SUOMEN KIELEN OPINNOT

Periodi

pääaine (kandi + maisteri) 150 op
1

2

3

4

Esitietovaatimukset,
suoritusajankohtasuositus tai muuta lisätietoa
Päivitetty 9.4.2019

Humanististen tieteiden kandidaatti 180–190 op

Lue myös tiedoston lopun huomautus!

ORIENTOIVAT OPINNOT, 0 OP
Opiskelu ja sen suunnittelu, 0 op
x
1. opiskeluvuonna
HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1, 0 op
x
1. opiskeluvuonna
HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2, 0 op
x
2. opiskeluvuonna
KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET OPINNOT, 25 OP
Suomen kielen rakenne, 5 op
x
1. opiskeluvuonna
Huom. Muut kuin kieliaineita pääaineenaan lukevat sivuaineopiskelijat – pääaineena esimerkiksi kirjallisuus tai historia – sekä luokanopettajaopiskelijat suorittavat tämän kurssin aineopintoihin heti
opintojen alussa.
Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi, 5 op
x
x
1. opiskeluvuonna
Huom. Muut kuin kieliaineita pääaineenaan lukevat sivuaineopiskelijat – pääaineena esimerkiksi kirjallisuus tai historia – sekä luokanopettajaopiskelijat suorittavat tämän kurssin aineopintoihin heti
opintojen alussa.
Viestintätaidot ja vuorovaikutus, 5 op
x
Toinen kotimainen kieli (ruotsi), 5 op
x x 1. opiskeluvuonna
Vieras kieli, 5 op
x
x
2. opiskeluvuonna
http://www.oulu.fi/kielikoulutus/englanti_hutk
SUOMEN KIELEN PERUSOPINNOT, 25 OP
Kielen kehitys ja vaihtelu, 5 op
x
Suomen kielen rakenne
Yleisen kielitieteen ja fonetiikan
peruskurssi
Kielenhuolto, 5 op
x
Suomen kielen rakenne
Kielen kehitys ja vaihtelu
Äänne- ja muoto-oppi, 5 op
x
Suomen kielen rakenne
Yleisen kielitieteen ja fonetiikan
peruskurssi
Tekstioppi, 5 op
x
Lauseoppi, 5 op
x Suomen kielen rakenne
Äänne- ja muoto-oppi
SUOMEN KIELEN AINEOPINNOT, 45 OP (sivuaineopiskelijoilla 35 op)
Tekstilajit ja kirjoittaminen, 5 op
x
x
Tekstioppi
Kielenhuolto
Kielikonsulttikurssi, 5 op
x
Tekstioppi
Tekstilajit ja kirjoittaminen
Murteet ja nykypuhekieli, 5 op
x
Kielen kehitys ja vaihtelu
Äänne- ja muoto-oppi
Sanasto ja nimistö
Sanasto ja nimistö, 5 op
x
Suomen kielen rakenne
Äänne- ja muoto-oppi
Semantiikka, 5 op
x
Viron alkeiskurssi, 5 op (pääaineopiskelijoille ja niille sivuaineopiske- x
x
lijoille, joilla on pääaineena toinen kieliaine)
Fennistiikan teoriat ja metodit, 5 op (pääaineopiskelijoille ja niille six perusopinnot
vuaineopiskelijoille, joilla on pääaineena toinen kieliaine)
Kandidaatintutkielma, 10 op (pääaineopiskelijoille)
x
x
perus- ja aineopinnot
Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto / suomen kieli), 0 op
x
JOMPIKUMPI SEURAAVISTA:
opiskelijan valinnan mukaan
MUIDEN KUIN AINEENOPETTAJIKSI AIKOVIEN SIVUAINEOPINNOT, 85 OP
AINEENOPETTAJAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOSSA SIVUAINEOPINNOT, 90 OP
• toinen opetettava aine: kirjallisuuden perus- ja aineopinnot, 60 op
• pedagogiset opinnot: osa 1, 30 op

Periodi

SUOMEN KIELEN OPINNOT
pääaine (kandi + maisteri) 150 op
1

2

3

4

Esitietovaatimukset,
suoritusajankohtasuositus tai muuta lisätietoa

Filosofian maisteri 120–130 op
ORIENTOIVAT OPINNOT, 0 OP
HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3, 0 op
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEINEN OPINTOJAKSO, 5 OP
Viestintäosaaminen ja ohjaaminen, 5 op
SUOMEN KIELEN SYVENTÄVÄT OPINNOT, 80 OP
Kielihistoria, 5 op
Graduseminaari, 10 op

Pro gradu -tutkielma, 40 op
Lisäksi 25 op valinnaisia opintoja seuraavista:
• Syventävien opintojen tentti (ent. päättökuulustelu), 5 op
• Viron jatkokurssi, 5 op
• Pohjoissaamen alkeiskurssi ja jatkokurssi, 5–10 op
• tutkinto-ohjelman yhteisiä opintoja jommastakummasta kokonaisuudesta: johdatus kielen ja kirjallisuuden tutkimukseen tai työelämäkokonaisuus (ei yrittäjyyskursseja), 0–20 op
• yleisen kielitieteen opintoja, 0–25 op
• S2-opintoja, 0–25 op
• muita valinnaisia opintoja tarjonnan mukaan, 10 op
Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/suomen kieli), 0 op
JOMPIKUMPI SEURAAVISTA:
MUIDEN KUIN AINEENOPETTAJIKSI AIKOVIEN SIVUAINEOPINNOT TAI MUUT OPINNOT, 40 OP
AINEENOPETTAJAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOSSA SIVUAINEOPINNOT, 30 OP
• pedagogiset opinnot: osa 2, 30 op

x

4. opiskeluvuonna
x

x

x

x
x

x

Murteet ja nykypuhekieli
perus- ja aineopinnot
Graduseminaarin voi aloittaa joko
1. tai 3. periodissa. Kumpikin seminaari on kolmen periodin pituinen.
Graduseminaari

Maisterivaiheen kypsyysnäytteeksi hyväksytään pro gradun tiivistelmä.
opiskelijan valinnan mukaan

Sivuaineopiskelijat, joiden pääaine ei edellytä kursseja Suomen kielen rakenne ja Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi
tutkinto-ohjelman yhteisinä opintoina (siis opiskelijat, joiden pääaineena on esimerkiksi kirjallisuus tai historia sekä luokanopettajaopiskelijat), suorittavat nämä opintojaksot heti ensimmäisenä syyslukukautena. Nämä opintojaksot lasketaan heillä aineopintoihin Viron alkeiskurssin ja Fennistiikan teorioiden ja metodien tilalle. Kieliaineiden opiskelijat ovat suorittaneet Suomen
kielen rakenteen ja Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssin oman pääaineensa vaatimina opintoina. He suorittavat aineopinnot normaalisti lukuun ottamatta Kandidaatintutkielmaa. Syventävät opinnot suorittava sivuaineopiskelija tekee myös sivuaineen tutkielman (20 op).

