyö:

-

ay708104P: Uskontotieteen perusteet (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:

708104P Uskontotieteen perusteet 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Vapaa

Osaamistavoitteet:

Luentokurssin suoritettuaan opiskelija: 
1. ymmärtää uskontotieteen aseman tieteiden kentässä, erityisesti suhteessa teologiseen tutkimukseen, 
sekä hahmottaa ymmärtävän ja selittävän uskontotieteen eron (tieteenfilosofinen ja tieteenhistoriallinen 
näkökulma) 
2. tuntee uskontojen peruskäsitteet kansanuskonnoista korkeauskontoihin: šamanismi, magia, pyhä, riitti, 
myytti, uskonto 
3. tuntee uskontofenomenologian, -psykologian ja -sosiologian tavat lähestyä uskontoa sekä näiden 
tutkimusalojen klassikkoja 
4. tutustuu ‘uskonnon' määrittelemisen problematiikkaan.
Perusopintojakson kirjallisuus antaa perustiedot tärkeimmistä maailmanuskonnoista. Luennot antavat 
metodisia valmiuksia kirjan ymmärtämiseen.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot (24 t). Luentoihin valmistaudutaan lukemalla uskontotiedettä koskeva artikkeli teoksesta A. Raunio-
P. Luomanen (toim.), Teologia. Johdatus tutkimukseen, s. 156-186.

Kohderyhmä:

Avoimen yliopiston opiskelijat, Yleisen teologian sivuaineopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

N. Smart, Uskontojen maailma. (624 s.) 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luennot ja kirjallisuus tentitään.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+708104P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
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0-5

Vastuuhenkilö:

Mira Karjalainen

Työelämäyhteistyö:

-

ay708103P: Käytännöllisen teologian perusteet (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: Arto Kallioniemi

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

708103P Käytännöllisen teologian perusteet 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Vapaa

Osaamistavoitteet:

Luentokurssin suoritettuaan opiskelija: 
1. tuntee käytännöllisen teologian peruskäsitteitä kuten liturgia, 
homiletiikka, kirkkovuosi, kirkolliset toimitukset, kateketiikka, kirkkotaide 
2. osaa tarkastella uskonnollista elämää ja toimintaa käytännöllisen teologian viitekehyksestä käsin 
3. tuntee jumalanpalveluselämään, kirkkovuoteen, kirkkososiologiaan ja uskonnonpedagogiikkaan liittyvää 
tutkimusta 
4. osaa hankkiutua käytännöllisen teologian lähteille (esim. Jumalanpalvelusten kirja ja Kirkollisten 
toimitusten kirja).

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot 24 h ja tentti. Luentoihin valmistaudutaan lukemalla käytännöllistä teologiaa koskeva artikkeli 
teoksesta A Raunio - P. Luomanen (toim.): Teologia. Johdatus tutkimukseen, 4. uudistettu painos 2009, 
187-217.

Kohderyhmä:

Avoimen yliopiston opiskelijat, Yleisen teologian sivuaineopiskelijat.

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

H. Kotila, Liturgian lähteillä (3. p.; 279 s.). 
A. Kallioniemi - J. Luodeslampi (toim.), Uskonnonopetus uudella vuosituhannella, s. 1-246. 
P. Lempiäinen, Pyhät ajat (5. p.; 252 s.). 
K. Aalto - M. Esko - M.-P. Virtaniemi (toim.), Sielunhoidon käsikirja, s. 14-104.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä.

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+708103P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luennot ja kirjallisuus tentitään.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

Arto J. Kallioniemi

Työelämäyhteistyö:

-

ay708102P: Systemaattisen teologian perusteet (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:

708102P Systemaattisen teologian perusteet 5.0 op

Laajuus:

5 op

Opetuskieli:

Suomi

Ajoitus:

Vapaa

Osaamistavoitteet:

Luentokurssin suoritettuaan opiskelija: 
1. ymmärtää miten systemaattisen teologian lähestymistapa poikkeaa historiallisista tai empiirisistä 
lähestymistavoista 
2. tuntee systemaattisen teologian käsitteitä ja ajattelutapoja 
3. on saanut yleiskuvan teologianhistoriasta ja systemaattisteologisista oppiaineista.

Järjestämistapa:

Kontaktiopetus

Toteutustavat:

Luennot (24 t). Luentoihin valmistaudutaan lukemalla systemaattista teologiaa koskeva artikkeli teoksesta 
P. Luomanen (toim.), Teologia. Johdatus tutkimukseen, s. 110-155.

Kohderyhmä:

Yleisen teologian sivuaineopiskelijat

Esitietovaatimukset:

-

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

-

Oppimateriaali:

J. Pihkala, Johdatus dogmatiikkaan. (v. 2009 p.) 
P. Metso-E. Ryökäs (toim.), Kirkkotiedon kirja. (356 s.) 
G. Gassmann - S. Hendrix, Johdatus luterilaiseen tunnustukseen. (260 s.) 

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä.

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+708102P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:

Luennot ja kirjallisuus tentitään.
Lue lisää  yliopiston verkkosivulta.opintosuoritusten arvostelusta

Arviointiasteikko:

0-5

Vastuuhenkilö:

TT Jyri Komulainen

Työelämäyhteistyö:

-

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

