KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA TARJOTTAVIA VAPAASTI VALITTAVIA
OPINTOJA LUKUVUONNA 2020-2021
FREE ELECTIVE STUDIES AT THE FACULTY OF EDUCATION, ACADEMIC YEAR
2020-2021
•
•
•
•
•

•

Kasvatustieteiden tiedekunnan tarjoamat vapaasti valittavat kurssit on tarkoitettu
KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE.
Mikäli valinnaiselle opintojaksolle ei ole ilmoittautunut weboodissa vähintään 15 opiskelijaa
ilmoittautumisajan puitteissa, opintojaksoa ei järjestetä.
Vapaavalintaisten opintojaksojen ilmoittautuminen on sitova. Katso kurssin mahdolliset
päällekkäisyydet ennen kuin ilmoittaudut kurssille!
Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän kuin siihen mahtuu, ylijäävät opiskelijat
sijoitetaan varasijoille ja ilmoittautumisajan loppuun mennessä peruuttaneiden opiskelijoiden
tilalle voidaan siirtää varasijalta opiskelija varsinaiseksi kurssin osallistujaksi.
Listaan voi tulla päivityksiä ja muutoksia vuoden aikana!

EN:
Free elective courses offered by the Faculty of Education are offered to FACULTY OF
EDUCATION STUDENTS.

•

If less than 15 people sign up for a course during registration period, the course will not be
organised.

•

Registration to an elective course is binding. Please make sure there are no timetable clashes
in your schedule before you sign up!

•

If more students have registered than there are spaces on the course, those who signed up last
will be placed on queue and if there are cancellations, students from that queue may be
granted a place on that course.

•

This list of courses may be updated/changed during the year!

Listasta löydät tiedekunnassamme tarjottavia opintoja, joita voi sijoittaa vapaasti valittaviin
opintoihin. Tarkemmat tiedot opintojaksojen aikatauluista, kohderyhmästä, sisällöistä sekä
ryhmään koosta löydät weboodista kurssin koodilla. Lisätietoja voit kysyä opintojaksojen
vastuuhenkilöiltä (tiedon löydät Pepin ja WebOodin kurssikuvauksesta).
On this list you can find studies you can have as your free elective studies. You can find more
specific information about the schedules, target groups, contents etc. in WebOodi and Peppi. For
more information, please contact the responsible teacher of the course (responsible teacher
information can be found in course descriptions in Peppi and Weboodi). Please note that all
courses taught in English are listed on a separate list later in this document!

LUKUVUOSI 2020-2021
Muista tarkistaa kurssin alkamisajankohta Pepistä!
o
o
o
o
o
o
o
o
o

407088A MindBusiness: Tunnista yrittäjyyspotentiaalisi ja tuotteista osaamisesi, 5 op
402756P Lapsi, kasvatus ja kulttuuri, 5 op
402757P Projektityö
407081A, Yhteisöllinen musiikkikasvatus, 5 op
404026A Yhdessä kehittäen kohti kokonaisvaltaista ilmastokasvatusta 5 op
408057S CAD/CAM perusopetuksessa 5op
408056S Robotiikka perusopetuksessa 5op
407068A Kouluharjoittelu yhteistyössä Yrityskylän kanssa
407073A Research on Gender and Sexuality, 5op

Varsinaisten valinnaisten opintojaksojen lisäksi tarjonnassa on eri koulutusten opintojaksoja, joita
toisten koulutusten opiskelijat tiedekunnan sisällä, voivat suorittaa vapaavalintaisina opintoina.
Näihin opintojaksoihin otetaan lähtökohtaisesti maksimissaan 15 opiskelijaa suorittamaan ko.
kurssia valinnaisena opintojaksona. Kurssit on merkitty tähän listaan.
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442191A Lapsuus yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä, 5 op
402106P Erityispedagogiikan peruskurssi, 2 kertaa vuodessa (alkusyksy ja alkukevät), 5op
402149S Yhteistyö ja ammatilliset vuorovaikutustaidot, 5 op
407074A Moninaisuus koulussa ja kasvatuksessa, 5op
411004A Kasvatus- ja sivistysteoria, 5op
411008A Koulutusekonomian perusteet, 5op
411020A Teoreettisen ja filosofisen tutkimuksen metodologia, 5op
411005A Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet, 5op
407090A Monilajinen lapsuustutkimus - Ihmiskeskeisyyden haastaminen kasvatuksessa,
5op
413067S Koulutussosiologia, 5 op
413060S Kasvatussemiotiikka, 5 op
423272S Varhaisiän musiikkikasvatus, 5 op
423275S Musiikkikasvattajan management, 5 op
423260S Musiikkipsykologia, 5 op
423273S Erityismusiikkikasvatus, 5 op
423263S Musiikkiliikunnan pedagogiikka, 5 op
423255S Soitinpedagogiikka, 5 op
423234S Rytmimusiikin pedagogiikka, 5 op
423264S Musiikkiteknologian pedagogiikka, 5 op
408513S Ethics of Education, 5 op
407530A Defining Education in the Globalised World, 5 op
408535S Global Education and Development, 5 op
405522Y Intercultural Education, Social Justice and Sustainablity, 5 op
407534A Nordic Education, 5 op
405519Y LET Scientific Grounding, 5 ECTS Credits

o
o
o
o
o
o

418027P Self-Regulation and Collaborative Learning, 5 ECTS Credits
418028P Technology Enhanced Learning and Digital Fabrication, 10 ECTS Credits
418029P Educational Technology Project, 10 ECTS Credits (Tähän voi tulla, jos on tehnyt
myös kaksi edellistä jaksoa.)
413323S Computer Supported Collaborative Learning, 5 ECTS Credits
413330S Entrepreneurial Mindset in Education, 5cr
413322S Entrepreneurship in education, 5cr

Kasvatustieteiden tiedekunnan vapaasti suoritettavat sivuaineet (language of instruction
Finnish) (voi opiskella myös yksittäisiä kursseja, huomioi kuitenkin esitietovaatimukset weboodin
kurssikuvauksista!) Muihin kuin alla esitettyihin KTK:n sivuaineisiin opintooikeuden voi saada vain
sivuainevalintojen kautta.
Lisätietoja weboodista→opinto-oppaat→kasvatustieteiden tiedekunta→sivuaineet
•
•
•
•
•
•
•
•

A250504 Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
A250505 Kasvatustieteen aineopinnot 35 op
A212901 Sukupuolentutkimus, perusopinnot 25 op
A212902 Sukupuolentutkimus, aineopinnot 35 op
A250603 Psykologian perusopinnot 25 op
A250604 Psykologian aineopinnot 35 op
A211401 Sosiologian perusopinnot 25 op
A211402 Sosiologian aineopinnot 35 op

Elective courses taught in English at the Faculty of Education /Academic year 2020-2021
Remember to check the course timetable/timing in Peppi!
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408513S Ethics of Education, 5 op
407530A Defining Education in the Globalised World, 5 op
408535S Global Education and Development, 5 op
405522Y Intercultural Education, Social Justice and Sustainablity, 5 op
407534A Nordic Education, 5 op
405519Y LET Scientific Grounding, 5 ECTS Credits
418027P Self-Regulation and Collaborative Learning, 5 ECTS Credits
418028P Technology Enhanced Learning and Digital Fabrication, 10 ECTS Credits
418029P Educational Technology Project, 10 ECTS Credits (You may register for this course
if you have completed the two previous ones, 418027P and 418028P).
413323S Computer Supported Collaborative Learning, 5 ECTS Credits
413330S Entrepreneurial Mindset in Education, 5cr
413322S Entrepreneurship in education, 5cr
402110P Special Education and the Course of Life, 5 ECTS cr
407068A School practice in cooperation with Yrityskylä, 5op
407073A Research on Gender and Sexuality, 5 ECTS cr
402757P Project work, 5 ECTS cr
402756P Child, education and culture, 5 ECTS cr

Muut tiedekunnat tarjoavat myös valinnaisia kursseja, tarjonnan löydät Pepistä ja WebOodista.
Other faculties also offer free elective studies, you can find elective courses in Peppi and
WebOodi.
https://opas.peppi.oulu.fi/fi/etusivu/19381
https://weboodi.oulu.fi/oodi/opasopiskopas.jsp

Seuraa myös sähköpostiasi, tiedotamme lukuvuoden aikana tulevista vapaasti valittavien
opintojen suorittamismahdollisuuksista.
Remember to follow your email, we will inform you of possible other free elective courses along
the academic year.

