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Opasraportti

Open University - Language and communication 
studies (2012 - 2013)

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

ay900050Y-09: Basics of Written Communication (OPEN UNI), 2 - 3 op
ay901018Y: Brush-up Course in Swedish (OPEN UNI), 2 op
ay900050Y-23: Creative Writing (OPEN UNI), 2 - 3 op
ay905060Y: Elementary Course in Arabic, part 1 (OPEN UNI), 5 op
ay905080Y: Elementary Course in Chinese, part 1 (OPEN UNI), 5 op
ay905081Y: Elementary Course in Chinese, part 2 (OPEN UNI), 5 op
ay904016Y: Elementary Course in French I (OPEN UNI), 5 op
ay904017Y: Elementary Course in French II (OPEN UNI), 5 op
ay903024Y: Elementary Course in German 1 (OPEN UNI), 4 op
ay905042Y: Elementary Course in Japanese 1 (OPEN UNI), 5 op
ay905043Y: Elementary Course in Japanese 2 (OPEN UNI), 5 op
ay904066Y: Elementary Course in Russian 1 (OPEN UNI), 5 op
ay904067Y: Elementary Course in Russian 2 (OPEN UNI), 5 op
ay905024Y: Elementary Course in Spanish 1 (OPEN UNI), 4 - 5 op
ay905026Y: Elementary Course in Spanish 2 (OPEN UNI), 4 - 5 op
ay905028Y: Intermediate Course in Spanish 1 (OPEN UNI), 4 - 5 op
ay905029Y: Intermediate Course in Spanish 2 (OPEN UNI), 4 - 5 op
ay900050Y-24: Journalistic Writing (OPEN UNI), 2 - 3 op
ay900050Y-17: Oral Communication (OPEN UNI), 2 - 3 op
ay900050Y-04: Scientific Communication (OPEN UNI), 4 - 5 op
ay900017Y: Survival Finnish Course (OPEN UNI), 2 op
ay900050Y-07: Writing Course (OPEN UNI), 2 - 3 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

ay900050Y-09: Basics of Written Communication (OPEN UNI), 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Partial credit
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Vastuuyksikkö: Open University, Oulu

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opetus suunnattu: Open University, Oulu

Opintokohteen kielet: Finnish

Leikkaavuudet:

900050Y-09 Basics of Written Communication 2.0 op

ECTS Credits:
2 - 3 credits

ay901018Y: Brush-up Course in Swedish (OPEN UNI), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Open University, Oulu

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opetus suunnattu: Open University, Oulu

Opintokohteen kielet: Finnish

Leikkaavuudet:

901018Y Brush-up Course in Swedish 2.0 op

ay900050Y-23: Creative Writing (OPEN UNI), 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Open University, Oulu

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opetus suunnattu: Open University, Oulu

Opintokohteen kielet: Finnish

Leikkaavuudet:

900050Y-23 Creative Writing 2.0 op

ECTS Credits:
2 - 3 credits

ay905060Y: Elementary Course in Arabic, part 1 (OPEN UNI), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Open University, Oulu

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opetus suunnattu: Open University, Oulu

Opintokohteen kielet: Finnish

Leikkaavuudet:

905060Y Elementary Course in Arabic, part 1 5.0 op
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ay905080Y: Elementary Course in Chinese, part 1 (OPEN UNI), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Open University, Oulu

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opetus suunnattu: Open University, Oulu

Opintokohteen kielet: Finnish

Leikkaavuudet:

905080Y Elementary Course in Chinese, part 1 5.0 op

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

Liu Xun: New Practical Chinese Reader workbook 1 
Beijing Language and Culture University Press ISBN 978-7-5619-1042-9 
The lecturer will provide additional written and listening materials in class.
Assessment methods and criteria:
To pass the course, students must attend it on regular basis and pass the final exam.
Grading:
1 - 5 / fail
Person responsible:
See contact teachers on website: www.oulu.fi/kielikoulutus
Other information:

ay905081Y: Elementary Course in Chinese, part 2 (OPEN UNI), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Open University, Oulu

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opetus suunnattu: Open University, Oulu

Opintokohteen kielet: Finnish
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Leikkaavuudet:

905081Y Elementary Course in Chinese, part 2 5.0 op

Proficiency level:
A1-A2
Status:
Optional course for all students
Required proficiency level:
the Elementary course in Chinese I or equivalent knowledge
ECTS Credits:
5 ECTS credits, 60 hours contact teaching
Language of instruction:
Both Chinese and English are used.
Timing:
Spring term
Learning outcomes:

 Students will promote their listening, reading, speaking and writing abilities, so that at the end of the Objective:
term the students will be able to carry out more advanced conversations with each other.

 Learning outcomes:
#increase Chinese vocabulary and learn some complex sentence structures 
#enable to speak basic Chinese (Mandarin) confidently 
#be able to recognize about 150 basic Chinese characters 
# form a solid foundation for further learning Chinese 
#basic understanding of Chinese culture and society
Contents:
The course emphasizes reading and writing skills and the analysis of  complex sentence structures. They will also 
learn more customs and culture in China.
Recommended or required reading:
Liu Xun: New Practical Chinese Reader textbook 1 
Beijing Language and Culture University Press ISBN 978-75619-1040-5 

Liu Xun: New Practical Chinese Reader workbook 1 
Beijing Language and Culture University Press ISBN 978-7-5619-1042-9 

The lecturer will provide additional written and listening materials in class.
Assessment methods and criteria:
To pass the course, students must attend it on regular basis and pass the final exam.
Grading:
1 - 5
Person responsible:
See contact teachers on website: www.oulu.fi/kielikoulutus

ay904016Y: Elementary Course in French I (OPEN UNI), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Open University, Oulu

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opetus suunnattu: Open University, Oulu

Opintokohteen kielet: French

Leikkaavuudet:

904016Y Elementary Course in French I 5.0 op

Proficiency level:
A1 on CEFR scale.
Status:
See the study guide of your education programme
Required proficiency level:
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

6.  

No requirements
ECTS Credits:
4 ECTS credits
Language of instruction:
Finnish / French / English
Timing:
Autumn term
Learning outcomes:
Upon completion of the course unit the student should:

be able to talk about himself/herself and manage in basic everyday situations,
be able to ask simple questions and give short answers,
know the most common greetings and courtesy phrases,
be able to ask his/her discussion partners to slow down their speech or repeat themselves,
be able to understand slow and clear speech about everyday topics in familiar and predictable everyday 
situations,
be able to pronounce French understandably.

Contents:
The main body of the course unit consists of essential grammatical structures and vocabulary and various 
listening, reading, writing, discussion and pronunciation exercises. The language proficiency needs of both 
everyday life and working life are taken into account when selecting topics. These topics include talking about 
oneself, talking about one's own interests and hobbies, discussing daily plans, suggesting to do something, 
agreeing to do something and declining to do something. Grammatical structures covered include the most 
common present tense and near future tense verb forms, gender and number of nouns, definite and indefinite 
articles, negative and positive sentences and interrogative sentences.
Learning activities and teaching methods:
52 hours of lectures in groups (4 hours per week) and independent work (completion of agreed upon exercises).
Target group:
Degree students from all faculties as well as exchange students
Recommended or required reading:
Textbook and exercise book(  ) , G. Capelle, R. Menand; Méthode et cahier d´exercice "le nouveau Taxi 1"
Hachette (FLE)
Assessment methods and criteria:
Regular and active participation in contact teaching and final exam.
Grading:
Successful completion of the course unit is assessed on the scale of 1-5. If the student so wishes, he/she may 
receive the grade "Pass" on his/her study register instead of a numeric grade.
Person responsible:
Cécile Rousselet-Karinen, cecile[at]cc.oulu.fi
Other information:
Sign-up takes place in Weboodi. In case you do not have an WebOodi account or the registration time has 
ended you may sign up by sending e-mail to the contact teacher. The teacher responsible for the course will 
gladly help you choose the correct course unit. The contact email is: cecile[at]cc.oulu.fi

ay904017Y: Elementary Course in French II (OPEN UNI), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Open University, Oulu

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opetus suunnattu: Open University, Oulu

Opintokohteen kielet: French

Leikkaavuudet:

904017Y Elementary Course in French II 5.0 op

Proficiency level:
A1 / A2 (Common European Framework of Reference)
Status:
See the study guide of your education programme
Required proficiency level:

http://mailto:cecile@cc.oulu.fi
http://mailto:cecile@cc.oulu.fi
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Successful completion of Elementary Course 1 (904016Y) or equivalent knowledge (e.g. a maximum of one year 
of French studies at another institution).
ECTS Credits:
4 credits
Language of instruction:
Finnish / French / English
Timing:
Spring term
Learning outcomes:
Upon completion of the course unit the student should:

be able to talk about his/her living environment in more detail,
be able to talk about past events,
be able to manage in everyday speech situations and short dialogues,
be able to understand parts of normal-speed speech when the topic is familiar to him/her,
have a basic understanding of the cultures of French-speaking countries and be able to make everyday 
arrangements (lunch dates etc.).

Contents:
Topics covered by the course unit include telling directions, living environment, shopping for groceries, discussing 
daily plans and describing daily events (also in the past tense). The grammatical structures covered include 
adjective pronouns (possessive and demonstrative), partitive case, reflexive verbs,  and  verbs and the -er, -ir -re
most common irregular verbs (present tense and perfect tense).
Learning activities and teaching methods:
52 hours of lectures in groups (4 hours per week) and independent work (completion of agreed upon exercises).
Target group:
All degree students from all faculties as well as exchange students
Recommended optional programme components:
The course unit is a continuation to 904016Y Elementary Course in French 1.
Recommended or required reading:
Text book and exercise book ( ) , G. Capelle, R. Menand;  Méthode et cahier d´exercice "Le nouveau Taxi 1"
Hachette (FLE)
Assessment methods and criteria:
Regular and active participation in contact teaching and final exam.
Grading:
Successful completion of the course unit is assessed on the scale of 1-5. If the student so wishes, he/she may 
receive the grade "Pass" on his/her study register instead of a numeric grade.
Person responsible:
Cécile Rousselet-Karinen
Other information:
Sign-up takes place in Weboodi. In case you do not have an WebOodi account or the registration time has ended 
you may sign up by sending e-mail to the contact teacher. The teacher responsible for the course will gladly help 
you choose the correct course unit. The contact email is: cecile[at]cc.oulu.fi

ay903024Y: Elementary Course in German 1 (OPEN UNI), 4 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Open University, Oulu

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opetus suunnattu: Open University, Oulu

Opintokohteen kielet: Finnish

Leikkaavuudet:

903024Y Elementary Course in German 1 3.0 op

Proficiency level:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.
Status:
Voit sisällyttää kurssin myös oman tiedekuntasi  (kieli-, kulttuuri- ja KIEKUVI-opintokokonaisuuteen
viestintäopintoihin) tai muihin opintoihin.
Required proficiency level:

http://mailto:cecile@cc.oulu.fi
http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/?a=o&s=SaksaKiekuvi.html&v=saksa
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Alkeiskurssi I ei edellytä aikaisempia opintoja. Voit osallistua kurssille myös, jos saksan opintoja on ollut jonkin 
verran aikaisemmin esim. ylä-asteella tai lukiossa, mutta opinnoista on runsaasti aikaa.
ECTS Credits:
3 - 4 credits
Language of instruction:
Suomi ja saksa
Timing:
Kurssi järjestetään joka lukukausi. Syyslukukaudella on useita ryhmiä, kevätlukukaudella yksi ryhmä.  HUOM 
Syyslukukaudella taloustieteen opiskelijoille on varattu ryhmät A ja C, muihinkin ryhmiin voi osallistua. Kurssi 
kestää yhden lukukauden.
Learning outcomes:
Alkeiskurssin käytyään opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla erilaisissa 
jokapäiväisissä rutiininomaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija tuntee perusasioita saksankielisistä maista ja 
niiden tapakulttuurista.
Contents:
Kurssin perusrungon muodostavat keskeiset saksan kielen kieliopin rakenteet ja keskeinen perussanasto, 
kuuntelu-, lukemis- ja ääntämisharjoitukset sekä keskustelu- ja kirjoitelmaharjoitukset. Kurssi auttaa sinua 
kehittämään vuorovaikutustaitojasi saksan kielellä ja tutustuttaa saksankielisten maiden kulttuureihin. Aihepiirien 
valinnassa on otettu huomioon sekä arkipäivän että työelämän kielitaitotarpeet.
Käsiteltäviä aihepiirejä ovat saksankieliset maat, tapakulttuuri, juhlat, itsestä, perheestä ja opiskelusta kertominen, 
yleinen työelämän sanasto, omat mielenkiinnon kohteet ja harrastukset, tien kysyminen ja neuvominen, 
tapaamisen sopiminen, ajankäyttö, palveluiden tiedustelu ja saaminen, ravintola- ja matkustustilanteet. Keskeiset 
rakenteet ovat: verbin preesens, eriävät yhdysverbit, substantiivien sekä persoona- ja omistuspronominien 
nominatiivi- ja akkusatiivimuodot, akkusatiiviprepositiot, konjunktioita ja päälauseen sekä kysymyslauseen 
sanajärjestys.
Learning activities and teaching methods:
Kontaktiopetusta 4 tuntia viikossa sekä itsenäistä työskentelyä.
Target group:
Kaikkien tiedekuntien opiskelijat.
Recommended or required reading:
Fahrplan. Tekstit ja sanastot –kirja sekä Kielioppi ja harjoitukset –kirja.  Tekijät: Kauppi, Eva ja Simon, Heli 
(Tammi). Kappaleet 1- 7. Lisäksi käytetään opettajan valmistamaa materiaalia, josta peritään monistemaksu.
Assessment methods and criteria:
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kurssiin liittyvät kokeet.
Grading:
Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5.
Person responsible:
Kaisu Jarde ja Marja Pohjola-Effe
Other information:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu kurssin opettajalle 
sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa 
yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

ay905042Y: Elementary Course in Japanese 1 (OPEN UNI), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Open University, Oulu

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opetus suunnattu: Open University, Oulu

Opintokohteen kielet: Finnish

Leikkaavuudet:

905042Y Elementary Course in Japanese 1 5.0 op

Proficiency level:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.
Status:
Vapaaehtoinen, voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). 
Pakollinen vapaasti valittavassa sivuaineessa Japani-opinnoissa.
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Required proficiency level:
Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja
ECTS Credits:
4 ECTS credits
Language of instruction:
japani / suomi
Timing:
Kurssi järjestetään syyslukukaudella.
Learning outcomes:
Kurssin käytyään opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla ja idiomeilla. Opiskelija 
osaa sekä esitellä itsestään ja perheestään että kertoa päivän ja viikon tapahtumista käyttäen aihepiireihin 
liittyvää suppeaa sanastoa. Opiskelija tuntee perusasioita japanilaisista etiketistä ja tapakulttuurista.
Contents:
Kurssilla opiskelija saa tietoa japanin kieliopin alkeita ja japanin kirjoitusjärjestelmästä. Opiskelija opettelee 
tavukirjaimista ja niiden oppimistavoista. Opiskelija opettelee hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelee puhumista ja 
puhutun ymmärtämistä keskustelumalleja käyttäen pareissa ja ryhmissä. Opiskelija harjoittelee myös sanastoa 
haastattelujen, pelien, pari- ja ryhmätyöskentelyjen kautta: mm. perusidiomit, numerot, päivät, sijainnit, 
kansallisuudet, perhejäsenet ja perusadjektiivit ja -verbit. Kieliopissa käsitellään verbien sanakirja- ja -masu
muodot; sekä adjektiivien sanakirjamuodot että kielteinen ja imperfektin muodot; perussijatavut: äänteeltään ha (

 jnewa), ga, mo, wo, ni, de
Learning activities and teaching methods:
Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä.
Recommended or required reading:
Opiskelija ostaa japanin kielen kurssimonisteet "Watashi no Nihongo Kyooshitsu " Yliopistopainon 
monistemyymälästä.
Assessment methods and criteria:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti.
Grading:
5-1 / hylätty
Person responsible:
Junko Sopo
Other information:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse.

ay905043Y: Elementary Course in Japanese 2 (OPEN UNI), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Open University, Oulu

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opetus suunnattu: Open University, Oulu

Opintokohteen kielet: Finnish

Leikkaavuudet:

905043Y Elementary Course in Japanese 2 5.0 op

Proficiency level:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1-A2.
Status:
Vapaaehtoinen: voit sisällyttää kurssin KIEKUVI-opintokokonaisuuteen (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). 
Pakollinen vapaasti valittavassa sivuaineessa Japani-opinnoissa.
Required proficiency level:
Syksyllä alkanut Japanin alkeiskurssi I (4 op).
ECTS Credits:
4 ECTS credits
Language of instruction:
japani / suomi
Timing:
Kurssi järjestetään kevätlukukaudella.
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Learning outcomes:
Kurssin käytyään opiskelija pystyy toimimaan erilaisissa yksinkertaisissa kielenkäyttötilanteissa. Lisäksi opiskelija 
osaa asioida japanilaisen kanssa käyttäen perussanastoa. ja ilmaista omia mielipiteitä aiheista, jotka liittyvät 
jokapäiväiseen elämään. Opiskelija tuottaa suullisesti helpohkoja sivulauseita sisältäviä japanin tekstejä ja osaa 
kirjoittaa niitä käyttäen japanin kirjaimia. Opiskelija syventää tuntemustaan japanilaisista tapakulttuurista.
Contents:
Kurssilla opiskelija oppii lisää japanin kieliopin alkeita ja sivulauserakenteita. Opiskelija laajentaa sanastoa, 
opettelee lisää hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat 
mm. arkipäivän tapahtumat, tavaratalossa, matkustaminen, opiskelut, harrastukset, puhelimessa, 
postitoimistossa. Opiskelija harjoittelee keskeisimpien verbien ja adjektiivien taivutusmuotoja pari- ja ryhmätyössä. 
Opiskelija osaa käyttää keskeisimpien verbien ja adjektiivien taivutusmuotoja: mm. -, -, -, -muodot.nai te tari ta
Learning activities and teaching methods:
Opetusta on 4 tuntia eli kaksi kokoontumista viikossa ja itsenäistä työskentelyä.
Recommended or required reading:
Samat kurssimonisteet kuin syksyllä.
Assessment methods and criteria:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti.
Grading:
5-1 / hylätty
Person responsible:
Junko Sopo
Other information:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse.

ay904066Y: Elementary Course in Russian 1 (OPEN UNI), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Open University, Oulu

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opetus suunnattu: Open University, Oulu

Opintokohteen kielet: Finnish

Leikkaavuudet:

904066Y Elementary Course in Russian 1 5.0 op

Proficiency level:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.
Status:
Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa.
Required proficiency level:
Ei edeltäviä venäjän opintoja
ECTS Credits:
4 ECTS credits
Language of instruction:
venäjä ja suomi
Timing:
Järjestetään syyslukukaudella.
Learning outcomes:
Opiskelija oppii aakkoset ja osaa kertoa itsestään ja taustastaan sekä tutustuu venäläiseen kulttuuriin.
Contents:
Aakkoset, tutustuminen, esittely, kielitaito, kahvila, ravintola, kyläily, perhe, venäläinen puhuttelu.
Learning activities and teaching methods:
Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä ja verkko-osioita. Ensitapaamisen jälkeen seuraavat 4 oppituntia 
suoritetaan Internet-harjoituksina. Tarkemmat tiedot ensitapaamisen yhteydessä. Kurssin hyväksytysti 
suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti 
suorittamista. Kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat siirtyä kevätlukukaudella Venäjän alkeiskurssi/Osa II:lle.
Target group:
Kaikkien tiedekuntien opiskelijat.
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Recommended or required reading:
Ilmoitetaan kurssin alussa.
Grading:
5 - 1 / hylätty
Person responsible:
Ari Hepo-aho
Other information:
Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta saat kielikeskuksen verkkosivuilta.

ay904067Y: Elementary Course in Russian 2 (OPEN UNI), 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Open University, Oulu

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opetus suunnattu: Open University, Oulu

Opintokohteen kielet: Finnish

Leikkaavuudet:

904067Y Elementary Course in Russian 2 5.0 op

Proficiency level:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.
Status:
Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa.
Required proficiency level:
Venäjän alkeiskurssin osa 1 tai vastaavat tiedot.
ECTS Credits:
4 ECTS credits
Language of instruction:
venäjä ja suomi
Timing:
Järjestetään kevätlukukaudella.
Learning outcomes:
Opiskelija selviytyy henkilökohtaisen kanssakäymisen ja arkielämän sekä asioinnin yksinkertaisissa tilanteissa.
Contents:
Henkilökuvaus, puhelin, kuulumiset, vierailu: emäntänä/isäntänä toimiminen, ostosten tekeminen.
Learning activities and teaching methods:
Pienryhmä- ja itsenäistä työskentelyä ja verkko-osioita. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivisesta 
osallistumista tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä osatenttien hyväksytysti suorittamista. ¼ kurssista 
suoritetaan itsenäisenä verkkotyöskentelynä. Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista 
tuntityöskentelyyn ja annettujen tehtävien sekä tentin hyväksytysti suorittamista. Kurssin hyväksytysti suorittaneet 
voivat siirtyä seuraavalla lukukaudella Venäjän jatkokurssi 1:lle.
Target group:
Kaikkien tiedekuntien opiskelijat.
Recommended or required reading:
Ilmoitetaan kurssin alussa.
Grading:
5 - 1 / hylätty
Person responsible:
Ari Hepo-aho
Other information:
Tietoja osallistumisoikeudesta ja ilmoittautumisesta saat kielikeskuksen verkkosivuilta. 
Etuasemassa kurssille ilmoittauduttaessa ovat syyslukukaudella Venäjän alkeiskurssin osa 1:n suorittaneet.

ay905024Y: Elementary Course in Spanish 1 (OPEN UNI), 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -
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Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Open University, Oulu

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opetus suunnattu: Open University, Oulu

Opintokohteen kielet: Finnish

Leikkaavuudet:

905024Y Elementary Course in Spanish 1 4.0 op

ay905026Y: Elementary Course in Spanish 2 (OPEN UNI), 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Open University, Oulu

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opetus suunnattu: Open University, Oulu

Opintokohteen kielet: Finnish

Leikkaavuudet:

905026Y Elementary Course in Spanish 2 4.0 op

ay905028Y: Intermediate Course in Spanish 1 (OPEN UNI), 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Open University, Oulu

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opetus suunnattu: Open University, Oulu

Opintokohteen kielet: Finnish

Leikkaavuudet:

905028Y Intermediate Course in Spanish 1 4.0 op

ay905029Y: Intermediate Course in Spanish 2 (OPEN UNI), 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Open University, Oulu

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opetus suunnattu: Open University, Oulu

Opintokohteen kielet: Spanish; Castilian

Leikkaavuudet:

905029Y Intermediate Course in Spanish 2 4.0 op

Ei opintojaksokuvauksia.
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ay900050Y-24: Journalistic Writing (OPEN UNI), 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Open University, Oulu

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opetus suunnattu: Open University, Oulu

Opintokohteen kielet: Finnish

Leikkaavuudet:

900050Y-24 Journalistic Writing 2.0 op

ECTS Credits:
2 - 3 credits

ay900050Y-17: Oral Communication (OPEN UNI), 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Partial credit

Vastuuyksikkö: Open University, Oulu

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opetus suunnattu: Open University, Oulu

Opintokohteen kielet: Finnish

Leikkaavuudet:

900050Y-17 Oral Communication 2.0 op

ECTS Credits:
2 - 3 credits

ay900050Y-04: Scientific Communication (OPEN UNI), 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Partial credit

Vastuuyksikkö: Open University, Oulu

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opetus suunnattu: Open University, Oulu

Opintokohteen kielet: Finnish

Leikkaavuudet:

900050Y-04 Scientific Communication 4.0 op

ay900017Y: Survival Finnish Course (OPEN UNI), 2 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Open University, Oulu

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opetus suunnattu: Open University, Oulu
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Opintokohteen kielet: Finnish

Leikkaavuudet:

900017Y Survival Finnish 2.0 op

Proficiency level:
A1, according to the Common European Framework
Required proficiency level:
No previous Finnish studies.
ECTS Credits:
2 ECTS credits
Language of instruction:
Finnish and English
Learning outcomes:
By the end of the course the student can understand and use some very common everyday expressions and 
phrases, and s/he can locate informational content in simple texts and messages. The student also knows the 
basic characteristics of Finnish language and Finnish communication styles.
 
Contents:
This is an introductory course which aims to help students to cope with the most common everyday situations in 
Finnish. During the course, students learn some useful everyday phrases, some general features of the 
vocabulary and grammar, and the main principles of pronunciation. 

The topics and communicative situations covered in the course are: general information about the Finnish 
language, some politeness phrases (how to greet people, thank and apologize), introducing oneself, giving and 
asking for basic personal information, numbers, some time expressions (how to tell and ask the time, days of the 
week, time of day), food, drink and asking about prices. 

The structures studied are: personal pronouns and their possessive forms, forming affirmative, negative and 
interrogative sentences, the conjugation of some verbs, the basics of the partitive singular and some local cases 
for answering the ‘where'-question.
Learning activities and teaching methods:
Lessons twice a week (24 h) and self study (26 h).
Target group:
International degree and post-graduate degree students of the University.
Recommended or required reading:
Will be provided during the course.
Assessment methods and criteria:
Regular and active participation in the weekly lessons (twice a week), homework assignments and written exam 
at the end of the course will be observed in assessment.
Grading:
Grading scale is 1-5.
Person responsible:
Marja Pohjola-Effe
Other information:
Sign-up in WebOodi or by emailing the teacher. The lessons will be held twice a week during a 6-week period.

ay900050Y-07: Writing Course (OPEN UNI), 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Partial credit

Vastuuyksikkö: Open University, Oulu

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opetus suunnattu: Open University, Oulu

Opintokohteen kielet: Finnish

Leikkaavuudet:

900050Y-07 Writing Course 2.0 op

ECTS Credits:
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2 -3 credits
Learning outcomes:
Kurssilla käytetään prosessikirjoitusmenetelmää, eli tukea, neuvoja ja palautetta annetaan pienryhmissä, varsinkin 
alkuvaiheessa. Kurssin aikana kirjoitetaan erilaisia tekstejä lyhyistä kirjoitelmista hieman pidempiin esseisiin. 
Pääpaino on asiatyylisessä kirjoittamisessa.


