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Opasraportti

Languages and Communication, German (2012 - 2013)

German courses

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

903045Y: Business Contacts (German), 2 - 3 op
903049A: Business German, 4 op
903008Y: Conversational Skills in German, 1,5 op
903053Y: Conversational Skills in German, 2 op
903024Y: Elementary Course in German 1, 3 - 4 op
903025Y: Elementary Course in German 2, 3 - 4 op
903052Y: German Writing Course, 2 op
903021Y: Intensive Course in German Language and Culture, 2 op
903041Y: Intercultural Communication / Tandem - German - Finnish, 2 - 4 op
903029Y: Intermediate Course in German 1, 3 - 4 op
903030Y: Intermediate Course in German 2, 3 - 4 op
903042Y: Intermediate Course in German 3, 2 - 4 op
903048Y: Intermediate Course in German IV, 2 - 4 op
903039Y: Intermediate Course in German for Architects, 3 op
903051Y: Intermediate Course in German for Architects 2, 3 op
903040Y: Intermediate Course in German for Economic Students, 4 - 5 op
903007Y: Medical German Text Workshop, 1,5 op
903044Y: Project Company Presentation (German), 2 op
903000Y: Reading Comprehension in German, 2 - 3 op
903028Y: Refresher Course in German, 2 op
903017A: Trading Partner Germany, 4 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

903045Y: Business Contacts (German), 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies



2

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: German

Proficiency level:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1.
Status:
Kurssin voi sisällyttää taloustieteiden tiedekunnan  tai  tai pakollisiin kieliopintoihin Kiekuvi-opintokokonaisuuteen
muihin opintoihin.
Required proficiency level:
Saksan kieltä lukiossa vähintään 3 vuotta tai vastaavat tiedot tai taitotaso B1
ECTS Credits:
2 ECTS credits
Language of instruction:
suomi ja saksa
Timing:
Kurssi järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Syyslukukaudella järjestetään 2 ryhmää ja 
kevätlukukaudella 2 ryhmää.
Learning outcomes:
Kurssin jälkeen opiskelija osaa laatia saksaksi yhteydenottokirjeen, tarjouspyynnön, tarjouksen, tilauksen, 
reklamaation sekä vastauskirjeen reklamaatioon. Hän osaa kertoa perusasioita edustamastaan yrityksestä. 
Opiskelija selviytyy hyvin tavallisimmista liike-elämän puhelintilanteista. Hän osaa ottaa saksankielisiä 
yritysvieraita vastaan, laatia yritysvierailun ohjelman sekä esitellä kotikaupunkiaan saksaksi.
Contents:
Kirjallinen liikeviestintä: yhteydenotto, tiedustelu, tarjous, tilaus, reklamaatio. Sanasto- ja rakenneharjoituksia. 
Suullinen liikeviestintä: mm. puhelintilanteisiin, saksalaisten liikevieraiden vastaanottamiseen liittyviä harjoituksia.
Learning activities and teaching methods:
Kontaktiopetusta (26 t) ja itsenäistä työskentelyä. Opetusta on 2 tuntia viikossa.
Target group:
Taloustieteen opiskelijat. Myös muiden tiedekuntien opiskelijat voivat osallistua opetukseen, mikäli ryhmissä on 
tilaa.
Recommended or required reading:
Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan kurssilla.
Assessment methods and criteria:
Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kaksi kirjallista 
koetta.
Grading:
Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1-5.
Person responsible:
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

903049A: Business German, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Intermediate Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: German

Proficiency level:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1/B2
Status:

http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=SaksaTatk.html&v=saksa
http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=SaksaKiekuvi.html&v=saksa
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Kurssin voi sisällyttää taloustieteiden tiedekunnan  tai  tai pakollisiin kieliopintoihin KIEKUVI- opintokokonaisuuteen
muihin opintoihin. Tämän kurssin suoritettuaan opiskelija osoittaa saavuttaneensa valtioneuvoston asetuksessa 
(794/2004) vaatiman taitotason yhdessä vieraassa kielessä.
Required proficiency level:
Wirtschaftsdeutsch -kurssille pääsyn edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu kurssi Handelspartner Deutschland 
tai vähintään taitotaso B1 (esim. noin 5 vuotta koulusaksaa).
ECTS Credits:
4 ECTS credits
Language of instruction:
saksa
Timing:
Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden.
Learning outcomes:
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa lukea talouselämää käsitteleviä saksankielisiä lehtiartikkeleita niin, että hän 
tunnistaa niissä kirjoittajan näkökulman. Opiskelija ymmärtää saksankielisten tv-talousuutisten ja talouselämää 
käsittelevien ajankohtaisohjelmien pääkohdat. Hän pystyy osallistumaan aktiivisesti talouselämän aiheita 
käsitteleviin saksankielisiin keskusteluihin ja osaa tuoda esille ja perustella oman näkökantansa eri aihepiireihin 
sekä esittää eri vaihtoehtojen edut ja haitat. Opiskelija osaa pitää esitelmän valitsemastaan talouselämään 
liittyvästä aiheesta ja laatia haastattelututkimuksen. Opiskelija ymmärtää omien sekä saksalaisen kielialueen 
tapojen ja käytäntöjen kulttuurisidonnaisuuden ja osaa vertailla niitä. Lisäksi opiskelija osaa arvioida saksan kielen 
taitoaan sekä jatko-opintojensa tarvetta.
Contents:
Kurssilla korostetaan ajankohtaisia saksankielisten maiden talouselämään liittyviä teemoja, tehdään esim. 
haastattelututkimus, luetaan ja keskustellaan aiheeseen liittyvistä teksteistä. Työskentelytapa on kontrastiivinen, 
osittain mukana on syntyperäisiä vaihto-opiskelijoita.
Learning activities and teaching methods:
Kontaktiopetusta (52 t) ja itsenäistä työskentelyä. Opetusta on 4 tuntia viikossa.
Target group:
Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Muiden tiedekuntien opiskelijat sekä vaihto-opiskelijat voivat osallistua 
opetukseen, mikäli ryhmässä on tilaa.
Recommended or required reading:
Opettajien valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Assessment methods and criteria:
Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä osallistumista ja aktiivista työskentelystä. Kurssiin liittyvät tehtävät on 
suoritettava hyväksytysti. Loppuarvostelussa otetaan huomioon aktiivisuutesi tunneilla sekä kielitaitosi 
kehittyminen.
Grading:
Opintojakso arvostellaan asteikolla 1-5.
Person responsible:
Sabine Grasz ja Oliver Jarde
Other information:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse. 
Kurssin vastuuhenkilöt opastavat mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä 
sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

903008Y: Conversational Skills in German, 1,5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: German

Proficiency level:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2-B1. Jos opiskelija suorittaa tämän kurssin pakollisena kurssina, täytyy 
hänen osoittaa saavuttaneensa taitotaso B1.
Status:
Kurssi hyväksytään osasuorituksena opintojaksoon vieras kieli. Sen voi suorittaa myös vapaaehtoisena.
Required proficiency level:

http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/?a=o&s=SaksaTatk.html&v=saksa
http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/?a=o&s=SaksaKiekuvi.html&v=saksa
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Vähintään 3 vuotta saksaa koulussa tai vastaavat tiedot. Jos valitset saksan kieleksi, josta suoritat pakolliset 
vieraan kielen opinnot, vaaditaan saksa koulussa joko B2, A2 tai A1 - kielenä tai vastaavat tiedot.
ECTS Credits:
1,5 op
Language of instruction:
saksa
Timing:
Kurssi järjestetään syyslukukaudella.
Learning outcomes:
Kurssin jälkeen opiskelija selviytyy sekä yleisissä että lääketieteellisen alan työtehtävien tyypillisissä 
viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti. Hän pystyy aktiivisesti osallistumaan lääketieteellisiä aiheita koskeviin 
keskusteluihin. Hän osaa perustella näkökantansa eri teemoihin ja esittää eri vaihtoehtojen edut ja haitat.
Contents:
Kurssin sisältö koostuu pääasiallisesti suullisista harjoituksista, joiden muotoja voivat olla parikeskustelut, 
ryhmäkeskustelut, roolisuoritukset, simulaatiot jne. Kurssilla harjoitellaan mm. erilaisia tilanteita sairaalassa ja 
lääkärin vastaanotolla, keskustellaan ajankohtaisista lääketiedettä koskevista aiheista sekä aiheista, jotka on 
sovittu osanottajien kanssa kurssin alussa.
Learning activities and teaching methods:
Opetusta on noin 2 tuntia viikossa ja itsenäistä työskentelyä.
Target group:
Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat.
Recommended or required reading:
Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Assessment methods and criteria:
Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin ja sovittujen tehtävien tekemistä.
Grading:
Numeroarviointi arvoasteikolla 1-5, opiskelija voi saada myös hyväksytty/hylätty (jos kurssi ei ole pakollinen).
Person responsible:
Sabine Grasz
Other information:
Kurssi järjestetään Aapistiellä. Ilmoittautuminen: Syyskuussa järjestetään infotilaisuus, jossa voi ilmoittautua 
kurssille. Infotilaisuuden päivämäärä ilmoitetaan optimassa. Ilmoittautua voi myös sähköpostin kautta suoraan 
opettajalle sabine.grasz(at)oulu.fi.

903053Y: Conversational Skills in German, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2012 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: German

903024Y: Elementary Course in German 1, 3 - 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: Finnish

Leikkaavuudet:

ay903024Y Elementary Course in German 1 (OPEN UNI) 4.0 op

Proficiency level:
CEFR, A1.
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Status:
The course unit is an elective and it may be included in your faculty's Language, Cultural and Communication 
Studies (KieKuVi) or in Other Studies.
Required proficiency level:
Elementary Course in German 1 requires no previous German studies. This course unit is also intended for those 
students who have studied German before, in school or during secondary education, but a long time has passed 
since the previous studies.
ECTS Credits:
3 - 4 credits
Language of instruction:
Finnish and German
Timing:
The course unit is held every semester. There are several teaching groups in the autumn semester and one in the 
spring. NOTE: Groups A and C are reserved for students of Economics, but these students are free to sign up for 
other groups as well.
The course unit lasts for one semester.
Learning outcomes:
Upon completion of the course unit the student should be able to communicate by using simple phrases in 
everyday language use situations both orally and in writing. The student should also know some basic information 
about German-speaking countries and their customs.
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 course unit aims to help you develop your 
German communication skills and introduce you to the cultures of the German-speaking countries. Both everyday 
communication needs and professional life have been taken into account when choosing the topics to be 
discussed during the course unit. 

Topics covered by the course unit include German-speaking countries, customs, holidays, talking about oneself, 
one's family and one's studies, standard professional vocabulary, one's own interests and hobbies, asking for and 
giving directions, making appointments, scheduling, inquiring about services, receiving services and restaurant 
and travelling situations. 
Grammatical structures covered include verbs in the present tense, separable-prefix verbs, nominative and 
accusative forms of nouns, personal pronouns and possessive pronouns, accusative prepositions, conjunctions 
and word order in main clauses and interrogative sentences.
Mode of delivery:
See below
Learning activities and teaching methods:
Contact teaching 4 hrs / week, independent study
Target group:
Students of all faculties
Prerequisites and co-requisites:
none
Recommended optional programme components:
Elementary Course in German 2
Recommended or required reading:
Fahrplan. Authors: Kauppi, Eva ja Simon, Heli (Tammi). Chapters 1- 7. In addition study material subject to a 
charge will be given in class.
Assessment methods and criteria:
Regular and active participation, homework assignments and tests.
Grading:
1 - 5 scale
Person responsible:
Kaisu Jarde and Marja Pohjola-Effe
Working life cooperation:
none
Other information:
-

903025Y: Elementary Course in German 2, 3 - 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies
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Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: Finnish

Leikkaavuudet:

ay903025Y Elementary Course in German II (OPEN UNI) 4.0 op

Proficiency level:
CEFR levels A1 and A2.
Status:
The course is elective and it may be included in your faculty's Language, Cultural and Communication Studies 
(the KieKuVi module) or in Other Studies.
Required proficiency level:
Completion of Elementary Course in German 1 or A1 proficiency level (CEFR). This course unit is also intended 
for those students who have studied German before, in school or during secondary education, but a long time has 
passed since the previous studies.
ECTS Credits:
3 - 4 ECTS credits
Language of instruction:
Finnish and German
Timing:
The course unit is held every semester. There are several teaching groups in the autumn semester and one in the 
spring. NOTE: Groups A and C are reserved for students of Economics, but these students are free to sign up for 
other groups as well. The course unit lasts for one semester.
Learning outcomes:
Upon completion of the course unit the student should be able to communicate by using simple phrases in 
everyday language use situations both orally and in writing. The student should also know some basic information 
about German-speaking countries and their customs.
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 course unit aims to help you develop your 
German communication skills and introduce you to the cultures of the German-speaking countries. Both everyday 
communication needs and professional life have been taken into account when choosing the topics to be 
discussed during the course unit.
Topics covered by the course unit include housing, talking about one's home town, asking for and giving 
directions, telephone language, making a hotel reservation, visitations, holidays, travels and German-speaking 
countries and their cultures.
Grammatical structures covered include present tense, perfect tense, dative forms of nouns, possessive 
pronouns, dative prepositions, the so called "dual" prepositions (accusative and dative forms), imperative form, 
conditional form, ordinal numerals, dates, units of time, conjunctions and word order of main clauses and 
subordinate clauses. The course unit allows the student to brush-up on the grammar learned during Elementary 
Course 1.
Mode of delivery:
See below
Learning activities and teaching methods:
Contact teaching 4 hrs / week, independent study
Target group:
Students of all faculties
Prerequisites and co-requisites:
See Required Proficiency Level
Recommended optional programme components:
-
Recommended or required reading:
Fahrplan. Authors: Kauppi, Eva ja Simon, Heli (Tammi). Chapters 8 - 14. In addition study material subject to a 
charge will be given in class.
Assessment methods and criteria:
Regular and active participation, homework assignments and tests
Grading:
1 - 5
Person responsible:
Kaisu Jarde and Marja Pohjola-Effe
Working life cooperation:
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none
Other information:
-

903052Y: German Writing Course, 2 op

Voimassaolo: 01.08.2010 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: German

Proficiency level:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1/B2
Status:
Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa tiedekunnissa ja koulutusohjelmissa. Kurssi hyväksytään osasuoritukseksi 
opintojaksoon  ja sen voit sisällyttää myös oman tiedekuntasi 903012P Tekniikan saksa 3 kieli-, kulttuuri- ja 

. KIEKUVIn laajuus vaihtelee tiedekunnittain.viestintäopintoihin
Required proficiency level:
Saksan kieltä koulussa n. 5 vuotta tai vastaavat tiedot.
Language of instruction:
Saksa
Timing:
Kurssi järjestetään syys- ja kevätlukukaudella.
Learning outcomes:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kirjoittaa erilaisia tekstejä, esim. kuvailevia ja kantaa ottavia tekstejä, 
yhteenvedon tai referaatin käsitellystä tekstistä, lyhyitä tieteellisiä tekstejä. Opiskelija on tutustunut erilaisiin 
tekstityyppeihin, tuntee saksan kirjallisen kielen erikoispiirteitä ja on harjaantunut käyttämään kirjoittamiseen 
tarvittavia apuneuvoja.
Contents:
Aihepiirit valitaan opiskelijoiden kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan esim. seuraavista tekstilajeista: CV, 
hakemuskirje, kirjoitelma omista opinnoista ja opintosisältöihin liittyvistä teemoista, essee ajankohtaisista aiheista, 
referaatti, kirjaesittely, tiivistelmä/abstrakti ja posteri. Tuutoroinnissa kiinnitetään huomiota kirjoitelmissa 
esiintyneisiin sanastollisiin ja rakenteellisiin ongelmiin ja niiden korjaamiseen.
Learning activities and teaching methods:
Itseopiskelukurssi.
Target group:
Kaikkien tiedekuntien opiskelijat.
Recommended or required reading:
Sovitaan kurssin alussa.
Assessment methods and criteria:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää sovittujen kurssitehtävien tekemistä ja säännöllistä osallistumista 
tuutorointiin.
Grading:
Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5.
Person responsible:
Sabine Grasz
Other information:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse. Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa 
tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

903021Y: Intensive Course in German Language and Culture, 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre
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Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: German

Proficiency level:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso vähintään A2
Status:
Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa tiedekunnissa ja koulutusohjelmissa. Voit sisällyttää kurssin myös oman 
tiedekuntasi  (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). KIEKUVIn laajuus vaihtelee tiedekunnittain.Kiekuvi-opintoihin
Required proficiency level:
Opiskelijalla tulisi olla vähintään alkeistaidot saksan kielestä, esim. kielikeskuksen Saksan alkeiskurssi I ja II tai 2-
3 vuotta saksaa lukiossa.
ECTS Credits:
2 ECTS credits
Language of instruction:
suomi ja saksa
Timing:
Kurssi järjestetään kevätlukukaudella tammi-helmi-maaliskuussa.
Learning outcomes:
Kurssin jälkeen opiskelijalla on hyvät viestinnälliset valmiudet selviytyä tilanteissa, joita hän kohtaa vaihto-
opiskeluaikana saksankielisessä yliopistossa. Opiskelija tuntee suomalaisen ja saksalaisen yliopisto-opiskelun 
yhtäläisyydet ja erot. Hän osaa kertoa saksaksi mm. kotimaansa ajankohtaisista asioista, historiasta, 
koululaitoksesta, kulttuurista sekä itsestään, opiskelustaan ja harrastuksistaan. Opiskelija tunnistaa eroja ja 
yhtäläisyyksiä oman ja saksankielisten maiden kulttuurien välillä. Hän pystyy viestinnässä ottamaan huomioon 
kohdemaan kulttuurin ominaispiirteet.
Contents:
Keskustelu-, kuuntelu-, kirjoittamis- ja tekstinymmärtämisharjoituksia. Kurssin teemoja ovat mm: opiskeleminen ja 
opiskelukulttuuri saksankielisessä yliopistossa, omista opinnoista, Suomesta ja omasta kulttuurista kertominen, 
saksankielisten maiden maantuntemus, tavat ja käyttäytyminen saksankielisissä maissa, saksankielisten maiden 
kulttuuri sekä kulttuurierot, käytännön tilanteet (asioiminen pankissa, virastoissa jne.), asuminen, vapaa-aika, 
harrastukset. Tarpeen mukaan saksan perusrakenteiden kertausta.
Learning activities and teaching methods:
Kontaktiopetusta 28 tuntia sekä itsenäistä työskentelyä 24 tuntia.
Target group:
Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. Kurssi on tarkoitettu muille kuin saksaa pääaineenaan lukeville opiskelijoille, 
jotka ovat lähdössä opiskelijavaihtoon tai suunnittelevat vaihtoon lähtemistä saksankielisiin maihin.
Recommended or required reading:
Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Assessment methods and criteria:
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen.
Grading:
Hyväksytty /hylätty.
Person responsible:
Marja Pohjola-Effe
Other information:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse. 
Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

903041Y: Intercultural Communication / Tandem - German - Finnish, 2 - 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: Finnish, German

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Proficiency level:
B1

http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=SaksaKiekuvi.html&v=saksa
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Status:
Kurssin voi suorittaa osasuorituksena alla mainittuihin opintojaksoihin. Sen voi suorittaa myös vapaaehtoisena. 
LuTK: 903005Y Saksan kieli 2 (2 op), 
LuTK: 903006Y Saksan kieli 4 (3 op), 
TTK: 903012P Tekniikan saksa 3 (6 op) 
HuTK: Vieras kieli (5 op)
Voit sisällyttää kurssin myös oman tiedekuntasi . KIEKUVIn laajuus vaihtelee Kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin
tiedekunnittain.
Required proficiency level:
Saksaa vähintään 3 vuotta koulussa tai vastaavat tiedot. Koska kurssiin kuuluu myös itsenäistä opiskelua 
tandemryhmässä, voi taitotaso vaihdella opiskelijasta riippuen.
ECTS Credits:
2 - 4 ECTS credits
Language of instruction:
saksa / suomi
Timing:
Voit aloittaa kurssin joko syys- tai kevätlukukaudella. Kurssiin liittyvät itsenäiset tapaamiset parin kanssa voit 
jakaa kahdelle lukukaudelle.
Learning outcomes:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on enemmän varmuutta autenttisissa puhetilanteissa syntyperäisten 
kielenpuhujien kanssa ja hänellä on hyvät tiedot saksankielisten maiden kulttuureista. Opiskelija tuntee kulttuurin 
ja kulttuurienvälisen viestinnän peruskäsitteitä, hän ymmärtää omien ja vieraiden tapojen sekä käytäntöjen 
kulttuurisidonnaisuuden ja osaa vertailla niitä (mm. arvot, kohteliaisuus, tabuaiheet, viestintä ja vuorovaikutus 
erilaisissa tilanteissa, arkipäivän tilanteet, työ- ja opiskelutilanteet).
Contents:
Johdatus tandem-työskentelyyn sekä kulttuurienväliseen viestintään (havainnot ja kokemukset omasta sekä 
vieraasta kulttuurista, niiden tulkinta ja arvottaminen, kulttuurierot). Erilaisia teemoja liittyen Suomeen sekä 
saksankielisiin maihin (arvot, kohteliaisuus, viestintä/vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa, tabuaiheet, arkipäivän 
tilanteet, työ- ja opiskelijaelämä). Virikkeiden ja konkreettisten tehtävien antaminen tandemtapaamisiin.
Learning activities and teaching methods:
10 tuntia kontaktiopetusta (opetusajat sovitaan kurssin ensimmäisessä tapaamisessa), loput tunneista itsenäisiä 
tapaamisia tandemryhmässä.
Target group:
Kurssille voivat hakeutua saksaa opiskelevat suomalaiset opiskelijat sekä saksaa äidinkielenään puhuvat (vaihto-)
opiskelijat.
Recommended or required reading:
Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Assessment methods and criteria:

 Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen + noin 12 itsenäistä tandemtapaamista + raportti 2 op/ECTS:
tapaamisista. 

 Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen + noin 20 itsenäistä tandemtapaamista + raportti 3 op/ECTS:
tapaamisista. 

 Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen + noin 30 itsenäistä tandemtapaamista + raportti 4 op/ECTS:
tapaamisista.
Grading:
hyväksytty/hylätty
Person responsible:
Sabine Grasz
Other information:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse. 
Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä 
sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi
Ensimmäinen tapaaminen tiistaina 22.1.2013 klo 16.00 - 17.30. Muut tapaamiset (4 kertaa) sovitaan kurssin 
alussa.

903029Y: Intermediate Course in German 1, 3 - 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=SaksaKiekuvi.html&v=saksa
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Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: German

Proficiency level:
CEFR level A2
Status:
The course is elective. It can be approved as a partial completion of the course unit 903010P Technical German 
1. This partial completion is worth 3 ECTS credits.
Required proficiency level:
3 years of German studies during secondary education or equivalent knowledge. 903024Y Elementary Course in 
German 1 & 903025Y Elementary Course in German 2.
ECTS Credits:
3 - 4 ECTS credits
Language of instruction:
German
Timing:
The course is held every semester.
Learning outcomes:
The aim of the course is to develop the student's language skills in different areas. Upon completion of the course 
unit the student should be able to communicate in situations where familiar everyday topics are discussed. He/she 
should be able to understand relatively simple texts, express his/her opinions and manage in short dialogues. The 
student should be able to recognise some differences and similarities between Finnish and German-speaking 
cultures. He/she should be able to communicate in various everyday situations while taking into account the 
distinctive cultural features of the German-speaking country in question.
Contents:
Discussion exercises, grammar exercises and listening and reading comprehension exercises. Topics covered by 
the course include family, daily routines, free time, studies, working life and German-speaking countries and their 
cultures.
Mode of delivery:
See below
Learning activities and teaching methods:
Contact teaching 4 hrs / week, independent study
Target group:
Students of all faculties and exchange students
Recommended optional programme components:
Other intermediate courses in German
Recommended or required reading:
Material prepared by the teacher will be distributed in class.
Assessment methods and criteria:
Regular and active participation, homework assignments and tests.
Grading:
Scale 1 - 5 or pass / fail
Person responsible:
Sabine Grasz and Oliver Jarde
Working life cooperation:
none
Other information:
-

903030Y: Intermediate Course in German 2, 3 - 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: German

Proficiency level:
CEFR scale A2/ B1
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Status:
The course unit is an elective and it may be included in your faculty's Language, Cultural and Communication 
Studies (KieKuVi) or in Other Studies. It may also be included as a partial 3 credit course in the Technical German 
1 or 3.
Required proficiency level:
5 years of German studies during secondary education or equivalent knowledge. 903029Y Intermediate Course in 
German 1.
ECTS Credits:
3 - 4 ECTS credits
Language of instruction:
German
Timing:
The course is held every semester.
Learning outcomes:
The aim of the course is to develop the student's language skills in different areas: improve the student's oral and 
written capabilities, develop his/her listening comprehension and broaden his/her vocabulary. Upon completion of 
the course the student should be able to manage in everyday communication situations and express and justify his
/her opinions. He/she should be able to understand texts about familiar topics written in standard language and 
produce coherent text on topics and themes interesting to him/her.
Contents:
Grammar exercises, reading and listening comprehension exercises and writing exercises relating to work and 
study-related situations, small talk, politeness and German-speaking countries.
Mode of delivery:
See below
Learning activities and teaching methods:
Contact teaching 4 hrs / week, independent study
Target group:
Students of all faculties and exchange students
Recommended optional programme components:
Other German course of more advanced level
Recommended or required reading:
Material prepared by the teacher will be distributed in class.
Assessment methods and criteria:
Regular and active participation, homework assignments and tests.
Grading:
Scale 1 - 5 or pass / fail
Person responsible:
Sabine Grasz and Oliver Jarde
Working life cooperation:
none

903042Y: Intermediate Course in German 3, 2 - 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: German

Proficiency level:
CEFR level B1
Status:
The course is elective. It can be approved as a partial completion of the course unit 903012P Technical German 
3. This partial completion is worth 3 ECTS credits.
Required proficiency level:
7 years of German studies during secondary education or equivalent knowledge.
ECTS Credits:
2 - 4 ECTS credits
Language of instruction:
German
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Timing:
The course is held every semester.
Learning outcomes:
The aim of the course is to bolster the student's command of standard language and develop the language and 
cultural skills required in work life and one's studies. Upon completion of the course the student should be able to 
understand texts dealing with studies and current topics and grasp the gist of TV news broadcasts and magazine 
programmes when the topics and themes discussed are familiar to him/her. The student should be able to 
participate in discussions about topics covered during the course. He/she should be able to justify his/her opinions 
and briefly explain them and write texts about familiar topics. The student should be able to understand the 
culture-specific nature of Finnish and German customs and practices and be able to compare them with each 
other. Additionally, the student should be able to assess his/her own language proficiency and need for further 
German studies.
Contents:
The course covers themes relating to German-speaking countries and professional and student life with the help 
of various discussion exercises and text and video material. The course also includes project work and self-study, 
which allow the student to immerse himself/herself into topics he/she is interested in.
Mode of delivery:
See below
Learning activities and teaching methods:
Part contact-teaching (at least 2 hours per week), part self-study. 

 regular and active participation in teaching and completion of agreed upon exercises. 2 ECTS credits:
 regular and active participation in teaching and completion of agreed upon exercises  self-3 ECTS credits: and

study (reading comprehension exercises or project). 
 regular and active participation in teaching and completion of agreed upon exercises  self-4 ECTS credits: and

study (reading comprehension exercises  project).(tekstin ymmärtäminen ja projektityö)and
Target group:
Students of all faculties and exchange students
Recommended optional programme components:
Other German courses of more advanced level
Recommended or required reading:
Material prepared by the teacher will be distributed in class.
Assessment methods and criteria:
Completion of the course requires regular and active participation in teaching and completion of the project.
Grading:
Scale 1 - 5 or pass / fail
Person responsible:
Sabine Grasz
Working life cooperation:
none

903048Y: Intermediate Course in German IV, 2 - 4 op

Voimassaolo: 01.08.2005 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: German

Proficiency level:
CEFR levels B1/B2
Status:
Kurssi on vapaaehtoinen kaikissa koulutusohjelmissa. Kurssi hyväksytään osasuorituksena opintojaksoon 
903012P Tekniikan saksa 3. 

Voit sisällyttää kurssin myös oman tiedekuntasi  KIEKUVIn laajuus vaihtelee Kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin.
tiedekunnittain.
Required proficiency level:
Saksan kieltä koulussa yli 7 vuotta (A-kieli) tai vastaavat tiedot, esim. kielikeskuksessa suoritettu 903042Y 
Saksan jatkokurssi III.
ECTS Credits:

http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=SaksaKiekuvi.html&v=saksa
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2 - 4 ECTS credits
Language of instruction:
Saksa
Timing:
Kurssi järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden.
Learning outcomes:
Kurssin jälkeen opiskelija osaa lukea ajankohtaisia aiheita ja omaa eritysalaa käsitteleviä artikkeleita ja havaita 
niissä kirjoittajien näkökulmia. Opiskelija ymmärtää saksankielisten tv-uutisten ja ajankohtaisohjelmien pääkohdat. 
Hän pystyy osallistumaan aktiivisesti tutuista aihepiireistä käytäviin keskusteluihin ja osaa selittää näkökantansa 
eri teemoihin ja esittää eri vaihtoehtojen edut ja haitat. Hän pystyy esittämään suullisesti ja kirjallisesti selkeitä 
kuvauksia itseään kiinnostavista aiheista sekä ilmaisemaan ajatuksiaan ja näkökantojaan niistä. Opiskelija 
ymmärtää omien sekä saksalaisen kielialueen tapojen ja käytäntöjen kulttuurisidonnaisuuden ja osaa vertailla 
niitä. Lisäksi opiskelija osaa arvioida saksan kielen taitoaan sekä jatko-opintojensa tarvetta.
Contents:
Kurssilla käsitellään keskusteluharjoitusten sekä teksti- ja videomateriaalien avulla teemoja, jotka liittyvät 
saksankielisiin maihin sekä työelämään ja opiskeluun. Kurssilla korostetaan myös ajankohtaisia saksankielisiin 
maihin liittyviä asioita sekä kulttuurienvälistä viestintää. Työtapoina käytetään myös projektityöskentelyä ja 
itseopiskelua, joiden aikana on mahdollista syventyä itseä kiinnostaviin aihepiireihin.
Learning activities and teaching methods:
Opetus on osittain kontaktiopetusta (väh. 2 tuntia viikossa) ja osittain itseopiskelua.

 säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja sovittujen tehtävien tekeminen.2 op:
 säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja sovittujen tehtävien tekeminen  itseopiskelu: 3 op: sekä

tekstin ymmärtäminen
 säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja sovittujen tehtävien tekeminen  itseopiskelu: 4 op: sekä

tekstin ymmärtäminen  projektityöja
Target group:
Kaikkien tiedekuntien opiskelijat sekä vaihto-opiskelijat.
Recommended or required reading:
Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Assessment methods and criteria:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen sekä hyväksytyn 
projektityön tekemistä.
Grading:
Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5. Halutessaan opiskelija voi saada 
opintorekisteriin arvosanan "hyväksytty".
Person responsible:
Sabine Grasz
Other information:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse. 
Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä 
sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

903039Y: Intermediate Course in German for Architects, 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: German

Proficiency level:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1(/B2).
Status:
Kurssi hyväksytään osasuorituksena opintojaksoon 903012P Tekniikan saksa 3 ja on vaihtoehtoinen opintojakson 
902011P Tekniikan englanti kanssa. Sen voi suorittaa myös vapaaehtoisena.
Required proficiency level:
Saksan kieltä koulussa vähintään 5 vuotta tai vastaavat tiedot.
ECTS Credits:
3 ECTS credits
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Language of instruction:
Saksa
Timing:
Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden.
Learning outcomes:
Kurssin tavoitteena on vakauttaa yleiskielen hallintaa ja syventää työelämässä ja opinnoissa tarvittavan kielen ja 
kulttuurin tuntemusta ja taitoa. Kurssin jälkeen opiskelija osaa lukea ajankohtaisia ja arkkitehtuurin opiskelua 
käsitteleviä tekstejä ja ymmärtää ajankohtaisohjelmien pääkohdat, kun ne käsittelevät arkkitehtuuria. Hän pystyy 
osallistumaan keskusteluihin aiheista, joita on käsitelty kurssilla. Hän osaa perustella ja selittää lyhyesti 
mielipiteensä sekä kirjoittaa tekstiä tutuista aiheista. Opiskelija ymmärtää omien sekä saksalaisen kielialueen 
tapojen ja käytäntöjen kulttuurisidonnaisuuden ja osaa vertailla niitä. Lisäksi opiskelija osaa arvioida saksan kielen 
taitoaan sekä jatko-opintojensa tarvetta.
Contents:
Kurssilla käsitellään keskusteluharjoitusten sekä teksti- ja videomateriaalien avulla teemoja, jotka liittyvät 
saksankielisiin maihin sekä työelämään ja opiskeluun. Teemoja ovat mm. saksankieliset maat, kulttuurienvälinen 
viestintä, arkkitehtuurin opiskelu Suomessa ja saksankielisissä maissa, numerot ja luvut, ansioluettelo ja 
työnhakukirje, ajankohtaiset aiheet. Työtapoina käytetään myös projektityöskentelyä ja itseopiskelua, joiden 
aikana on mahdollista syventyä itseään kiinnostaviin arkkitehtuurin teemoihin.
Learning activities and teaching methods:
Opetus on osittain kontaktiopetusta (2 tuntia viikossa) ja osittain itseopiskelua.
Target group:
Ensisijaisesti arkkitehtuurin osaston opiskelijat.
Recommended or required reading:
Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Assessment methods and criteria:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen sekä hyväksytyn 
projektityön tekemistä.
Grading:
Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5. Halutessaan opiskelija voi saada 
opintorekisteriin arvosanan "hyväksytty".
Person responsible:
Sabine Grasz
Other information:
Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostitse suoraan opettajalle: sabine.grasz(at)oulu.fi

903051Y: Intermediate Course in German for Architects 2, 3 op

Voimassaolo: 01.08.2008 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: German

Proficiency level:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1(/B2).
Status:
Kurssi hyväksytään osasuorituksena opintojaksoon 903012P Tekniikan saksa 3 ja on vaihtoehtoinen opintojakson 
902011P Tekniikan englanti kanssa. Sen voi suorittaa myös vapaaehtoisena.
Required proficiency level:
Kurssille pääsyn edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu kurssi Saksan jatkokurssi arkkitehdeille I.
ECTS Credits:
3 ECTS credits
Language of instruction:
Saksa
Timing:
Kurssi järjestetään syyslukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden.
Learning outcomes:
Kurssin tavoitteena on vakauttaa yleiskielen hallintaa ja syventää työelämässä ja opinnoissa tarvittavan kielen ja 
kulttuurin tuntemusta ja taitoa.



15

Kurssin jälkeen opiskelija osaa lukea ajankohtaisia aiheita ja omaa erityisalaa käsitteleviä artikkeleita ja havaita 
niissä kirjoittajien näkökulmia. Opiskelija ymmärtää arkkitehtuuria käsittelevien ajankohtaisohjelmien pääkohdat. 
Hän pystyy osallistumaan aktiivisesti tutuista aihepiireistä käytäviin keskusteluihin, hän osaa selittää 
näkökantansa eri teemoihin ja esittää eri vaihtoehtojen edut ja haitat. Hän pystyy esittämään suullisesti ja 
kirjallisesti selkeitä kuvauksia arkkitehtuuriin ja opiskeluun liittyvistä aiheista sekä ilmaisemaan ajatuksensa ja 
näkökantansa niistä. Opiskelija ymmärtää omien sekä saksalaisen kielialueen tapojen ja käytäntöjen 
kulttuurisidonnaisuuden ja osaa vertailla niitä. Lisäksi opiskelija osaa arvioida saksan kielen taitoaan sekä jatko-
opintojensa tarvetta.
Contents:
Kielitaidon eri osa-alueisiin (suullinen, kirjallinen, kuuntelu ja lukeminen) liittyviä monipuolisia harjoituksia, joiden 
sisällöllisinä teemoina ovat arkkitehtuuri, kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelu, taide sekä kulttuuri. Kurssilla 
korostetaan myös ajankohtaisia saksankielisiin maihin liittyviä asioita sekä kulttuurienvälistä viestintää. Aihepiirien 
valinnassa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon opiskelijoiden tarpeet sekä toiveet. Työtapoina käytetään 
myös projektityöskentelyä ja itseopiskelua, joiden aikana on mahdollista syventyä itseä kiinnostaviin 
arkkitehtuuriin liittyviin aihepiireihin.
Learning activities and teaching methods:
Opetus on osittain kontaktiopetusta (20 tuntia) ja osittain itseopiskelua.
Target group:
Ensisijaisesti arkkitehtuurin osaston opiskelijat.
Recommended or required reading:
Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Assessment methods and criteria:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen sekä hyväksytyn 
projektityön tekemistä.
Grading:
Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5. Halutessaan opiskelija voi saada 
opintorekisteriin arvosanan "hyväksytty".
Person responsible:
Sabine Grasz
Other information:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta tai suoraan opettajalle sähköpostitse: sabine.grasz(at)oulu.fi

903040Y: Intermediate Course in German for Economic Students, 4 - 5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: Finnish

Proficiency level:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1
Status:
Voit sisällyttää kurssin taloustieteiden tiedekunnan ,  tai pakollisiin kieliopintoihin Kiekuvi-opintokokonaisuuteen
muihin opintoihin. Kurssia ei voi sisällyttää vaativan tason kieliopintoihin (ns. honors-ohjelmaan).
Required proficiency level:
Saksan kieltä lukiossa 3 vuotta tai vastaavat tiedot, esim. 903024Y Saksan alkeiskurssi I & 903025Y Saksan 
alkeiskurssi II, (4 + 4 op).
ECTS Credits:
4 ECTS credits
Language of instruction:
suomi ja saksa
Timing:
Kurssi järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Syyslukukaudella on 2 ryhmää ja kevätlukukaudella on 1 
ryhmä. Kurssi suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa esim. heti saksan alkeiskurssi I ja II jälkeen. 
Kurssi kestää yhden lukukauden.
Learning outcomes:
Kurssin tavoitteena on kehittää kielitaidon eri osa-alueita. Kurssin käytyään opiskelija pystyy viestimään hyvin 
tavallisimmissa arki- ja työelämään liittyvissä tilanteissa, kohdemaan kulttuurin ominaispiirteet huomioiden. Osaa 
ilmaista ja perustella mielipiteensä, keskustella suunnitelmista ja menneen ajan tapahtumista. Ymmärtää 

http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=SaksaTatk.html&v=saksa
http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=SaksaKiekuvi.html&v=saksa
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yleiskielisiä tekstejä ja osaa tehdä yhteenvedon ja selittää tekstin pääkohdat. Osaa kirjoittaa yhtenäistä tekstiä 
tutuista aiheista. Pystyy seuraamaan selkeää puhetta sekä osallistumaan keskusteluun ja ylläpitämään 
keskustelua tutuista aiheista. Opiskelija tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja saksankielisten maiden 
kulttuurien välillä.
Kurssin käytyään opiskelijalla on hyvät edellytykset osallistua kursseille Projekt Firmenpräsentation ja 
Geschäftskontakte.
Contents:
Rakenne-, tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Teemoina ovat mm. 
päivärytmistä, vapaa-ajasta, kotipaikasta ja omasta elinympäristöstä kertominen, opiskelusta, työstä ja 
työsuhteista keskusteleminen sekä saksankielisten maiden ja Suomen kulttuurien väliset yhtäläisyydet ja erot.

 imperfekti, perfekti, konditionaali ja konjunktiivin imperfekti, refleksiivi- ja rektioverbejä, Rakenteet:
passiivi, genetiivi, komparatiivi, superlatiivi, adjektiivin taivutus, prepositiot, konjunktioiden ja 
sidossanojen käyttö sekä peruskieliopin keskeisimpien rakenteiden kertaus, mm. sijamuodot, 
preesens, perfekti ja sanajärjestys.

Learning activities and teaching methods:
Kontaktiopetusta 4 tuntia viikossa sekä itsenäistä työskentelyä.
Target group:
Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Muiden tiedekuntien opiskelijat voivat osallistua opetukseen, mikäli 
ryhmissä on tilaa.
Recommended or required reading:
Kauppi-Simon: Fahrplan 2. Teksti- ja harjoituskirja.Tammi. 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. Vähintään arvosanalla 3 suoritettu 
jatkokurssi antaa sinulle hyvät edellytykset menestyä kauppatieteellisen alan saksan kursseilla Projekt 
Firmenpräsentation ja Geschäftskontakte.
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

903007Y: Medical German Text Workshop, 1,5 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: German

Proficiency level:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2-B1. Jos opiskelija suorittaa tämän kurssin pakollisena kurssina, täytyy 
hänen osoittaa saavuttaneensa taitotaso B1.
Status:
Kurssi hyväksytään osasuorituksena opintojaksoon Vieras kieli. Sen voi suorittaa myös vapaaehtoisena.
Required proficiency level:
Vähintään 3 vuotta saksaa koulussa tai vastaavat tiedot. Jos valitset saksan kieleksi, josta suoritat pakolliset 
vieraan kielen opinnot, vaaditaan saksa koulussa joko joko B2, A2 tai A1 - kielenä tai vastaavat tiedot.
ECTS Credits:
1,5 op
Language of instruction:
saksa
Timing:
Kurssi järjestetään kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden.
Learning outcomes:
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Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää lääketieteellisen alan yleisluonteista sekä tieteellistä tekstiä, hän 
hallitsee eri lukustrategioita. Opiskelija tuntee saksalaisen kirjallisen ilmaisun erityispiirteet.
Contents:
Tekstinymmärtämisharjoituksia erilaisista lääketieteen alan aiheista sekä tavallisimmissa 
kommunikaatiotilanteissa esiintyvän sanaston ja tarpeellisten keskeisten rakenteiden harjoittelua.
Learning activities and teaching methods:
Harjoitus ja itseopiskelua.
Target group:
Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat
Recommended or required reading:
Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Assessment methods and criteria:
Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin ja sovittujen tehtävien tekemistä.
Grading:
Numeroarviointi arvoasteikolla 1-5, opiskelija voi saada myös hyväksytty/hylätty (jos kurssi ei ole pakollinen).
Person responsible:
Sabine Grasz
Other information:
Kurssi järjestetään Aapistiellä. Kurssista järjestetään infotilaisuus torstaina 20.1.2011, klo 12.00 - 12.30 
lääketieteellisen tiedekunnan päärakennuksessa, salissa 116B. 

Ilmoittautuminen: WebOodin kautta. Ilmoittautua voi myös sähköpostin kautta suoraan opettajalle sabine.grasz(at)
oulu.fi.

903044Y: Project Company Presentation (German), 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: German

Proficiency level:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1
Status:
Kurssin voi sisällyttää taloustieteiden tiedekunnan  tai  tai pakollisiin kieliopintoihin Kiekuvi-opintokokonaisuuteen
muihin opintoihin.
Required proficiency level:
Saksan kieltä lukiossa vähintään 3 vuotta tai vastaavat tiedot tai taitotaso B1.
ECTS Credits:
2 ECTS credits
Language of instruction:
saksa
Timing:
Kurssi järjestetään syys- ja kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden.
Learning outcomes:
Kurssin käytyään opiskelija tuntee keskeisiä liike-elämän kulttuurieroja Suomen ja saksankielisten maiden välillä 
ja osaa soveltaa tietojaan liike-elämän käytännön tilanteissa. Osaa suunnitella ja pitää yritysesittelyn, käyttää 
yritystalouden erikoissanastoa ja keskustella ajankohtaisista asioista. Opiskelija on harjaantunut saamaan 
esiintymistilanteissa viestinsä perille saksankielisten maiden tapakulttuurin huomioiden.
Contents:
Suullisia harjoituksia, joiden tavoitteena on valmentaa sekä yritysesittelyn pitämiseen että menestykselliseen 
toimimiseen Saksan liike-elämässä. Lisäksi kurssilla käsitellään saksankielisten maan- ja kulttuurien tuntemusta 
sekä Suomi-tietoutta saksaksi.
Learning activities and teaching methods:
Kontaktiopetusta (26 t) ja itsenäistä työskentelyä. Opetusta on 2 tuntia viikossa.
Target group:
Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Muiden tiedekuntien opiskelijat sekä vaihto-opiskelijat voivat osallistua 
opetukseen, mikäli ryhmissä on tilaa.
Recommended or required reading:

http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=SaksaTatk.html&v=saksa
http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=SaksaKiekuvi.html&v=saksa
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Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Assessment methods and criteria:
Opiskelijoilta edellytetään säännöllistä ja aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn sekä kurssilla sovitettujen 
kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittamista.
Grading:
Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5.
Person responsible:
Oliver Jarde
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

903000Y: Reading Comprehension in German, 2 - 3 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: German

Proficiency level:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1/B2
Status:
Kurssin voi suorittaa osasuorituksena alla mainittuihin opintojaksoihin. Sen voi suorittaa myös vapaaehtoisena. 
903003Y Saksan kieli 1 (2 op) 
903004Y Saksan kieli 3 (3 op) 
903012P Tekniikan saksa 3 (6 op) 
Hutk: Vieras kieli (5 op) 
Voit sisällyttää kurssin myös oman tiedekuntasi . (kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintoihin). Kiekuvi-opintoihin
KIEKUVIn laajuus vaihtelee tiedekunnittain.
Required proficiency level:
Saksan kieltä koulussa n. 5 vuotta tai vastaavat tiedot. Jos valitset saksan kieleksi, josta suoritat pakolliset 
vieraan kielen opinnot, vaaditaan saksa koulussa joko joko B2, A2 tai A1 - kielenä tai vastaavat tiedot.
ECTS Credits:
2 - 3 ECTS credits
Language of instruction:
saksa
Timing:
Kurssi järjestetään syys- ja kevätlukukaudella.
Learning outcomes:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää oman alansa yleisluonteista sekä tieteellistä tekstiä, hän hallitsee 
eri lukustrategioita. Opiskelija tuntee saksalaisen kirjallisen ilmaisun erityispiirteet.
Contents:
Kurssi tutustuttaa tekstien välityksellä saksalaiseen kieli- ja kulttuurialueeseen. Kurssilla luetaan opiskelijoiden itse 
valitsemia tekstejä ja tehdään niihin liittyviä tehtäviä. Erityisesti kiinnitetään huomiota sanaston hallintaan ja luetun 
ymmärtämisen taitoon. Kurssin sisältö sovitaan tarkemmin yhdessä opiskelijoiden kanssa.
Learning activities and teaching methods:
Itseopiskelukurssi.
Target group:
Kaikkien tiedekuntien opiskelijat.
Recommended or required reading:
Sovitaan kurssin alussa.
Assessment methods and criteria:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää sovittujen kurssitehtävien tekemistä ja säännöllistä osallistumista 
tuutorointiin.
Grading:
hyväksytty/hylätty
Person responsible:
Sabine Grasz

http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=SaksaKiekuvi.html&v=saksa
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Other information:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse. 
Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä 
sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

903028Y: Refresher Course in German, 2 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Language and Communication Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail

Opintokohteen kielet: German

Leikkaavuudet:

ay903028Y Refresher Course in German (OPEN UNI) 2.0 op

Proficiency level:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1
Status:
Kurssi on vapaaehtoinen.
Required proficiency level:
Kurssi on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, jotka ovat lukeneet saksaa mutta olleet pitkään käyttämättä kieltä.
ECTS Credits:
2 ECTS credits
Language of instruction:
saksa ja suomi
Timing:
Kurssia ei järjestetä lukuvuonna 2010-2011.
Learning outcomes:
Kurssin suoritettuaan opiskelija on palauttanut mieleen saksan kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä pystyy 
viestimään erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa.
Contents:
Kurssilla kerrataan saksaa arkipäivän tilanteissa sekä harjoitellaan sanastoa ja tavallisissa 
kommunikaatiotilanteissa tarvittavia kieliopin rakenteita. Työtavoista ja sisällöstä sovitaan tarkemmin kurssin 
alussa ryhmän tarpeiden mukaan.
Learning activities and teaching methods:
Kontaktiopetusta 2 tuntia viikossa ja itsenäistä työskentelyä.
Target group:
Kaikkien tiedekuntien opiskelijat.
Recommended or required reading:
Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Assessment methods and criteria:
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely.
Grading:
hyväksytty/hylätty
Person responsible:
Marja Pohjola-Effe
Other information:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta.

903017A: Trading Partner Germany, 4 op

Voimassaolo: 01.08.1995 -

Opiskelumuoto: Intermediate Studies

Laji: Course

Vastuuyksikkö: Language Centre

Arvostelu: 1 - 5, pass, fail
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Opintokohteen kielet: German

Proficiency level:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1/B2
Status:
Kurssin voi sisällyttää taloustieteiden tiedekunnan  tai  tai pakollisiin kieliopintoihin Kiekuvi-opintokokonaisuuteen
muihin opintoihin. Tämän kurssin suoritettuaan opiskelija osoittaa saavuttaneensa valtioneuvoston asetuksessa 
(794/2004) vaatiman taitotason yhdessä vieraassa kielessä.
Required proficiency level:
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 (esim. noin 5 vuotta koulusaksaa) tai vastaavat tiedot esim. 
hyväksytysti suoritetut Geschäftskontakte ja/tai Projekt Firmenpräsentation.
ECTS Credits:
4 ECTS credits
Language of instruction:
saksa
Timing:
Kurssi järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Kurssi kestää yhden lukukauden.
Learning outcomes:
Kurssin aikana opiskelija vakauttaa yleiskielen hallintaa ja syventää ammattikielen tuntemusta ja taitoa. Kurssin 
käytyään opiskelija osaa laatia hakemuksen ja ansioluettelon saksaksi sekä hallitsee erilaisia 
keskustelustrategioita. Lisäksi hän osaa etsiä tietoa ja esitellä ajankohtaisia uutisaiheita saksaksi. Kurssin jälkeen 
opiskelija selviytyy suullisesti ja kirjallisesti vaativissakin liike-elämän viestintätilanteissa saksaksi (messuilla 
käynnit, neuvottelut, työpaikkahaastattelu).
Contents:
Kurssilla käsitellään yleisiä työelämän tilanteita, esim. hakemus, ansioluettelo ja työpaikkahaastattelu sekä 
ulkomaankauppaan liittyviä tilanteita, esim. messuilla käynnit, neuvottelut ja keskustelustrategiat. Kurssilla 
korostetaan ajankohtaisia saksankielisiin maihin liittyviä asioita sekä kulttuurienvälistä viestintää.
Learning activities and teaching methods:
Kontaktiopetusta (52 t) ja itsenäistä työskentelyä. Opetusta on 4 tuntia viikossa.
Target group:
Taloustieteiden tiedekunnan opiskelijat. Muiden tiedekuntien opiskelijat sekä vaihto-opiskelijat voivat osallistua 
opetukseen, mikäli ryhmissä on tilaa.
Recommended or required reading:
Opettajan valmistama materiaali. Jaetaan tunnilla.
Assessment methods and criteria:
Opiskelijoilta edellytetään säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen sekä kurssilla sovitettujen kirjallisten 
ja suullisten tehtävien suorittamista.
Grading:
Hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana asteikolla 1 - 5.
Person responsible:
Oliver Jarde
Other information:
Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia tai ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittaudu 
kurssin opettajalle sähköpostitse. 
Kurssin vastuuhenkilö opastaa mielellään oikean kurssin valinnassa. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä 
sähköpostitse: etunimi.sukunimi(at)oulu.fi

http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=SaksaTatk.html&v=saksa
http://webcgi.oulu.fi/kielikeskus/index.php?a=o&s=SaksaKiekuvi.html&v=saksa

