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Tulostetun sisällön rajaus
Ops-kausi: 2020-2021. Tutkinto-ohjelmaan kuuluvien opintojen tulostus: Opintokokonaisuudet ja opintojaksot . Tulostettavien opintojen rajaus: Monikielisen akateemisen viestinnän keskus. Kuvaustekstien kielet: Kaikki. Tulostepohjan kieli: suomi.

MOVI2020 Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen viestintä- ja kieliopinnot
MOVI2020 Language and communication courses in the Centre for Multilingual Academic Communication
OPETUSSUUNNITELMAKAUSI 2020-2021
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä
Koulutuspaikka

väh. 0 op
[tieto puuttuu]
[tieto puuttuu]
ei
[tieto puuttuu]

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%

Tutkinto-ohjelman laji
Tutkintonimikkeet
Koulutusala
Koulutusluokitus

Alempi tutkinto-ohjelma
[tieto puuttuu]
[tieto puuttuu]
[tieto puuttuu]

TUTKINTORAKENNE
Tutkinnon osa

Laajuus

MONIKIELISEN AKATEEMISEN VIESTINNÄN KESKUKSEN VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

MOVI_KAIKKI MONIKIELISEN AKATEEMISEN VIESTINNÄN KESKUKSEN OPETUS 2020-23
LUONNOS

XHOX1000 Hollanti 1
LUONNOS

väh. 0 op
väh. 0 op
4 op

UUSIMUOTOISET VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_BIO-YMP VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 10 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHM1000 Akateemiset tekstitaidot (bio- ja ympäristötieteet)
LUONNOS

2 op

AKATEEMINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHM1001 Akateeminen vuorovaikutus (bio- ja ympäristötieteet)
LUONNOS

2 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHM1002 Monikielinen vuorovaikutus (bio- ja ympäristötieteet)

3 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
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0 op

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHM1003 Tutkimusviestintä (bio- ja ympäristötieteet)

3 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_FYS VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 8 op

YHTEISTYÖTAIDOT JA AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHM1007 Yhteistyötaidot (fysiikka)

2 op

XYHM1008 Akateemiset tekstitaidot (fysiikka)

1 op

LUONNOS
LUONNOS

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHM1009 Monikielinen vuorovaikutus (fysiikka)

3 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHM1010 Tutkimusviestintä (fysiikka)

2 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_KIVI_SUO VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 6 op

XYHH2000 Monikielinen vuorovaikutus

6 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_HIS VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 9 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHH1013 Akateemiset tekstitaidot (historia)
LUONNOS

2 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHH1014 Monikielinen vuorovaikutus (historia)

4 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

3 / 512

XYHH1015 Tutkimusviestintä (historia)

3 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_KEM VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 8 op

RAPORTOIVA VIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHM1011 Raportoiva viestintä (kemia)
LUONNOS

1 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHM1012 Akateemiset tekstitaidot (kemia)
LUONNOS

2 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHM1013 Monikielinen vuorovaikutus (kemia)

3 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHM1014 Tutkimusviestintä (kemia)
LUONNOS

2 op

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_JSBE VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 10 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHT1000 Akateemiset tekstitaidot
LUONNOS

3 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHT1001 Monikielinen vuorovaikutus

6 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHT1002 Tutkimusviestintä

4 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_LIIK VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 12 op

AKATEEMINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHL1000 Akateeminen vuorovaikutus (liikuntatieteet)
LUONNOS

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)

3 op

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

XYHL1001 Akateemiset tekstitaidot (liikuntatieteet)
LUONNOS

4 / 512

3 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHL1002 Monikielinen vuorovaikutus (liikuntatieteet)

3 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHL1003 Tutkimusviestintä (liikuntatieteet)

3 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_MAT-TIL VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 8 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHM1004 Akateemiset tekstitaidot (matematiikka ja tilastotiede)
LUONNOS

2 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHM1005 Monikielinen vuorovaikutus (matematiikka ja tilastotiede)

3 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHM1006 Tutkimusviestintä (matematiikka ja tilastotiede)
LUONNOS

3 op

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_MUTKU VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 9 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHH1003 Akateemiset tekstitaidot (Mutku)
LUONNOS

3 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHH1004 Monikielinen vuorovaikutus (Mutku)

4 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHH1005 Tutkimusviestintä (Mutku)

2 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
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väh. 12 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHK1003 Akateemiset tekstitaidot (psykologia)
LUONNOS

4 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHK1004 Monikielinen vuorovaikutus (psykologia)

4 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHK1005 Tutkimusviestintä (psykologia)

4 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_YFI VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 12 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHY1000 Akateemiset tekstitaidot
LUONNOS

3 op

AKATEEMINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHY1001 Akateeminen vuorovaikutus
LUONNOS

3 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHY1002 Monikielinen vuorovaikutus

3 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHY1003 Tutkimusviestintä

3 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_KUMU VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 9 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHH1010 Akateemiset tekstitaidot (KUMU)
LUONNOS

2 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHH1011 Monikielinen vuorovaikutus (KUMU)

4 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
TUTKIMUSVIESTINTÄ XYHH002 -OPINTOJAKSON SUORITTANEILLE OPISKELIJOILLE (väliotsikko)
XYHH004 Tutkimusviestintä (etnologia)

4 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ XYHH1011 OPINTOJAKSON SUORITTANEILLE OPISKELIJOILLE (väliotsikko)
XYHH1012 Tutkimusviestintä (KUMU)

3 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_TERV VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 12 op

AKATEEMINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHL1004 Akateeminen vuorovaikutus (terveystieteet)
LUONNOS

3 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHL1005 Akateemiset tekstitaidot (terveystieteet)
LUONNOS

3 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHL1006 Monikielinen vuorovaikutus (terveystieteet)

3 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHL1007 Tutkimusviestintä (terveystieteet)

3 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_KAS VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 10 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHK1000 Akateemiset tekstitaidot / Kasvatustieteet
LUONNOS

3 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHK1001 Monikielinen vuorovaikutus / Kasvatustieteet

4 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

7 / 512

XYHK1002 Tutkimusviestintä / Kasvatustieteet

3 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_KIVI_RU VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 6 op

XYHH2006 Monikielinen vuorovaikutus

6 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

XUVK_TJT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 20 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHI1010 Akateemiset tekstitaidot (TJT)
LUONNOS

6 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHI2010 Monikielinen vuorovaikutus (TJT)

6 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHI3010 Tutkimusviestintä (TJT)

6 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_IT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 10 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHI1020 Akateemiset tekstitaidot (TIE)
LUONNOS

3 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHI2020 Monikielinen vuorovaikutus (TIE)

3 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHI3020 Tutkimusviestintä (TIE)

2 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_KIVI_VIER VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

XYHH2005 Monikielinen vuorovaikutus
LUONNOS

väh. 6 op
6 op
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XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XUVK_KIVI_VIE VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT

väh. 9 op

LUONNOS
LUONNOS

LUONNOS

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHH2000 Monikielinen vuorovaikutus
LUONNOS

6 op

TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN (väliotsikko)
XYHH2001 Tieteellinen kirjoittaminen
LUONNOS

3 op

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_KIVI_JOU VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 14 op

JOURNALISTIIKAN KIELENHUOLTO (väliotsikko)
XYHH2002 Journalistinen kielenhuolto
LUONNOS

5 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHH2000 Monikielinen vuorovaikutus

6 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHH2003 Tutkimusviestintä
LUONNOS

3 op

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XYHK2000 Akateemiset tekstitaidot (OKL)

2-3 op

XYHK2001 Monikielinen vuorovaikutus (OKL)

3-4 op

LUONNOS
LUONNOS

XAR2020MUU ARABIA

0-8 op

XAR0005 Arabia 1

4 op

XAR0006 Arabia 2

4 op

LUONNOS

LUONNOS
LUONNOS

XES2020MUU ESPANJA
LUONNOS

0-61 op

ALKEIS- JA JATKOKURSSIT (väliotsikko)
XES0005 Espanja 1

4 op

XES0006 Espanja 2

4 op

XES0007 Espanja 3

4 op

XES0008 Espanja 4

4 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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3 op

AKATEEMISEN PERUSTASON KURSSIT (väliotsikko)
XESX1001 Espanjan tekstitaidot

2 op

XESX1002 Espanjankielinen vuorovaikutus

2 op

XESX010 Sosiaalisen median espanjaa

3 op

XESX011 Espanjan kielen kuunteluharjoitukset

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

ESTUDIOS LATINOAMERICANOS (väliotsikko)
XES0015 Liike-elämän kulttuuri Espanjassa ja latinalaisessa Amerikassa

3 op

XESX003 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikan taide, kirjallisuus ja kult

3 op

XESX004 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikan media ja viestintä

3 op

XESX005 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikan talous

3 op

XESX006 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikan historia, politiikka ja yht

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XIT2020MUU ITALIA
LUONNOS

0-16 op

XIT0005 Italia 1

4 op

XIT0006 Italia 2

4 op

XIT0007 Italia 3

4 op

XIT0008 Italia 4

4 op

XKI2020MUU KIINA

0-33 op

XKI0005 Kiina 1

4 op

XKI0006 Kiina 2

4 op

XKI0007 Kiina 3

4 op

XKIX003 HSK Test Preparation Course

3 op

XKIX010 Puhutaan kiinaa 1

2 op

XKIX012 Chinese Culture and Business Etiquette

2 op

XKIX013 Kiinan kirjoitusmerkit ja kirjoittaminen

2 op

XKIX009 Kiinan fonetiikka ja ääntäminen

2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

LUONNOS

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XVE2020MUU VENÄJÄ
LUONNOS

0-52 op
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PERUSKURSSIT (väliotsikko)
XVE0005 Venäjä 1

5 op

XVE0006 Venäjä 2

5 op

XVE0007 Venäjä 3

5 op

XVE0008 Venäjä 4

5 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TÄYDENTÄVÄT KURSSIT (väliotsikko)
XVEX1000 Venäjän valmennuskurssi
LUONNOS

3 op

XVEX1001 Venäjän tekstitaidot

2-3 op

XVEX1002 Venäjänkielinen vuorovaikutus

2-3 op

LUONNOS
LUONNOS

XVE0019 Venäjän normatiivinen kielioppi 1

2 op

XVE0020 Venäjän normatiivinen kielioppi 2

2 op

XVE0014 Venäjän kielen suullisen kielitaidon intensiivikurssi

3 op

XVE0010 Venäjän tekstikurssi/kielikoe

3 op

XVE0011 Venäjän tekstikurssi 2

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XENX013 Modern Russia: Myth and Reality
LUONNOS

2-4 op

SYVENTÄVÄT KURSSIT (väliotsikko)
XVET001 Liikevenäjä

3 op

XVE0018 Venäläinen yhteiskunta ja kulttuuri

3 op

LUONNOS
LUONNOS

XVE0015 Pietari - mahdollisuuksien kaupunki

2-4 op

XVEX003 Volgan viemä Venäjä

3-5 op

LUONNOS
LUONNOS

XJA2020MUU JAPANI

0-33 op

XJA0005 Japani 1

5 op

XJA0006 Japani 2

3 op

XJA0007 Japani 3

4 op

XJA0008 Japani 4

5 op

XJA0009 Japani 5

4 op

XJA0011 Japani 6

5 op

LUONNOS

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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XJA0012 Perinteinen Japanin kulttuuri

4 op

XJA0020 Japanin puheharjoitukset

1 op

LUONNOS
LUONNOS

XSA2020MUU SAKSA
LUONNOS

0-75 op

PERUSKURSSIT (väliotsikko)
XSA0001 Saksan alkeiskurssi 1

4 op

XSA0002 Saksan alkeiskurssi 2

4 op

XSA0003 Saksan jatkokurssi 1

4 op

XSA0004 Saksan jatkokurssi 2

4 op

XSAT1000 Liikesaksa alkeet 1

3 op

XSAT1001 Liikesaksa alkeet 2

3 op

XSAT1002 Liikesaksa alkeet 3

3 op

XSAT1003 Liikesaksa alkeet 4

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TÄYDENTÄVÄT JA KERTAAVAT KURSSIT (väliotsikko)
XSAX005 Saksa 5

4 op

XSAX006 Saksa 6

4 op

XSAX007 Liikesaksa 1/Unternehmen Deutsch 1

3 op

XSAX008 Liikesaksa 2/Unternehmen Deutsch 2

2 op

XSAX002 Saksan kielioppikurssi

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

SYVENTÄVÄT KURSSIT (väliotsikko)
XSA0103 Saksan kielen suullinen taito

3 op

XSA0623 Wirtschaftsdeutsch

3 op

XSA0624 Geschäftsdeutsch

3 op

XSA0662 Betriebspraktikum in Deutschland

7 op

XSA0663 Studienfahrt nach Deutschland

3 op

XSAX1000 Landeskunde der deutschsprachigen Länder

3 op

XSAX1001 Zentrale Themen des deutschsprachigen Raums

4 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XVK2020MUU VIITTOMAKIELI
LUONNOS

0-10 op

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

12 / 512

XVK0001 Viittomakielen alkeet

4 op

XVK0002 Viittomakielen jatkokurssi

4 op

XVK0003 Viittomakielen jatkokurssi 2

2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XEOTO EACH ONE TEACH ONE
LUONNOS

0-6 op

XAR0098 Each one teach one/Arabic

3 op

XKI0098 Each one teach one/Chinese

3 op

XEN0098 Each one teach one/English

3 op

XSU0098 Each one teach one/Finnish

3 op

XRA0098 Each one teach one/French

3 op

XSA0098 Each one teach one/German

3 op

XKR0098 Each one teach one/Greek

3 op

XUN0098 Each one teach one/Hungarian

3 op

XIT0098 Each one teach one/Italian

3 op

XJA0098 Each one teach one/Japanese

3 op

XKO0098 Each one teach one/Korean

3 op

XPU0098 Each one teach one/Polish

3 op

XPO0098 Each one teach one/Portuguese

3 op

XVE0098 Each one teach one/Russian

3 op

XVK0098 Each one teach one/Sign Language

3 op

XSL0098 Each one teach one/Slovak

3 op

XES0098 Each one teach one/Spanish

3 op

XRU0098 Each one teach one/Swedish

3 op

XS2 SUOMI TOISENA JA VIERAANA KIELENÄ

0-62 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

LUONNOS

XSU0026 Survival Finnish 1

2 op

XSU0014 Kirjoittamiskurssi

4 op

XSUX008 Oman alan suomea

5 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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1 op

XKV0026 Ruotsinkielisten suomi/kirjallinen osuus

1-2 op

XKV0027 Ruotsinkielisten suomi/suullinen osuus

1-2 op

LUONNOS
LUONNOS

XSUX001 Suunnista Suomessa

2 op

XSUX1001 Minun suomea

5 op

XSUX1002 Arjen suomea

5 op

XSUX1003 Opiskeluelämän suomea

6 op

XSUX1004 Yhteiskunnan suomea

6 op

XSUX1005 Akateemista suomea

6 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XSUX1006 Arjen tekstejä suomeksi

2-3 op

XSUX1007 Opiskelu- ja mediatekstejä suomeksi

3-4 op

LUONNOS
LUONNOS

XSUX1008 Aletaan jutella suomeksi

2 op

XSUX1009 Jutellaan sujuvasti suomeksi

2 op

LUONNOS
LUONNOS

XYH2020MUU YHDISTETYT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT

väh. 0 op

XYHH1000 Academic and Work Life Communication

2 op

XYHI001 Viestintätaidot IT-alalla

2 op

XYHI002 Äidinkielen tiedeviestintä IT-alalla

2 op

XYHI003 Työelämän viestintätaidot IT-alalla

3-4 op

LUONNOS

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XYHI004 Projektiviestintä IT-alalla

3 op

XYHI1000 Academic and Professional Communication

4 op

XYHI1001 Multilingual and Intercultural Communication Competencies

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication
LUONNOS

XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen
LUONNOS

XYHX006 Multilingual Interaction. Use Your Languages
LUONNOS

XYHX008 Monikielinen argumentointi
LUONNOS

XYHX009 Kulttuurienväliset työelämävalmiudet
LUONNOS

3-5 op
1 op
3-4 op
3 op
2-3 op

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

XYHX1000 Monikielinen luova kirjoittaminen – leiki luovasti kielillä!
LUONNOS

14 / 512

1-2 op

XYHX1004 Projektiviestintä

5 op

XYHX1003 Introduction to Intercultural and Multilingual Communication

5 op

XYHH2004 Journalististen tekstien tyyli

5 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XDOCFI2020MUU JATKO-OPISKELIJOIDEN TIETEELLINEN VIESTINTÄ, SUOMI
LUONNOS

0-39 op

XDOC1000 Tekstikonsultaatio

1 op

XDOC1002 Kirjoittaminen vauhtiin

3 op

LUONNOS
LUONNOS

XDOC1004 Väitöskirjaretriitti
LUONNOS

3-5 op

XDOC1006 Tekstipaja väitöskirjan tekijöille

5 op

XDOC1008 Omien tekstien ohjausryhmä väitöskirjantekijöille

1 op

XDOC2000 Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen

2 op

XDOC2002 Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa

2 op

XDOC2004 Väitöskirjan kirjoittamisen verkkokurssi

3 op

XDOC2006 Rahoitushakemuksen kirjoittaminen

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XDOC3000 Tutkimuksesta tietokirjaksi

3-5 op

XDOC3002 Tieteen popularisointi

3-5 op

LUONNOS
LUONNOS

XDOC3004 Tutki(ja) bloggaa - uusi kirjoittaminen tutkijan arjessa

3 op

XDOC3006 Luova kirjoittaminen tutkijan työssä

3 op

LUONNOS
LUONNOS

XDOCEN2020MUU JATKO-OPISKELIJOIDEN TIETEELLINEN VIESTINTÄ, ENGLANTI
LUONNOS

0-23 op

XDOC2001 Academic articles: The publishing process

2 op

XDOC2003 Academic articles: Coherent sections

2 op

XDOC2005 Conference abstracts

2 op

XDOC2007 Conference presentations

2 op

XDOC2009 Conference posters

2 op

XDOC2011 Grant writing

2 op

XDOC2013 Article-based dissertations

2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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XDOC2015 Preparing for the doctoral defence

2 op

XDOC1001 Starting to write as a doctoral student

2 op

XDOC1003 Writing workshop for doctoral students

2 op

XDOC1005 Academic voice and integrating sources

2 op

XDOC3001 Popularizing research

2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XPV2020MUU PUHEVIESTINTÄ
LUONNOS

väh. 0 op

XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito

5 op

XPV0012 Puheviestintä/äänenkäyttö

3 op

XPV0015 Esiintymistaito

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XPV0018 Puheviestinnän perusteet

2-3 op

XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen

1-3 op

LUONNOS
LUONNOS

XPVK002 Akateeminen puheviestintä

2 op

XPVK003 Varhaiskasvatuksen asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen

2 op

XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta

3 op

XPVX003 Työelämän viestintätaidot

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XRVX1001 Puheviestintä ruotsinkielisille

2-3 op

XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus

3-5 op

XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö

3-5 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XPVB1002 Kokoustaidot

2 op

XPVK0202 Vuorovaikutusosaaminen psykologin työssä

3 op

LUONNOS
LUONNOS

XKV2020MUU KIRJOITUSVIESTINTÄ
LUONNOS

väh. 0 op

KIRJOITUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XKV0024 Kielenhuollon luennot

3 op

XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet

3 op

LUONNOS
LUONNOS

XKV0801 Kirjoitusviestinnän tentti
LUONNOS

XKVX1001 Kielenhuollon verkkokurssi
LUONNOS

TUKEA GRADUN KIRJOITTAMISEEN (väliotsikko)

2-3 op
3 op
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XKVB1000 Tieteellinen viittaaminen opinnäytteessä

1 op

XKVB1001 Gradun kirjoittamisen verkkokurssi

3 op

XKVB0001 Gradu vauhtiin

2 op

XKVB0002 Raakileesta graduksi

2 op

XKVB0003 Gradun viimeistely

2 op

XKVB0004 Graduretriitti - Kirjoittamisen intensiivikurssi gradun tekijöille

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKINTOKOHTAISIA/TIEDEKUNTAKOHTAISIA KIRJOITUSVIESTINNÄN OPINTOJA (väliotsikko)
XKVH005 Musiikkikasvatuksen tutkimusviestintä

3 op

XKVH006 Musiikkitieteen tutkimusviestintä

3 op

XKVK002 Kasvatustieteiden tutkimusviestintä (maisteritaso)

3 op

XKVL004 Terveystieteiden tutkimusviestintä

3 op

XKVL1000 Tutkimusviestinnän perusteet (LPE-AKO)

2 op

XKVX002 Työelämän tekstitaidot

4 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XKVX004 Tukea kirjoittamiseen
LUONNOS

2-3 op

XKVX008 Luova kirjoittaminen - fiktion työstäminen ja luova prosessi

3 op

XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet

3 op

LUONNOS
LUONNOS

XRVX1000 Kirjoitusviestintä ruotsinkielisille
LUONNOS

XKVX1000 Omien tekstien ohjausryhmä
LUONNOS

XKIRJAUS2020MUU KIRJAUSKOODIT OPETUSHENKILÖKUNNAN KÄYTTÖÖN
LUONNOS

2-3 op
1 op
väh. 0 op

XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TÄYDENNYSMODUULIT (väliotsikko)
XSUL0099 Suomen kielen täydennysmoduuli, liikunta- ja terveystieteiden
tiedekunta

0-2 op

XRUI099 Ruotsin kielen täydennysmoduli, informaatioteknologian tiedekunta

0-2 op

LUONNOS

LUONNOS
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0-2 op

XRUL099 Ruotsin kielen täydennysmoduli liikunta- ja terveystieteiden tdk

1 op

XRUM099 Ruotsin kielen täydennysmoduli, matemaattis-luonnontieteellinen tdk

1 op

LUONNOS

LUONNOS

XRUH0099 Ruotsin kielen täydennysmoduli, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk

0-2 op

XRUK0099 Ruotsin kielen täydennysmoduuli, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

0-2 op

LUONNOS

LUONNOS

XENI099 Englannin kielen täydennysmoduuli, informaatioteknologian tiedekunta

1 op

XENT099 Englannin kielen täydennysmoduli, kauppakorkeakoulu

1 op

XENL0099 Englannin kielen täydennysmoduuli, liikunta- ja terveystieteiden
tdk

1 op

LUONNOS
LUONNOS

LUONNOS

XENM0099 Englannin kielen täydennysmoduuli, matemaattis-luonnontieteellinen tdk

0-2 op

XENH0099 Englannin kielen täydennysmoduuli, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk

0-2 op

XENK0099 Englannin kielen täydennysmoduuli, kasvatustieteiden ja psykologian tdk

0-2 op

LUONNOS

LUONNOS

LUONNOS

XSL2020MUU SLOVAKKI
LUONNOS

väh. 0 op

XSL0005 Slovakki 1

5 op

XSL0006 Slovakki 2

5 op

LUONNOS
LUONNOS

XSLX001 Slaavilaisista kielistä ja kansoista
LUONNOS

XRU2020MUU RUOTSI
LUONNOS

3-4 op
väh. 0 op

TIEDEKUNTA- JA TUTKINTOKOHTAISIA RUOTSIN OPINTOJA (väliotsikko)
XRUH002 Svenska för språkvetare/skriftlig

1 op

XRUH902 Svenska för språkvetare/muntlig

2 op

XRUH004 Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare/skriftlig

1 op

XRUH904 Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare/muntlig

2 op

XRUH005 Svenska för journalister och kommunikationsvetare/skriftlig

1 op

XRUH905 Svenska för journalister och kommunikationsvetare/muntlig

2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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XRUH006 Svenska för musikvetare/skriftlig

1 op

XRUH906 Svenska för musikvetare/muntlig

2 op

XRUI002 Svenska för systemvetare/skriftlig

2 op

XRUI902 Svenska för systemvetare/muntlig

2 op

XRUI003 Svenska för datatekniker/skriftlig

1 op

XRUI903 Svenska för datatekniker/muntlig

1 op

XRUM002 Svenska för naturvetare och matematiker/skriftlig

1 op

XRUM902 Svenska för naturvetare och matematiker/muntlig

1 op

XRUT002 Svenska för ekonomer/skriftlig

1 op

XRUT902 Svenska för ekonomer/muntlig

2 op

XRUK1001 Svenska för pedagoger/skriftlig

1 op

XRUK9001 Svenska för pedagoger/muntlig

2 op

XRUL1001 Svenska för idrotts- och hälsovetare/skirftlig

1 op

XRUL9001 Svenska för idrotts- och hälsovetare/muntlig

2 op

XRUY1001 Svenska för samhällsvetare och psykologer/skriftlig

1 op

XRUY9001 Svenska för samhällsvetare och psykologer/muntlig

2 op

XRUH1001 Svenska för humanister/skriftlig

1 op

XRUH9001 Svenska för humanister/muntlig

2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

MUUT RUOTSIN OPINTOJAKSOT (väliotsikko)
XRUX1002 Prata svenska

2 op

XRUT001 Businesskulturen i Norden

4 op

XRU0006 Swedish for International Students

3 op

XRU0009 Swedish for International Students 2

4 op

XRUX014 Ruotsin valmentava moduuli/ Förberedande basmodul

3 op

XRUX015 Ruotsin valmentava kirjoitusmoduuli/ Förberedande skrivmodul

2 op

XRUX1001 Ruotsin valmentava verkkomoduuli

2 op

XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen

1 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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LUONNOS
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1 op
väh. 0 op

PERUSTASON OPINNOT (väliotsikko)
XRA0005 Ranska 1

4 op

XRA0006 Ranska 2

4 op

XRA0007 Ranska 3

4 op

XRA0008 Ranska 4

4 op

XRAX1015 Ranska 3 ja 4, intensiivikurssi

5 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TÄYDENTÄVÄT OPINNOT (väliotsikko)
XRAX1000 Ranskan valmennuskurssi
LUONNOS

3 op

XRAX1001 Ranskan tekstitaidot

2-3 op

XRAX1002 Ranskankielinen vuorovaikutus

2-3 op

LUONNOS
LUONNOS

XRAX1003 Ranskan kielen rakenteet

4 op

XRAX1004 Ranskan kielen ääntämiskurssi

2 op

LUONNOS
LUONNOS

SYVENTÄVÄT OPINNOT (väliotsikko)
XRAX1006 Ranskalainen elokuva

2-3 op

XRAT1000 Opintomatka Ranskaan

2-4 op

XRAT006 Ranskan palvelut ja instituutiot

2-3 op

XRAT005 Ranska ja talous

2-3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XRAT004 Työelämäviestintää ranskaksi
LUONNOS

4 op

XRAT001 Ranska ja yhteiskunta

2-3 op

XRA0022 Ranskan kirjoitusharjoitukset

2-4 op

XRAX1005 Kieliharjoittelu (Liègen yliopisto, Belgia)

8-9 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

RANSKANKIELISTEN MAIDEN KIELEN JA KULTTUURIN OPINTOJA (väliotsikko)
XRAX1007 Ranskankielisen alueen taide

2-3 op

XRAX1008 Ranskalaisia kulttuuri-ilmiöitä

2-4 op

XRAX1009 Frankofonia

2-3 op

XRAX1010 Kulttuurienvälinen viestintä

2-4 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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XRAX1011 Kirjallisuuden erikoiskurssi

2-4 op

XRAX1012 Erikoiskurssi

2-3 op

XRAX1013 Erikoiskurssi

2-3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XRAX1014 Puhu Suomesta ranskaksi
LUONNOS

XEN2020MUU ENGLANTI
LUONNOS

2 op
väh. 0 op

ENGLISH FOR INCOMING EXCHANGE STUDENTS (väliotsikko)
XEN0028 Big and Small Talk about Finland

4 op

XEN0054 Academic Study Skills

2 op

XEN0095 Academic English Communication 1

3 op

XEN0096 Academic English Communication 2

3 op

XEN0097 Basic Academic Writing for International Students

3 op

XENX034 Intermediate Academic Writing Course

4 op

XENX040 Intensive Summer Course in Academic English

4 op

XENX1001 Advanced Summer Course in English

4 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

ENGLANNIN OPINTOJA MAISTERIVAIHEEN OPISKELIJOILLE (väliotsikko)
XENB001 Academic Writing for Master's Students: Core Principles

2 op

XENB002 Academic Writing for Master's Students: Writing that Flows

2 op

LUONNOS
LUONNOS

XENX009 Integrated Research Communication
LUONNOS

4-5 op

TIEDEKUNTA-/TUTKINTOKOHTAISIA ENGLANNIN OPINTOJA (väliotsikko)
XENH001 Academic Reading

3 op

XENH002 Academic Reading and Communication Skills

3 op

LUONNOS
LUONNOS

XENI001 Academic Reading
LUONNOS

2-3 op

XENI003 Communication Skills

3 op

XENI005 Professional Reporting

4 op

XENK002 Academic Reading and Communication Skills

3 op

XENL001 Academic Reading (for Sport and Health Sciences)

2 op

XENL003 Communication Skills (for Sport and Health Sciences)

2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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XENM001 Academic Reading

2 op

XENM003 Communication Skills

2 op

XENT001 Academic Reading

3 op

XENT003 Communication Skills

3 op

XENT005 Professional Reporting

4 op

XENT006 Academic Literacies for CEM

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

E-LEARNING MODULES (väliotsikko)
XENX022 E-Learning Module: Academic Reading /Supplementary Module

2 op

XENX023 E-Learning Module: Academic Vocabulary

2 op

XENX024 E-Learning Module: Grammar for Writing

2 op

XENX026 E-Learning Module: Pronunciation

2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUKEA ENGLANNIN PUHUMISEEN JA KIRJOITTAMISEEN (väliotsikko)
XENX029 Activate Your English

3 op

XENX1000 Gaining confidence in English

1 op

XENX1002 Speak up: Improving your English through Spoken Interaction

2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XEN0022 English Academic Skills for Exchange Students

3 op

XENX017 Communication in a Multicultural Workplace

3 op

XENX1003 Exploring EU texts in context

2 op

XENX1004 Translation as cultural mediation: culture-specific items

2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XTYO2020MUU TYÖELÄMÄVIESTINTÄ
LUONNOS

väh. 15 op

XYHX008 Monikielinen argumentointi

3 op

XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito

5 op

XPVB1002 Kokoustaidot

2 op

XYHX1004 Projektiviestintä

5 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus

3-5 op

XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö

3-5 op

XPVB1003 Johtajan vuorovaikutusosaaminen

3-5 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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3 op
väh. 25 op

PERUSKIELITAITO (väliotsikko)
XSA0003 Saksan jatkokurssi 1

4 op

XSA0004 Saksan jatkokurssi 2

4 op

XSAT1002 Liikesaksa alkeet 3

3 op

XSAT1003 Liikesaksa alkeet 4

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

KIELI- JA VIESTINTÄTAIDOT (väliotsikko)
SYVENTÄVÄ TAITO (väliotsikko)
XSAX002 Saksan kielioppikurssi

3 op

XSAX005 Saksa 5

4 op

XSAX006 Saksa 6

4 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

LIIKESAKSA (väliotsikko)
XSAX007 Liikesaksa 1/Unternehmen Deutsch 1

3 op

XSAX008 Liikesaksa 2/Unternehmen Deutsch 2

2 op

LUONNOS
LUONNOS

SUULLINEN TAITO (väliotsikko)
XSA0624 Geschäftsdeutsch

3 op

XSA0103 Saksan kielen suullinen taito

3 op

LUONNOS
LUONNOS

SAKSANKIELISEN ALUEEN MAANTUNTEMUS (väliotsikko)
XSAX1001 Zentrale Themen des deutschsprachigen Raums

4 op

XSA0623 Wirtschaftsdeutsch

3 op

XSAX1000 Landeskunde der deutschsprachigen Länder

3 op

XSA0663 Studienfahrt nach Deutschland

3 op

XSA0103 Saksan kielen suullinen taito

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XEDUFUT2020MUU EDUFUTURA-YHTEISTYÖ
LUONNOS

XYHU1000 Mind the Gap
LUONNOS

XKESA2020MUU SUMMER SCHOOL IN HUMAN SCIENCES -KESÄKOULUN TARJONNASSA OLEVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT

väh. 0 op
2 op
väh. 0 op

LUONNOS

XYHX010 Refugee Resettlement and Integration
LUONNOS

2-4 op
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XYHX1001 Multilingual communication in multicultural teams
LUONNOS

XSUX1000 Finnish Language and Culture
LUONNOS

XAYO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS / MOVI
LUONNOS

XENX001 Academic Reading
LUONNOS
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2-3 op
2 op
väh. 0 op
2-3 op

XENX003 Communication Skills

3 op

XEN0005 Englannin kielen täydentävä kurssi

3 op

XKVX001 Kirjoituskurssi

3 op

XRU0005 Ruotsin kielen täydentävä kurssi

3 op

XKV0025 Tutkimusviestinnän verkkokurssi

3 op

XENK001 Academic Reading

3 op

XENK003 Communication Skills

3 op

XENH0001 Academic Reading

3 op

XENH003 Communication Skills

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XTACKOK TEACHING ACADEMIC CONTENT THROUGH ENGLISH

15 op

TACE001 Multilingual and Multicultural Learning Context

5 op

TACE002 Interactive Teaching Design

5 op

TACE003 Teaching Portfolio

5 op

LUONNOS

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XINTEGRA INTEGRA-OPINNOT
LUONNOS

väh. 0 op

SUOMEN OPINNOT (väliotsikko)
SUOMI A-TASO (väliotsikko)
XSU0999 Johdatus yliopisto-opiskeluun (INTEGRA, A-ryhmä)

4 op

XSU9998 Johdatus suomalaiseen yhteiskuntaan ja mediateksteihin (INTEGRA, A-ryhmä)

4 op

XSU9997 Akateemisten tekstien perusteet 1 (INTEGRA, A-ryhmä)

4 op

XSU9996 Akateemisten tekstien perusteet 2 (INTEGRA, A-ryhmä)

3 op

XSU9995 Johdatus tutkimukseen ja projekteihin (INTEGRA, A-ryhmä)

5 op

XSU9994 Tekstejä ja työelämää 1 (INTEGRA, A-ryhmä)

4 op

LUONNOS

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

SUOMI B-TASO (väliotsikko)
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XSU9993 Johdatus akateemisiin taitoihin ja teksteihin (INTEGRA, B-ryhmä)

4 op

XSU9992 Mediat ja yhteiskunta -kurssi (INTEGRA, B-ryhmä)

4 op

XSU9991 Akateemiset tekstit 1 (INTEGRA, B-ryhmä)

4 op

XSU9990 Akateemiset tekstit 2 (INTEGRA, B-ryhmä)

3 op

XSU9989 Tutkimus ja projektit -kurssi (INTEGRA, B-ryhmä)

5 op

XSU9988 Tekstejä ja työelämää 2 (INTEGRA, B-ryhmä)

4 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

ENGLANNIN OPINNOT (väliotsikko)
ENGLISH 1 (väliotsikko)
XENX9999 General English 1

3 op

XENX9998 General English 2

3 op

LUONNOS
LUONNOS

ENGLISH 2 (väliotsikko)
XENX9998 General English 2

3 op

XENX9997 Academic Literacy Skills

3 op

LUONNOS
LUONNOS

ACADEMIC LITERACY SKILLS (väliotsikko)
XENX9997 Academic Literacy Skills

3 op

XENX9996 Advanced Academic Literacy Skills

3 op

LUONNOS
LUONNOS

OHJAUS (väliotsikko)
XYHX999 Opintojen suunnittelu ja vertaisryhmätyöskentely (INTEGRA)
LUONNOS

RAJAUSTEKIJÄT TÄYTTÄVÄT OPINTOKOKONAISUUDET
MOVI_KAIKKI Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen opetus
2020-23
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 0 op
[tieto puuttuu]
ei
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Lautiainen, Hallintohenkilö
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Koulutusala

[tieto puuttuu]

3-5 op
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Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

MOVI_KAIKKI MONIKIELISEN AKATEEMISEN VIESTINNÄN KESKUKSEN OPETUS 2020-23
LUONNOS

XHOX1000 Hollanti 1
LUONNOS

väh. 0 op
4 op

UUSIMUOTOISET VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_BIO-YMP VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 10 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHM1000 Akateemiset tekstitaidot (bio- ja ympäristötieteet)
LUONNOS

2 op

AKATEEMINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHM1001 Akateeminen vuorovaikutus (bio- ja ympäristötieteet)
LUONNOS

2 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHM1002 Monikielinen vuorovaikutus (bio- ja ympäristötieteet)

3 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHM1003 Tutkimusviestintä (bio- ja ympäristötieteet)

3 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_FYS VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 8 op

YHTEISTYÖTAIDOT JA AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHM1007 Yhteistyötaidot (fysiikka)

2 op

XYHM1008 Akateemiset tekstitaidot (fysiikka)

1 op

LUONNOS
LUONNOS

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHM1009 Monikielinen vuorovaikutus (fysiikka)

3 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHM1010 Tutkimusviestintä (fysiikka)

2 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_KIVI_SUO VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

XYHH2000 Monikielinen vuorovaikutus
LUONNOS

väh. 6 op
6 op
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XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_HIS VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 9 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHH1013 Akateemiset tekstitaidot (historia)
LUONNOS

2 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHH1014 Monikielinen vuorovaikutus (historia)

4 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHH1015 Tutkimusviestintä (historia)

3 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_KEM VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 8 op

RAPORTOIVA VIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHM1011 Raportoiva viestintä (kemia)
LUONNOS

1 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHM1012 Akateemiset tekstitaidot (kemia)
LUONNOS

2 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHM1013 Monikielinen vuorovaikutus (kemia)

3 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHM1014 Tutkimusviestintä (kemia)
LUONNOS

2 op

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_JSBE VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 10 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHT1000 Akateemiset tekstitaidot
LUONNOS

3 op
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MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHT1001 Monikielinen vuorovaikutus

6 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHT1002 Tutkimusviestintä

4 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_LIIK VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 12 op

AKATEEMINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHL1000 Akateeminen vuorovaikutus (liikuntatieteet)
LUONNOS

3 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHL1001 Akateemiset tekstitaidot (liikuntatieteet)
LUONNOS

3 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHL1002 Monikielinen vuorovaikutus (liikuntatieteet)

3 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHL1003 Tutkimusviestintä (liikuntatieteet)

3 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_MAT-TIL VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 8 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHM1004 Akateemiset tekstitaidot (matematiikka ja tilastotiede)
LUONNOS

2 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHM1005 Monikielinen vuorovaikutus (matematiikka ja tilastotiede)

3 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHM1006 Tutkimusviestintä (matematiikka ja tilastotiede)
LUONNOS

3 op
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VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_MUTKU VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 9 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHH1003 Akateemiset tekstitaidot (Mutku)
LUONNOS

3 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHH1004 Monikielinen vuorovaikutus (Mutku)

4 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHH1005 Tutkimusviestintä (Mutku)

2 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_PSY VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 12 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHK1003 Akateemiset tekstitaidot (psykologia)
LUONNOS

4 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHK1004 Monikielinen vuorovaikutus (psykologia)

4 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHK1005 Tutkimusviestintä (psykologia)

4 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_YFI VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 12 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHY1000 Akateemiset tekstitaidot
LUONNOS

3 op

AKATEEMINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHY1001 Akateeminen vuorovaikutus
LUONNOS

3 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHY1002 Monikielinen vuorovaikutus

3 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
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XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHY1003 Tutkimusviestintä

3 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_KUMU VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 9 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHH1010 Akateemiset tekstitaidot (KUMU)

2 op

LUONNOS

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHH1011 Monikielinen vuorovaikutus (KUMU)

4 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
TUTKIMUSVIESTINTÄ XYHH002 -OPINTOJAKSON SUORITTANEILLE OPISKELIJOILLE (väliotsikko)
XYHH004 Tutkimusviestintä (etnologia)

4 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ XYHH1011 OPINTOJAKSON SUORITTANEILLE OPISKELIJOILLE (väliotsikko)
XYHH1012 Tutkimusviestintä (KUMU)

3 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_TERV VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 12 op

AKATEEMINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHL1004 Akateeminen vuorovaikutus (terveystieteet)
LUONNOS

3 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHL1005 Akateemiset tekstitaidot (terveystieteet)
LUONNOS

3 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHL1006 Monikielinen vuorovaikutus (terveystieteet)

3 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHL1007 Tutkimusviestintä (terveystieteet)

3 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_KAS VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 10 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHK1000 Akateemiset tekstitaidot / Kasvatustieteet
LUONNOS

3 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHK1001 Monikielinen vuorovaikutus / Kasvatustieteet

4 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHK1002 Tutkimusviestintä / Kasvatustieteet

3 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_KIVI_RU VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 6 op

XYHH2006 Monikielinen vuorovaikutus

6 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

XUVK_TJT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 20 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHI1010 Akateemiset tekstitaidot (TJT)
LUONNOS

6 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHI2010 Monikielinen vuorovaikutus (TJT)

6 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHI3010 Tutkimusviestintä (TJT)

6 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_IT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)

väh. 10 op
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3 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHI2020 Monikielinen vuorovaikutus (TIE)

3 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHI3020 Tutkimusviestintä (TIE)

2 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_KIVI_VIER VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 6 op

XYHH2005 Monikielinen vuorovaikutus

6 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XUVK_KIVI_VIE VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT

väh. 9 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

LUONNOS

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHH2000 Monikielinen vuorovaikutus
LUONNOS

6 op

TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN (väliotsikko)
XYHH2001 Tieteellinen kirjoittaminen
LUONNOS

3 op

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XUVK_KIVI_JOU VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 14 op

JOURNALISTIIKAN KIELENHUOLTO (väliotsikko)
XYHH2002 Journalistinen kielenhuolto
LUONNOS

5 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHH2000 Monikielinen vuorovaikutus

6 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHH2003 Tutkimusviestintä
LUONNOS

3 op

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
XYHK2000 Akateemiset tekstitaidot (OKL)
LUONNOS

2-3 op
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3-4 op

XAR2020MUU ARABIA

0-8 op

XAR0005 Arabia 1

4 op

XAR0006 Arabia 2

4 op

LUONNOS

LUONNOS
LUONNOS

XES2020MUU ESPANJA
LUONNOS

0-61 op

ALKEIS- JA JATKOKURSSIT (väliotsikko)
XES0005 Espanja 1

4 op

XES0006 Espanja 2

4 op

XES0007 Espanja 3

4 op

XES0008 Espanja 4

4 op

XESX1000 Espanjan valmennuskurssi

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

AKATEEMISEN PERUSTASON KURSSIT (väliotsikko)
XESX1001 Espanjan tekstitaidot

2 op

XESX1002 Espanjankielinen vuorovaikutus

2 op

XESX010 Sosiaalisen median espanjaa

3 op

XESX011 Espanjan kielen kuunteluharjoitukset

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

ESTUDIOS LATINOAMERICANOS (väliotsikko)
XES0015 Liike-elämän kulttuuri Espanjassa ja latinalaisessa Amerikassa

3 op

XESX003 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikan taide, kirjallisuus ja kult

3 op

XESX004 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikan media ja viestintä

3 op

XESX005 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikan talous

3 op

XESX006 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikan historia, politiikka ja yht

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XIT2020MUU ITALIA
LUONNOS

0-16 op

XIT0005 Italia 1

4 op

XIT0006 Italia 2

4 op

XIT0007 Italia 3

4 op

XIT0008 Italia 4

4 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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XKI2020MUU KIINA

0-33 op

XKI0005 Kiina 1

4 op

XKI0006 Kiina 2

4 op

XKI0007 Kiina 3

4 op

XKIX003 HSK Test Preparation Course

3 op

XKIX010 Puhutaan kiinaa 1

2 op

XKIX012 Chinese Culture and Business Etiquette

2 op

XKIX013 Kiinan kirjoitusmerkit ja kirjoittaminen

2 op

XKIX009 Kiinan fonetiikka ja ääntäminen

2 op

LUONNOS

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XVE2020MUU VENÄJÄ
LUONNOS

0-52 op

PERUSKURSSIT (väliotsikko)
XVE0005 Venäjä 1

5 op

XVE0006 Venäjä 2

5 op

XVE0007 Venäjä 3

5 op

XVE0008 Venäjä 4

5 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TÄYDENTÄVÄT KURSSIT (väliotsikko)
XVEX1000 Venäjän valmennuskurssi
LUONNOS

3 op

XVEX1001 Venäjän tekstitaidot

2-3 op

XVEX1002 Venäjänkielinen vuorovaikutus

2-3 op

LUONNOS
LUONNOS

XVE0019 Venäjän normatiivinen kielioppi 1

2 op

XVE0020 Venäjän normatiivinen kielioppi 2

2 op

XVE0014 Venäjän kielen suullisen kielitaidon intensiivikurssi

3 op

XVE0010 Venäjän tekstikurssi/kielikoe

3 op

XVE0011 Venäjän tekstikurssi 2

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XENX013 Modern Russia: Myth and Reality
LUONNOS

2-4 op

SYVENTÄVÄT KURSSIT (väliotsikko)
XVET001 Liikevenäjä
LUONNOS

3 op
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3 op

XVE0015 Pietari - mahdollisuuksien kaupunki

2-4 op

XVEX003 Volgan viemä Venäjä

3-5 op

LUONNOS
LUONNOS

XJA2020MUU JAPANI

0-33 op

XJA0005 Japani 1

5 op

XJA0006 Japani 2

3 op

XJA0007 Japani 3

4 op

XJA0008 Japani 4

5 op

XJA0009 Japani 5

4 op

XJA0011 Japani 6

5 op

XJA0012 Perinteinen Japanin kulttuuri

4 op

XJA0020 Japanin puheharjoitukset

1 op

LUONNOS

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XSA2020MUU SAKSA
LUONNOS

0-75 op

PERUSKURSSIT (väliotsikko)
XSA0001 Saksan alkeiskurssi 1

4 op

XSA0002 Saksan alkeiskurssi 2

4 op

XSA0003 Saksan jatkokurssi 1

4 op

XSA0004 Saksan jatkokurssi 2

4 op

XSAT1000 Liikesaksa alkeet 1

3 op

XSAT1001 Liikesaksa alkeet 2

3 op

XSAT1002 Liikesaksa alkeet 3

3 op

XSAT1003 Liikesaksa alkeet 4

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TÄYDENTÄVÄT JA KERTAAVAT KURSSIT (väliotsikko)
XSAX005 Saksa 5

4 op

XSAX006 Saksa 6

4 op

XSAX007 Liikesaksa 1/Unternehmen Deutsch 1

3 op

XSAX008 Liikesaksa 2/Unternehmen Deutsch 2

2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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3 op

SYVENTÄVÄT KURSSIT (väliotsikko)
XSA0103 Saksan kielen suullinen taito

3 op

XSA0623 Wirtschaftsdeutsch

3 op

XSA0624 Geschäftsdeutsch

3 op

XSA0662 Betriebspraktikum in Deutschland

7 op

XSA0663 Studienfahrt nach Deutschland

3 op

XSAX1000 Landeskunde der deutschsprachigen Länder

3 op

XSAX1001 Zentrale Themen des deutschsprachigen Raums

4 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XVK2020MUU VIITTOMAKIELI
LUONNOS

0-10 op

XVK0001 Viittomakielen alkeet

4 op

XVK0002 Viittomakielen jatkokurssi

4 op

XVK0003 Viittomakielen jatkokurssi 2

2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XEOTO EACH ONE TEACH ONE
LUONNOS

0-6 op

XAR0098 Each one teach one/Arabic

3 op

XKI0098 Each one teach one/Chinese

3 op

XEN0098 Each one teach one/English

3 op

XSU0098 Each one teach one/Finnish

3 op

XRA0098 Each one teach one/French

3 op

XSA0098 Each one teach one/German

3 op

XKR0098 Each one teach one/Greek

3 op

XUN0098 Each one teach one/Hungarian

3 op

XIT0098 Each one teach one/Italian

3 op

XJA0098 Each one teach one/Japanese

3 op

XKO0098 Each one teach one/Korean

3 op

XPU0098 Each one teach one/Polish

3 op

XPO0098 Each one teach one/Portuguese

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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XVE0098 Each one teach one/Russian

3 op

XVK0098 Each one teach one/Sign Language

3 op

XSL0098 Each one teach one/Slovak

3 op

XES0098 Each one teach one/Spanish

3 op

XRU0098 Each one teach one/Swedish

3 op

XS2 SUOMI TOISENA JA VIERAANA KIELENÄ

0-62 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

LUONNOS

XSU0026 Survival Finnish 1

2 op

XSU0014 Kirjoittamiskurssi

4 op

XSUX008 Oman alan suomea

5 op

XSUX009 Ääntäminen vasta-alkajille

1 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XKV0026 Ruotsinkielisten suomi/kirjallinen osuus

1-2 op

XKV0027 Ruotsinkielisten suomi/suullinen osuus

1-2 op

LUONNOS
LUONNOS

XSUX001 Suunnista Suomessa

2 op

XSUX1001 Minun suomea

5 op

XSUX1002 Arjen suomea

5 op

XSUX1003 Opiskeluelämän suomea

6 op

XSUX1004 Yhteiskunnan suomea

6 op

XSUX1005 Akateemista suomea

6 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XSUX1006 Arjen tekstejä suomeksi

2-3 op

XSUX1007 Opiskelu- ja mediatekstejä suomeksi

3-4 op

LUONNOS
LUONNOS

XSUX1008 Aletaan jutella suomeksi

2 op

XSUX1009 Jutellaan sujuvasti suomeksi

2 op

LUONNOS
LUONNOS

XYH2020MUU YHDISTETYT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT

väh. 0 op

XYHH1000 Academic and Work Life Communication

2 op

XYHI001 Viestintätaidot IT-alalla

2 op

XYHI002 Äidinkielen tiedeviestintä IT-alalla

2 op

LUONNOS

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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3-4 op

XYHI004 Projektiviestintä IT-alalla

3 op

XYHI1000 Academic and Professional Communication

4 op

XYHI1001 Multilingual and Intercultural Communication Competencies

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication
LUONNOS

XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen
LUONNOS

XYHX006 Multilingual Interaction. Use Your Languages
LUONNOS

XYHX008 Monikielinen argumentointi
LUONNOS

3-5 op
1 op
3-4 op
3 op

XYHX009 Kulttuurienväliset työelämävalmiudet

2-3 op

XYHX1000 Monikielinen luova kirjoittaminen – leiki luovasti kielillä!

1-2 op

LUONNOS
LUONNOS

XYHX1004 Projektiviestintä

5 op

XYHX1003 Introduction to Intercultural and Multilingual Communication

5 op

XYHH2004 Journalististen tekstien tyyli

5 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XDOCFI2020MUU JATKO-OPISKELIJOIDEN TIETEELLINEN VIESTINTÄ, SUOMI
LUONNOS

0-39 op

XDOC1000 Tekstikonsultaatio

1 op

XDOC1002 Kirjoittaminen vauhtiin

3 op

LUONNOS
LUONNOS

XDOC1004 Väitöskirjaretriitti
LUONNOS

3-5 op

XDOC1006 Tekstipaja väitöskirjan tekijöille

5 op

XDOC1008 Omien tekstien ohjausryhmä väitöskirjantekijöille

1 op

XDOC2000 Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen

2 op

XDOC2002 Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa

2 op

XDOC2004 Väitöskirjan kirjoittamisen verkkokurssi

3 op

XDOC2006 Rahoitushakemuksen kirjoittaminen

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XDOC3000 Tutkimuksesta tietokirjaksi

3-5 op

XDOC3002 Tieteen popularisointi

3-5 op

LUONNOS
LUONNOS

XDOC3004 Tutki(ja) bloggaa - uusi kirjoittaminen tutkijan arjessa
LUONNOS

3 op
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3 op
0-23 op

XDOC2001 Academic articles: The publishing process

2 op

XDOC2003 Academic articles: Coherent sections

2 op

XDOC2005 Conference abstracts

2 op

XDOC2007 Conference presentations

2 op

XDOC2009 Conference posters

2 op

XDOC2011 Grant writing

2 op

XDOC2013 Article-based dissertations

2 op

XDOC2015 Preparing for the doctoral defence

2 op

XDOC1001 Starting to write as a doctoral student

2 op

XDOC1003 Writing workshop for doctoral students

2 op

XDOC1005 Academic voice and integrating sources

2 op

XDOC3001 Popularizing research

2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XPV2020MUU PUHEVIESTINTÄ
LUONNOS

väh. 0 op

XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito

5 op

XPV0012 Puheviestintä/äänenkäyttö

3 op

XPV0015 Esiintymistaito

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XPV0018 Puheviestinnän perusteet

2-3 op

XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen

1-3 op

LUONNOS
LUONNOS

XPVK002 Akateeminen puheviestintä

2 op

XPVK003 Varhaiskasvatuksen asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen

2 op

XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta

3 op

XPVX003 Työelämän viestintätaidot

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XRVX1001 Puheviestintä ruotsinkielisille

2-3 op

XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus

3-5 op

LUONNOS
LUONNOS
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3-5 op

XPVB1002 Kokoustaidot

2 op

XPVK0202 Vuorovaikutusosaaminen psykologin työssä

3 op

LUONNOS
LUONNOS

XKV2020MUU KIRJOITUSVIESTINTÄ
LUONNOS

väh. 0 op

KIRJOITUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XKV0024 Kielenhuollon luennot

3 op

XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet

3 op

LUONNOS
LUONNOS

XKV0801 Kirjoitusviestinnän tentti
LUONNOS

XKVX1001 Kielenhuollon verkkokurssi
LUONNOS

2-3 op
3 op

TUKEA GRADUN KIRJOITTAMISEEN (väliotsikko)
XKVB1000 Tieteellinen viittaaminen opinnäytteessä

1 op

XKVB1001 Gradun kirjoittamisen verkkokurssi

3 op

XKVB0001 Gradu vauhtiin

2 op

XKVB0002 Raakileesta graduksi

2 op

XKVB0003 Gradun viimeistely

2 op

XKVB0004 Graduretriitti - Kirjoittamisen intensiivikurssi gradun tekijöille

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKINTOKOHTAISIA/TIEDEKUNTAKOHTAISIA KIRJOITUSVIESTINNÄN OPINTOJA (väliotsikko)
XKVH005 Musiikkikasvatuksen tutkimusviestintä

3 op

XKVH006 Musiikkitieteen tutkimusviestintä

3 op

XKVK002 Kasvatustieteiden tutkimusviestintä (maisteritaso)

3 op

XKVL004 Terveystieteiden tutkimusviestintä

3 op

XKVL1000 Tutkimusviestinnän perusteet (LPE-AKO)

2 op

XKVX002 Työelämän tekstitaidot

4 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XKVX004 Tukea kirjoittamiseen
LUONNOS

2-3 op

XKVX008 Luova kirjoittaminen - fiktion työstäminen ja luova prosessi

3 op

XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet

3 op

LUONNOS
LUONNOS

XRVX1000 Kirjoitusviestintä ruotsinkielisille
LUONNOS

2-3 op
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1 op
väh. 0 op

XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TÄYDENNYSMODUULIT (väliotsikko)
XSUL0099 Suomen kielen täydennysmoduuli, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

0-2 op

XRUI099 Ruotsin kielen täydennysmoduli, informaatioteknologian tiedekunta

0-2 op

XRUT099 Ruotsin kielen täydennysmoduli, kauppakorkeakoulu

0-2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XRUL099 Ruotsin kielen täydennysmoduli liikunta- ja terveystieteiden tdk

1 op

XRUM099 Ruotsin kielen täydennysmoduli, matemaattis-luonnontieteellinen
tdk

1 op

XRUH0099 Ruotsin kielen täydennysmoduli, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk

0-2 op

XRUK0099 Ruotsin kielen täydennysmoduuli, kasvatustieteiden ja psykologian
tiedekunta

0-2 op

LUONNOS

LUONNOS

LUONNOS

LUONNOS

XENI099 Englannin kielen täydennysmoduuli, informaatioteknologian tiedekunta

1 op

XENT099 Englannin kielen täydennysmoduli, kauppakorkeakoulu

1 op

XENL0099 Englannin kielen täydennysmoduuli, liikunta- ja terveystieteiden tdk

1 op

XENM0099 Englannin kielen täydennysmoduuli, matemaattis-luonnontieteellinen tdk

0-2 op

XENH0099 Englannin kielen täydennysmoduuli, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk

0-2 op

XENK0099 Englannin kielen täydennysmoduuli, kasvatustieteiden ja psykologian tdk

0-2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

LUONNOS

LUONNOS

LUONNOS

XSL2020MUU SLOVAKKI
LUONNOS

väh. 0 op

XSL0005 Slovakki 1

5 op

XSL0006 Slovakki 2

5 op

LUONNOS
LUONNOS
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XSLX001 Slaavilaisista kielistä ja kansoista
LUONNOS

XRU2020MUU RUOTSI
LUONNOS
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3-4 op
väh. 0 op

TIEDEKUNTA- JA TUTKINTOKOHTAISIA RUOTSIN OPINTOJA (väliotsikko)
XRUH002 Svenska för språkvetare/skriftlig

1 op

XRUH902 Svenska för språkvetare/muntlig

2 op

XRUH004 Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare/skriftlig

1 op

XRUH904 Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare/muntlig

2 op

XRUH005 Svenska för journalister och kommunikationsvetare/skriftlig

1 op

XRUH905 Svenska för journalister och kommunikationsvetare/muntlig

2 op

XRUH006 Svenska för musikvetare/skriftlig

1 op

XRUH906 Svenska för musikvetare/muntlig

2 op

XRUI002 Svenska för systemvetare/skriftlig

2 op

XRUI902 Svenska för systemvetare/muntlig

2 op

XRUI003 Svenska för datatekniker/skriftlig

1 op

XRUI903 Svenska för datatekniker/muntlig

1 op

XRUM002 Svenska för naturvetare och matematiker/skriftlig

1 op

XRUM902 Svenska för naturvetare och matematiker/muntlig

1 op

XRUT002 Svenska för ekonomer/skriftlig

1 op

XRUT902 Svenska för ekonomer/muntlig

2 op

XRUK1001 Svenska för pedagoger/skriftlig

1 op

XRUK9001 Svenska för pedagoger/muntlig

2 op

XRUL1001 Svenska för idrotts- och hälsovetare/skirftlig

1 op

XRUL9001 Svenska för idrotts- och hälsovetare/muntlig

2 op

XRUY1001 Svenska för samhällsvetare och psykologer/skriftlig

1 op

XRUY9001 Svenska för samhällsvetare och psykologer/muntlig

2 op

XRUH1001 Svenska för humanister/skriftlig

1 op

XRUH9001 Svenska för humanister/muntlig

2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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MUUT RUOTSIN OPINTOJAKSOT (väliotsikko)
XRUX1002 Prata svenska

2 op

XRUT001 Businesskulturen i Norden

4 op

XRU0006 Swedish for International Students

3 op

XRU0009 Swedish for International Students 2

4 op

XRUX014 Ruotsin valmentava moduuli/ Förberedande basmodul

3 op

XRUX015 Ruotsin valmentava kirjoitusmoduuli/ Förberedande skrivmodul

2 op

XRUX1001 Ruotsin valmentava verkkomoduuli

2 op

XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen

1 op

XRUX1000 Uppdatera din svenska

1 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XRA2020MUU RANSKA
LUONNOS

väh. 0 op

PERUSTASON OPINNOT (väliotsikko)
XRA0005 Ranska 1

4 op

XRA0006 Ranska 2

4 op

XRA0007 Ranska 3

4 op

XRA0008 Ranska 4

4 op

XRAX1015 Ranska 3 ja 4, intensiivikurssi

5 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TÄYDENTÄVÄT OPINNOT (väliotsikko)
XRAX1000 Ranskan valmennuskurssi
LUONNOS

3 op

XRAX1001 Ranskan tekstitaidot

2-3 op

XRAX1002 Ranskankielinen vuorovaikutus

2-3 op

LUONNOS
LUONNOS

XRAX1003 Ranskan kielen rakenteet

4 op

XRAX1004 Ranskan kielen ääntämiskurssi

2 op

LUONNOS
LUONNOS

SYVENTÄVÄT OPINNOT (väliotsikko)
XRAX1006 Ranskalainen elokuva

2-3 op

XRAT1000 Opintomatka Ranskaan

2-4 op

XRAT006 Ranskan palvelut ja instituutiot

2-3 op

XRAT005 Ranska ja talous

2-3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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4 op

XRAT001 Ranska ja yhteiskunta

2-3 op

XRA0022 Ranskan kirjoitusharjoitukset

2-4 op

XRAX1005 Kieliharjoittelu (Liègen yliopisto, Belgia)

8-9 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

RANSKANKIELISTEN MAIDEN KIELEN JA KULTTUURIN OPINTOJA (väliotsikko)
XRAX1007 Ranskankielisen alueen taide

2-3 op

XRAX1008 Ranskalaisia kulttuuri-ilmiöitä

2-4 op

XRAX1009 Frankofonia

2-3 op

XRAX1010 Kulttuurienvälinen viestintä

2-4 op

XRAX1011 Kirjallisuuden erikoiskurssi

2-4 op

XRAX1012 Erikoiskurssi

2-3 op

XRAX1013 Erikoiskurssi

2-3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XRAX1014 Puhu Suomesta ranskaksi
LUONNOS

XEN2020MUU ENGLANTI
LUONNOS

2 op
väh. 0 op

ENGLISH FOR INCOMING EXCHANGE STUDENTS (väliotsikko)
XEN0028 Big and Small Talk about Finland

4 op

XEN0054 Academic Study Skills

2 op

XEN0095 Academic English Communication 1

3 op

XEN0096 Academic English Communication 2

3 op

XEN0097 Basic Academic Writing for International Students

3 op

XENX034 Intermediate Academic Writing Course

4 op

XENX040 Intensive Summer Course in Academic English

4 op

XENX1001 Advanced Summer Course in English

4 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

ENGLANNIN OPINTOJA MAISTERIVAIHEEN OPISKELIJOILLE (väliotsikko)
XENB001 Academic Writing for Master's Students: Core Principles

2 op

XENB002 Academic Writing for Master's Students: Writing that Flows

2 op

LUONNOS
LUONNOS

XENX009 Integrated Research Communication
LUONNOS

TIEDEKUNTA-/TUTKINTOKOHTAISIA ENGLANNIN OPINTOJA (väliotsikko)

4-5 op
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XENH001 Academic Reading

3 op

XENH002 Academic Reading and Communication Skills

3 op

LUONNOS
LUONNOS

XENI001 Academic Reading
LUONNOS

2-3 op

XENI003 Communication Skills

3 op

XENI005 Professional Reporting

4 op

XENK002 Academic Reading and Communication Skills

3 op

XENL001 Academic Reading (for Sport and Health Sciences)

2 op

XENL003 Communication Skills (for Sport and Health Sciences)

2 op

XENM001 Academic Reading

2 op

XENM003 Communication Skills

2 op

XENT001 Academic Reading

3 op

XENT003 Communication Skills

3 op

XENT005 Professional Reporting

4 op

XENT006 Academic Literacies for CEM

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

E-LEARNING MODULES (väliotsikko)
XENX022 E-Learning Module: Academic Reading /Supplementary Module

2 op

XENX023 E-Learning Module: Academic Vocabulary

2 op

XENX024 E-Learning Module: Grammar for Writing

2 op

XENX026 E-Learning Module: Pronunciation

2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUKEA ENGLANNIN PUHUMISEEN JA KIRJOITTAMISEEN (väliotsikko)
XENX029 Activate Your English

3 op

XENX1000 Gaining confidence in English

1 op

XENX1002 Speak up: Improving your English through Spoken Interaction

2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XEN0022 English Academic Skills for Exchange Students

3 op

XENX017 Communication in a Multicultural Workplace

3 op

XENX1003 Exploring EU texts in context

2 op

XENX1004 Translation as cultural mediation: culture-specific items

2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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XTYO2020MUU TYÖELÄMÄVIESTINTÄ

väh. 15 op

LUONNOS

XYHX008 Monikielinen argumentointi

3 op

XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito

5 op

XPVB1002 Kokoustaidot

2 op

XYHX1004 Projektiviestintä

5 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus

3-5 op

XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö

3-5 op

XPVB1003 Johtajan vuorovaikutusosaaminen

3-5 op

XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XSAKOK2020MUU SAKSAN KIELI JA SAKSANKIELISEN ALUEEN TUNTEMUS
LUONNOS

väh. 25 op

PERUSKIELITAITO (väliotsikko)
XSA0003 Saksan jatkokurssi 1

4 op

XSA0004 Saksan jatkokurssi 2

4 op

XSAT1002 Liikesaksa alkeet 3

3 op

XSAT1003 Liikesaksa alkeet 4

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

KIELI- JA VIESTINTÄTAIDOT (väliotsikko)
SYVENTÄVÄ TAITO (väliotsikko)
XSAX002 Saksan kielioppikurssi

3 op

XSAX005 Saksa 5

4 op

XSAX006 Saksa 6

4 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

LIIKESAKSA (väliotsikko)
XSAX007 Liikesaksa 1/Unternehmen Deutsch 1

3 op

XSAX008 Liikesaksa 2/Unternehmen Deutsch 2

2 op

LUONNOS
LUONNOS

SUULLINEN TAITO (väliotsikko)
XSA0624 Geschäftsdeutsch

3 op

XSA0103 Saksan kielen suullinen taito

3 op

LUONNOS
LUONNOS

SAKSANKIELISEN ALUEEN MAANTUNTEMUS (väliotsikko)
XSAX1001 Zentrale Themen des deutschsprachigen Raums

4 op

XSA0623 Wirtschaftsdeutsch

3 op

LUONNOS
LUONNOS

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

46 / 512

XSAX1000 Landeskunde der deutschsprachigen Länder

3 op

XSA0663 Studienfahrt nach Deutschland

3 op

XSA0103 Saksan kielen suullinen taito

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XEDUFUT2020MUU EDUFUTURA-YHTEISTYÖ
LUONNOS

XYHU1000 Mind the Gap
LUONNOS

XKESA2020MUU SUMMER SCHOOL IN HUMAN SCIENCES -KESÄKOULUN TARJONNASSA
OLEVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT

väh. 0 op
2 op
väh. 0 op

LUONNOS

XYHX010 Refugee Resettlement and Integration

2-4 op

XYHX1001 Multilingual communication in multicultural teams

2-3 op

LUONNOS
LUONNOS

XSUX1000 Finnish Language and Culture
LUONNOS

XAYO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS / MOVI
LUONNOS

XENX001 Academic Reading
LUONNOS

2 op
väh. 0 op
2-3 op

XENX003 Communication Skills

3 op

XEN0005 Englannin kielen täydentävä kurssi

3 op

XKVX001 Kirjoituskurssi

3 op

XRU0005 Ruotsin kielen täydentävä kurssi

3 op

XKV0025 Tutkimusviestinnän verkkokurssi

3 op

XENK001 Academic Reading

3 op

XENK003 Communication Skills

3 op

XENH0001 Academic Reading

3 op

XENH003 Communication Skills

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XTACKOK TEACHING ACADEMIC CONTENT THROUGH ENGLISH

15 op

TACE001 Multilingual and Multicultural Learning Context

5 op

TACE002 Interactive Teaching Design

5 op

TACE003 Teaching Portfolio

5 op

LUONNOS

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XINTEGRA INTEGRA-OPINNOT
LUONNOS

SUOMEN OPINNOT (väliotsikko)
SUOMI A-TASO (väliotsikko)

väh. 0 op
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XSU0999 Johdatus yliopisto-opiskeluun (INTEGRA, A-ryhmä)

4 op

XSU9998 Johdatus suomalaiseen yhteiskuntaan ja mediateksteihin (INTEGRA, A-ryhmä)

4 op

XSU9997 Akateemisten tekstien perusteet 1 (INTEGRA, A-ryhmä)

4 op

XSU9996 Akateemisten tekstien perusteet 2 (INTEGRA, A-ryhmä)

3 op

XSU9995 Johdatus tutkimukseen ja projekteihin (INTEGRA, A-ryhmä)

5 op

XSU9994 Tekstejä ja työelämää 1 (INTEGRA, A-ryhmä)

4 op

LUONNOS

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

SUOMI B-TASO (väliotsikko)
XSU9993 Johdatus akateemisiin taitoihin ja teksteihin (INTEGRA, B-ryhmä)

4 op

XSU9992 Mediat ja yhteiskunta -kurssi (INTEGRA, B-ryhmä)

4 op

XSU9991 Akateemiset tekstit 1 (INTEGRA, B-ryhmä)

4 op

XSU9990 Akateemiset tekstit 2 (INTEGRA, B-ryhmä)

3 op

XSU9989 Tutkimus ja projektit -kurssi (INTEGRA, B-ryhmä)

5 op

XSU9988 Tekstejä ja työelämää 2 (INTEGRA, B-ryhmä)

4 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

ENGLANNIN OPINNOT (väliotsikko)
ENGLISH 1 (väliotsikko)
XENX9999 General English 1

3 op

XENX9998 General English 2

3 op

LUONNOS
LUONNOS

ENGLISH 2 (väliotsikko)
XENX9998 General English 2

3 op

XENX9997 Academic Literacy Skills

3 op

LUONNOS
LUONNOS

ACADEMIC LITERACY SKILLS (väliotsikko)
XENX9997 Academic Literacy Skills

3 op

XENX9996 Advanced Academic Literacy Skills

3 op

LUONNOS
LUONNOS

OHJAUS (väliotsikko)
XYHX999 Opintojen suunnittelu ja vertaisryhmätyöskentely (INTEGRA)
LUONNOS

XAR2020MUU Arabia
XAR2020MUU Arabic
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

3-5 op
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Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

0-8 op
[tieto puuttuu]
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ahkam Assaf, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XAR2020MUU ARABIA

0-8 op

XAR0005 Arabia 1

4 op

XAR0006 Arabia 2

4 op

LUONNOS

LUONNOS
LUONNOS

XES2020MUU Espanja
XES2020MUU Spanish
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

0-61 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Miguel Lopez Sanchez, Vastuuopettaja
Ivette Perez de Kolari, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XES2020MUU ESPANJA

0-61 op

LUONNOS

ALKEIS- JA JATKOKURSSIT (väliotsikko)
XES0005 Espanja 1

4 op

XES0006 Espanja 2

4 op

XES0007 Espanja 3

4 op

XES0008 Espanja 4

4 op

XESX1000 Espanjan valmennuskurssi

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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AKATEEMISEN PERUSTASON KURSSIT (väliotsikko)
XESX1001 Espanjan tekstitaidot

2 op

XESX1002 Espanjankielinen vuorovaikutus

2 op

XESX010 Sosiaalisen median espanjaa

3 op

XESX011 Espanjan kielen kuunteluharjoitukset

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

ESTUDIOS LATINOAMERICANOS (väliotsikko)
XES0015 Liike-elämän kulttuuri Espanjassa ja latinalaisessa Amerikassa

3 op

XESX003 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikan taide, kirjallisuus ja kult

3 op

XESX004 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikan media ja viestintä

3 op

XESX005 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikan talous

3 op

XESX006 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikan historia, politiikka ja yht

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XIT2020MUU Italia
XIT2020MUU Italian
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

0-16 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Merja Pänkäläinen, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XIT2020MUU ITALIA

0-16 op

LUONNOS

XIT0005 Italia 1

4 op

XIT0006 Italia 2

4 op

XIT0007 Italia 3

4 op

XIT0008 Italia 4

4 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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XKI2020MUU Kiina
XKI2020MUU Chinese
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

0-33 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Jiayi Li-Haapaniemi, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XKI2020MUU KIINA

0-33 op

XKI0005 Kiina 1

4 op

XKI0006 Kiina 2

4 op

XKI0007 Kiina 3

4 op

XKIX003 HSK Test Preparation Course

3 op

XKIX010 Puhutaan kiinaa 1

2 op

XKIX012 Chinese Culture and Business Etiquette

2 op

XKIX013 Kiinan kirjoitusmerkit ja kirjoittaminen

2 op

XKIX009 Kiinan fonetiikka ja ääntäminen

2 op

LUONNOS

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XVE2020MUU Venäjä
XVE2020MUU Russian
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

0-52 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Margarita Pietarinen, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat
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Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XVE2020MUU VENÄJÄ

0-52 op

LUONNOS

PERUSKURSSIT (väliotsikko)
XVE0005 Venäjä 1

5 op

XVE0006 Venäjä 2

5 op

XVE0007 Venäjä 3

5 op

XVE0008 Venäjä 4

5 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TÄYDENTÄVÄT KURSSIT (väliotsikko)
XVEX1000 Venäjän valmennuskurssi
LUONNOS

3 op

XVEX1001 Venäjän tekstitaidot

2-3 op

XVEX1002 Venäjänkielinen vuorovaikutus

2-3 op

LUONNOS
LUONNOS

XVE0019 Venäjän normatiivinen kielioppi 1

2 op

XVE0020 Venäjän normatiivinen kielioppi 2

2 op

XVE0014 Venäjän kielen suullisen kielitaidon intensiivikurssi

3 op

XVE0010 Venäjän tekstikurssi/kielikoe

3 op

XVE0011 Venäjän tekstikurssi 2

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XENX013 Modern Russia: Myth and Reality
LUONNOS

2-4 op

SYVENTÄVÄT KURSSIT (väliotsikko)
XVET001 Liikevenäjä

3 op

XVE0018 Venäläinen yhteiskunta ja kulttuuri

3 op

LUONNOS
LUONNOS

XVE0015 Pietari - mahdollisuuksien kaupunki

2-4 op

XVEX003 Volgan viemä Venäjä

3-5 op

LUONNOS
LUONNOS

XJA2020MUU Japani
XJA2020MUU Japanese
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

0-33 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei
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Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XJA2020MUU JAPANI

0-33 op

XJA0005 Japani 1

5 op

XJA0006 Japani 2

3 op

XJA0007 Japani 3

4 op

XJA0008 Japani 4

5 op

XJA0009 Japani 5

4 op

XJA0011 Japani 6

5 op

XJA0012 Perinteinen Japanin kulttuuri

4 op

XJA0020 Japanin puheharjoitukset

1 op

LUONNOS

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XSA2020MUU Saksa
XSA2020MUU German
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

0-75 op
[tieto puuttuu]
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija-Mari Kanninen, Vastuuopettaja
Sylvia Ylinen-Rauscher, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XSA2020MUU SAKSA

0-75 op

LUONNOS

PERUSKURSSIT (väliotsikko)
XSA0001 Saksan alkeiskurssi 1

4 op

XSA0002 Saksan alkeiskurssi 2

4 op

LUONNOS
LUONNOS
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XSA0003 Saksan jatkokurssi 1

4 op

XSA0004 Saksan jatkokurssi 2

4 op

XSAT1000 Liikesaksa alkeet 1

3 op

XSAT1001 Liikesaksa alkeet 2

3 op

XSAT1002 Liikesaksa alkeet 3

3 op

XSAT1003 Liikesaksa alkeet 4

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TÄYDENTÄVÄT JA KERTAAVAT KURSSIT (väliotsikko)
XSAX005 Saksa 5

4 op

XSAX006 Saksa 6

4 op

XSAX007 Liikesaksa 1/Unternehmen Deutsch 1

3 op

XSAX008 Liikesaksa 2/Unternehmen Deutsch 2

2 op

XSAX002 Saksan kielioppikurssi

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

SYVENTÄVÄT KURSSIT (väliotsikko)
XSA0103 Saksan kielen suullinen taito

3 op

XSA0623 Wirtschaftsdeutsch

3 op

XSA0624 Geschäftsdeutsch

3 op

XSA0662 Betriebspraktikum in Deutschland

7 op

XSA0663 Studienfahrt nach Deutschland

3 op

XSAX1000 Landeskunde der deutschsprachigen Länder

3 op

XSAX1001 Zentrale Themen des deutschsprachigen Raums

4 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XVK2020MUU Viittomakieli
XVK2020MUU Sign Language
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

0-10 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
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Vastuuhenkilö

Kati Oinonen, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XVK2020MUU VIITTOMAKIELI

0-10 op

LUONNOS

XVK0001 Viittomakielen alkeet

4 op

XVK0002 Viittomakielen jatkokurssi

4 op

XVK0003 Viittomakielen jatkokurssi 2

2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XEOTO Each One Teach One
Lyhenne: EOTO
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

0-6 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne
XEOTO EACH ONE TEACH ONE
LUONNOS

Laajuus
0-6 op

XAR0098 Each one teach one/Arabic

3 op

XKI0098 Each one teach one/Chinese

3 op

XEN0098 Each one teach one/English

3 op

XSU0098 Each one teach one/Finnish

3 op

XRA0098 Each one teach one/French

3 op

XSA0098 Each one teach one/German

3 op

XKR0098 Each one teach one/Greek

3 op

XUN0098 Each one teach one/Hungarian

3 op

XIT0098 Each one teach one/Italian

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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XJA0098 Each one teach one/Japanese

3 op

XKO0098 Each one teach one/Korean

3 op

XPU0098 Each one teach one/Polish

3 op

XPO0098 Each one teach one/Portuguese

3 op

XVE0098 Each one teach one/Russian

3 op

XVK0098 Each one teach one/Sign Language

3 op

XSL0098 Each one teach one/Slovak

3 op

XES0098 Each one teach one/Spanish

3 op

XRU0098 Each one teach one/Swedish

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XS2 Suomi toisena ja vieraana kielenä
XS2 Finnish as a Second Language
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

0-62 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XS2 SUOMI TOISENA JA VIERAANA KIELENÄ

0-62 op

LUONNOS

XSU0026 Survival Finnish 1

2 op

XSU0014 Kirjoittamiskurssi

4 op

XSUX008 Oman alan suomea

5 op

XSUX009 Ääntäminen vasta-alkajille

1 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XKV0026 Ruotsinkielisten suomi/kirjallinen osuus

1-2 op

XKV0027 Ruotsinkielisten suomi/suullinen osuus

1-2 op

LUONNOS
LUONNOS
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XSUX001 Suunnista Suomessa

2 op

XSUX1001 Minun suomea

5 op

XSUX1002 Arjen suomea

5 op

XSUX1003 Opiskeluelämän suomea

6 op

XSUX1004 Yhteiskunnan suomea

6 op

XSUX1005 Akateemista suomea

6 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XSUX1006 Arjen tekstejä suomeksi

2-3 op

XSUX1007 Opiskelu- ja mediatekstejä suomeksi

3-4 op

LUONNOS
LUONNOS

XSUX1008 Aletaan jutella suomeksi

2 op

XSUX1009 Jutellaan sujuvasti suomeksi

2 op

LUONNOS
LUONNOS

XYH2020MUU Yhdistetyt viestintä- ja kieliopinnot
XYH2020MUU Combined Communication and Language Studies
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 0 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XYH2020MUU YHDISTETYT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT

väh. 0 op

XYHH1000 Academic and Work Life Communication

2 op

XYHI001 Viestintätaidot IT-alalla

2 op

XYHI002 Äidinkielen tiedeviestintä IT-alalla

2 op

XYHI003 Työelämän viestintätaidot IT-alalla

3-4 op

LUONNOS

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XYHI004 Projektiviestintä IT-alalla
LUONNOS

3 op
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XYHI1000 Academic and Professional Communication

4 op

XYHI1001 Multilingual and Intercultural Communication Competencies

3 op

LUONNOS
LUONNOS

XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication
LUONNOS

XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen
LUONNOS

XYHX006 Multilingual Interaction. Use Your Languages
LUONNOS

XYHX008 Monikielinen argumentointi
LUONNOS

3-5 op
1 op
3-4 op
3 op

XYHX009 Kulttuurienväliset työelämävalmiudet

2-3 op

XYHX1000 Monikielinen luova kirjoittaminen – leiki luovasti kielillä!

1-2 op

LUONNOS
LUONNOS

XYHX1004 Projektiviestintä

5 op

XYHX1003 Introduction to Intercultural and Multilingual Communication

5 op

XYHH2004 Journalististen tekstien tyyli

5 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XDOCFI2020MUU Jatko-opiskelijoiden tieteellinen viestintä, suomi
XDOCFI2020MUU Academic Communication for Doctoral Students, Finnish
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

0-39 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XDOCFI2020MUU JATKO-OPISKELIJOIDEN TIETEELLINEN VIESTINTÄ, SUOMI

0-39 op

LUONNOS

XDOC1000 Tekstikonsultaatio

1 op

XDOC1002 Kirjoittaminen vauhtiin

3 op

LUONNOS
LUONNOS

XDOC1004 Väitöskirjaretriitti
LUONNOS

XDOC1006 Tekstipaja väitöskirjan tekijöille
LUONNOS

3-5 op
5 op
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XDOC1008 Omien tekstien ohjausryhmä väitöskirjantekijöille

1 op

XDOC2000 Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen

2 op

XDOC2002 Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa

2 op

XDOC2004 Väitöskirjan kirjoittamisen verkkokurssi

3 op

XDOC2006 Rahoitushakemuksen kirjoittaminen

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XDOC3000 Tutkimuksesta tietokirjaksi

3-5 op

XDOC3002 Tieteen popularisointi

3-5 op

LUONNOS
LUONNOS

XDOC3004 Tutki(ja) bloggaa - uusi kirjoittaminen tutkijan arjessa

3 op

XDOC3006 Luova kirjoittaminen tutkijan työssä

3 op

LUONNOS
LUONNOS

XDOCEN2020MUU Jatko-opiskelijoiden tieteellinen viestintä, englanti
XDOCEN2020MUU Academic Writing Modules for Doctoral Students
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

0-23 op
englanti
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XDOCEN2020MUU JATKO-OPISKELIJOIDEN TIETEELLINEN VIESTINTÄ, ENGLANTI

0-23 op

LUONNOS

XDOC2001 Academic articles: The publishing process

2 op

XDOC2003 Academic articles: Coherent sections

2 op

XDOC2005 Conference abstracts

2 op

XDOC2007 Conference presentations

2 op

XDOC2009 Conference posters

2 op

XDOC2011 Grant writing

2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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XDOC2013 Article-based dissertations

2 op

XDOC2015 Preparing for the doctoral defence

2 op

XDOC1001 Starting to write as a doctoral student

2 op

XDOC1003 Writing workshop for doctoral students

2 op

XDOC1005 Academic voice and integrating sources

2 op

XDOC3001 Popularizing research

2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XPV2020MUU Puheviestintä
XPV2020MUU Spoken Communication
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 0 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne
XPV2020MUU PUHEVIESTINTÄ
LUONNOS

Laajuus
väh. 0 op

XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito

5 op

XPV0012 Puheviestintä/äänenkäyttö

3 op

XPV0015 Esiintymistaito

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XPV0018 Puheviestinnän perusteet

2-3 op

XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen

1-3 op

LUONNOS
LUONNOS

XPVK002 Akateeminen puheviestintä

2 op

XPVK003 Varhaiskasvatuksen asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen

2 op

XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta

3 op

XPVX003 Työelämän viestintätaidot

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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XRVX1001 Puheviestintä ruotsinkielisille

2-3 op

XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus

3-5 op

XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö

3-5 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XPVB1002 Kokoustaidot

2 op

XPVK0202 Vuorovaikutusosaaminen psykologin työssä

3 op

LUONNOS
LUONNOS

XKV2020MUU Kirjoitusviestintä
XKV2020MUU Written Communication
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 0 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne
XKV2020MUU KIRJOITUSVIESTINTÄ
LUONNOS

Laajuus
väh. 0 op

KIRJOITUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XKV0024 Kielenhuollon luennot

3 op

XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet

3 op

LUONNOS
LUONNOS

XKV0801 Kirjoitusviestinnän tentti
LUONNOS

XKVX1001 Kielenhuollon verkkokurssi
LUONNOS

2-3 op
3 op

TUKEA GRADUN KIRJOITTAMISEEN (väliotsikko)
XKVB1000 Tieteellinen viittaaminen opinnäytteessä

1 op

XKVB1001 Gradun kirjoittamisen verkkokurssi

3 op

XKVB0001 Gradu vauhtiin

2 op

XKVB0002 Raakileesta graduksi

2 op

XKVB0003 Gradun viimeistely

2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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XKVB0004 Graduretriitti - Kirjoittamisen intensiivikurssi gradun tekijöille
LUONNOS

3 op

TUTKINTOKOHTAISIA/TIEDEKUNTAKOHTAISIA KIRJOITUSVIESTINNÄN OPINTOJA (väliotsikko)
XKVH005 Musiikkikasvatuksen tutkimusviestintä

3 op

XKVH006 Musiikkitieteen tutkimusviestintä

3 op

XKVK002 Kasvatustieteiden tutkimusviestintä (maisteritaso)

3 op

XKVL004 Terveystieteiden tutkimusviestintä

3 op

XKVL1000 Tutkimusviestinnän perusteet (LPE-AKO)

2 op

XKVX002 Työelämän tekstitaidot

4 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XKVX004 Tukea kirjoittamiseen

2-3 op

LUONNOS

XKVX008 Luova kirjoittaminen - fiktion työstäminen ja luova prosessi

3 op

XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet

3 op

LUONNOS
LUONNOS

XRVX1000 Kirjoitusviestintä ruotsinkielisille
LUONNOS

XKVX1000 Omien tekstien ohjausryhmä
LUONNOS

2-3 op
1 op

XKIRJAUS2020MUU Kirjauskoodit opetushenkilökunnan käyttöön
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 0 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne
XKIRJAUS2020MUU KIRJAUSKOODIT OPETUSHENKILÖKUNNAN KÄYTTÖÖN
LUONNOS

Laajuus
väh. 0 op

XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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XENX000 Field-Specific Academic and Professional English
LUONNOS

0 op

TÄYDENNYSMODUULIT (väliotsikko)
XSUL0099 Suomen kielen täydennysmoduuli, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

0-2 op

XRUI099 Ruotsin kielen täydennysmoduli, informaatioteknologian tiedekunta

0-2 op

XRUT099 Ruotsin kielen täydennysmoduli, kauppakorkeakoulu

0-2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XRUL099 Ruotsin kielen täydennysmoduli liikunta- ja terveystieteiden tdk

1 op

XRUM099 Ruotsin kielen täydennysmoduli, matemaattis-luonnontieteellinen tdk

1 op

LUONNOS
LUONNOS

XRUH0099 Ruotsin kielen täydennysmoduli, humanistis-yhteiskuntatieteellinen
tdk

0-2 op

XRUK0099 Ruotsin kielen täydennysmoduuli, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

0-2 op

LUONNOS

LUONNOS

XENI099 Englannin kielen täydennysmoduuli, informaatioteknologian tiedekunta

1 op

XENT099 Englannin kielen täydennysmoduli, kauppakorkeakoulu

1 op

XENL0099 Englannin kielen täydennysmoduuli, liikunta- ja terveystieteiden tdk

1 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XENM0099 Englannin kielen täydennysmoduuli, matemaattis-luonnontieteellinen
tdk

0-2 op

XENH0099 Englannin kielen täydennysmoduuli, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk

0-2 op

XENK0099 Englannin kielen täydennysmoduuli, kasvatustieteiden ja psykologian
tdk

0-2 op

LUONNOS

LUONNOS

LUONNOS

XSL2020MUU Slovakki
XSL2020MUU Slovak
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 0 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anna Kyppö, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat
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Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XSL2020MUU SLOVAKKI

väh. 0 op

LUONNOS

XSL0005 Slovakki 1

5 op

XSL0006 Slovakki 2

5 op

LUONNOS
LUONNOS

XSLX001 Slaavilaisista kielistä ja kansoista
LUONNOS

3-4 op

XRU2020MUU Ruotsi
XRU2020MUU Swedish
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 0 op
ruotsi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne
XRU2020MUU RUOTSI
LUONNOS

Laajuus
väh. 0 op

TIEDEKUNTA- JA TUTKINTOKOHTAISIA RUOTSIN OPINTOJA (väliotsikko)
XRUH002 Svenska för språkvetare/skriftlig

1 op

XRUH902 Svenska för språkvetare/muntlig

2 op

XRUH004 Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare/skriftlig

1 op

XRUH904 Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare/muntlig

2 op

XRUH005 Svenska för journalister och kommunikationsvetare/skriftlig

1 op

XRUH905 Svenska för journalister och kommunikationsvetare/muntlig

2 op

XRUH006 Svenska för musikvetare/skriftlig

1 op

XRUH906 Svenska för musikvetare/muntlig

2 op

XRUI002 Svenska för systemvetare/skriftlig

2 op

XRUI902 Svenska för systemvetare/muntlig

2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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XRUI003 Svenska för datatekniker/skriftlig

1 op

XRUI903 Svenska för datatekniker/muntlig

1 op

XRUM002 Svenska för naturvetare och matematiker/skriftlig

1 op

XRUM902 Svenska för naturvetare och matematiker/muntlig

1 op

XRUT002 Svenska för ekonomer/skriftlig

1 op

XRUT902 Svenska för ekonomer/muntlig

2 op

XRUK1001 Svenska för pedagoger/skriftlig

1 op

XRUK9001 Svenska för pedagoger/muntlig

2 op

XRUL1001 Svenska för idrotts- och hälsovetare/skirftlig

1 op

XRUL9001 Svenska för idrotts- och hälsovetare/muntlig

2 op

XRUY1001 Svenska för samhällsvetare och psykologer/skriftlig

1 op

XRUY9001 Svenska för samhällsvetare och psykologer/muntlig

2 op

XRUH1001 Svenska för humanister/skriftlig

1 op

XRUH9001 Svenska för humanister/muntlig

2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

MUUT RUOTSIN OPINTOJAKSOT (väliotsikko)
XRUX1002 Prata svenska

2 op

XRUT001 Businesskulturen i Norden

4 op

XRU0006 Swedish for International Students

3 op

XRU0009 Swedish for International Students 2

4 op

XRUX014 Ruotsin valmentava moduuli/ Förberedande basmodul

3 op

XRUX015 Ruotsin valmentava kirjoitusmoduuli/ Förberedande skrivmodul

2 op

XRUX1001 Ruotsin valmentava verkkomoduuli

2 op

XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen

1 op

XRUX1000 Uppdatera din svenska

1 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XRA2020MUU Ranska
XRA2020MUU French
Ops-kaudet

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
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Voimassaoloaika

alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 0 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne
XRA2020MUU RANSKA
LUONNOS

Laajuus
väh. 0 op

PERUSTASON OPINNOT (väliotsikko)
XRA0005 Ranska 1

4 op

XRA0006 Ranska 2

4 op

XRA0007 Ranska 3

4 op

XRA0008 Ranska 4

4 op

XRAX1015 Ranska 3 ja 4, intensiivikurssi

5 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TÄYDENTÄVÄT OPINNOT (väliotsikko)
XRAX1000 Ranskan valmennuskurssi
LUONNOS

3 op

XRAX1001 Ranskan tekstitaidot

2-3 op

XRAX1002 Ranskankielinen vuorovaikutus

2-3 op

LUONNOS
LUONNOS

XRAX1003 Ranskan kielen rakenteet

4 op

XRAX1004 Ranskan kielen ääntämiskurssi

2 op

LUONNOS
LUONNOS

SYVENTÄVÄT OPINNOT (väliotsikko)
XRAX1006 Ranskalainen elokuva

2-3 op

XRAT1000 Opintomatka Ranskaan

2-4 op

XRAT006 Ranskan palvelut ja instituutiot

2-3 op

XRAT005 Ranska ja talous

2-3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XRAT004 Työelämäviestintää ranskaksi
LUONNOS

XRAT001 Ranska ja yhteiskunta
LUONNOS

4 op
2-3 op
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XRA0022 Ranskan kirjoitusharjoitukset

2-4 op

XRAX1005 Kieliharjoittelu (Liègen yliopisto, Belgia)

8-9 op

LUONNOS
LUONNOS

RANSKANKIELISTEN MAIDEN KIELEN JA KULTTUURIN OPINTOJA (väliotsikko)
XRAX1007 Ranskankielisen alueen taide

2-3 op

XRAX1008 Ranskalaisia kulttuuri-ilmiöitä

2-4 op

XRAX1009 Frankofonia

2-3 op

XRAX1010 Kulttuurienvälinen viestintä

2-4 op

XRAX1011 Kirjallisuuden erikoiskurssi

2-4 op

XRAX1012 Erikoiskurssi

2-3 op

XRAX1013 Erikoiskurssi

2-3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XRAX1014 Puhu Suomesta ranskaksi
LUONNOS

2 op

XEN2020MUU Englanti
XEN2020MUU English
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 0 op
englanti
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne
XEN2020MUU ENGLANTI
LUONNOS

Laajuus
väh. 0 op

ENGLISH FOR INCOMING EXCHANGE STUDENTS (väliotsikko)
XEN0028 Big and Small Talk about Finland

4 op

XEN0054 Academic Study Skills

2 op

XEN0095 Academic English Communication 1

3 op

XEN0096 Academic English Communication 2

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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XEN0097 Basic Academic Writing for International Students

3 op

XENX034 Intermediate Academic Writing Course

4 op

XENX040 Intensive Summer Course in Academic English

4 op

XENX1001 Advanced Summer Course in English

4 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

ENGLANNIN OPINTOJA MAISTERIVAIHEEN OPISKELIJOILLE (väliotsikko)
XENB001 Academic Writing for Master's Students: Core Principles

2 op

XENB002 Academic Writing for Master's Students: Writing that Flows

2 op

LUONNOS
LUONNOS

XENX009 Integrated Research Communication
LUONNOS

4-5 op

TIEDEKUNTA-/TUTKINTOKOHTAISIA ENGLANNIN OPINTOJA (väliotsikko)
XENH001 Academic Reading

3 op

XENH002 Academic Reading and Communication Skills

3 op

LUONNOS
LUONNOS

XENI001 Academic Reading
LUONNOS

2-3 op

XENI003 Communication Skills

3 op

XENI005 Professional Reporting

4 op

XENK002 Academic Reading and Communication Skills

3 op

XENL001 Academic Reading (for Sport and Health Sciences)

2 op

XENL003 Communication Skills (for Sport and Health Sciences)

2 op

XENM001 Academic Reading

2 op

XENM003 Communication Skills

2 op

XENT001 Academic Reading

3 op

XENT003 Communication Skills

3 op

XENT005 Professional Reporting

4 op

XENT006 Academic Literacies for CEM

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

E-LEARNING MODULES (väliotsikko)
XENX022 E-Learning Module: Academic Reading /Supplementary Module

2 op

XENX023 E-Learning Module: Academic Vocabulary

2 op

XENX024 E-Learning Module: Grammar for Writing

2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
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XENX026 E-Learning Module: Pronunciation
LUONNOS

2 op

TUKEA ENGLANNIN PUHUMISEEN JA KIRJOITTAMISEEN (väliotsikko)
XENX029 Activate Your English

3 op

XENX1000 Gaining confidence in English

1 op

XENX1002 Speak up: Improving your English through Spoken Interaction

2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XEN0022 English Academic Skills for Exchange Students

3 op

XENX017 Communication in a Multicultural Workplace

3 op

XENX1003 Exploring EU texts in context

2 op

XENX1004 Translation as cultural mediation: culture-specific items

2 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XTYO2020MUU Työelämäviestintä
XTYO2020MUU Working Life Communication
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 15 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Salme Korkala, Vastuuopettaja
Maija Gerlander, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
pystyy tarkastelemaan analyyttisesti erilaisia työelämän vuorovaikutussuhteita sekä viestintätehtäviä, tilanteita ja -prosesseja
osaa tunnistaa ja jäsentää viestinnän ja vuorovaikutuksen yhteyksiä työelämän ja työyhteisöjen toimivuuteen ja tuloksellisuuteen, esimerkiksi johtamisen, neuvottelun, päätöksenteon, työhyvinvoinnin, yhteistyön, projektityöskentelyn ja konfliktien hallinnan kannalta
ymmärtää monikulttuurisuutta työelämän viestinnässä ja vuorovaikutuksessa
pystyy ymmärtämään ja kehittämään moniammatillisten ja teknologiavälitteisten tiimien ja ryhmien toimintaa
on osoittanut yhteistyötaitoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
on syventänyt omaa viestintäosaamistaan osana asiantuntijuuttaan, työelämäosaamistaan ja niiden kehittämistä.
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Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XTYO2020MUU TYÖELÄMÄVIESTINTÄ

väh. 15 op

LUONNOS

XYHX008 Monikielinen argumentointi

3 op

XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito

5 op

XPVB1002 Kokoustaidot

2 op

XYHX1004 Projektiviestintä

5 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus

3-5 op

XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö

3-5 op

XPVB1003 Johtajan vuorovaikutusosaaminen

3-5 op

XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XSAKOK2020MUU Saksan kieli ja saksankielisen alueen tuntemus
XSAKOK2020MUU German Language and Culture Studies
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 25 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Sisällön kuvaus
FI: Opinnot antavat monipuolisen kuvan saksankielisen alueen yhteiskunnasta ja kulttuurista ja mahdollistavat hyvät valmiudet toimia saksan kielellä työelämässä ja vapaa-ajalla.
Opintoihin sisältyy kaksi moduulia: 1. Kieli- ja viestintätaidot ja 2. Saksankielisen alueen maantuntemus
Kieli- ja viestintätaidot -moduulissa vahvistetaan käytännön kielitaitoa, maantuntemus -moduulissa käsitellään saksankielisen alueen kulttuuria, yhteiskuntaa ja taloutta.
Osaamistavoitteet
FI: Opinnot hyvin suoritettuaan opiskelija
osaa kommunikoida sujuvasti erilaisissa työelämän ja vapaa-ajan viestintätilanteissa.
omaa valmiudet soveltaa tietojaan ja taitojaan saksankielisissä työelämän viestintätilanteissa.
osaa käyttää hyväkseen erilaisia saksankielisiä lähteitä tiedonhaussa ja ongelmanratkaisutilanteissa.
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Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XSAKOK2020MUU SAKSAN KIELI JA SAKSANKIELISEN ALUEEN TUNTEMUS
LUONNOS

väh. 25 op

PERUSKIELITAITO (väliotsikko)
XSA0003 Saksan jatkokurssi 1

4 op

XSA0004 Saksan jatkokurssi 2

4 op

XSAT1002 Liikesaksa alkeet 3

3 op

XSAT1003 Liikesaksa alkeet 4

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

KIELI- JA VIESTINTÄTAIDOT (väliotsikko)
SYVENTÄVÄ TAITO (väliotsikko)
XSAX002 Saksan kielioppikurssi

3 op

XSAX005 Saksa 5

4 op

XSAX006 Saksa 6

4 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

LIIKESAKSA (väliotsikko)
XSAX007 Liikesaksa 1/Unternehmen Deutsch 1

3 op

XSAX008 Liikesaksa 2/Unternehmen Deutsch 2

2 op

LUONNOS
LUONNOS

SUULLINEN TAITO (väliotsikko)
XSA0624 Geschäftsdeutsch

3 op

XSA0103 Saksan kielen suullinen taito

3 op

LUONNOS
LUONNOS

SAKSANKIELISEN ALUEEN MAANTUNTEMUS (väliotsikko)
XSAX1001 Zentrale Themen des deutschsprachigen Raums

4 op

XSA0623 Wirtschaftsdeutsch

3 op

XSAX1000 Landeskunde der deutschsprachigen Länder

3 op

XSA0663 Studienfahrt nach Deutschland

3 op

XSA0103 Saksan kielen suullinen taito

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XEDUFUT2020MUU EduFutura-yhteistyö
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 0 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei
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Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XEDUFUT2020MUU EDUFUTURA-YHTEISTYÖ
LUONNOS

XYHU1000 Mind the Gap

väh. 0 op
2 op

LUONNOS

XKESA2020MUU Summer School in Human Sciences -kesäkoulun tarjonnassa olevat viestintä- ja kieliopinnot
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 0 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XKESA2020MUU SUMMER SCHOOL IN HUMAN SCIENCES -KESÄKOULUN TARJONNASSA OLEVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT

väh. 0 op

LUONNOS

XYHX010 Refugee Resettlement and Integration

2-4 op

XYHX1001 Multilingual communication in multicultural teams

2-3 op

LUONNOS
LUONNOS

XSUX1000 Finnish Language and Culture
LUONNOS

XAYO Avoin yliopisto-opetus / Movi

XAYO Open University Studies / Centre for Multilingual Academic Communication
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 0 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto

Jyväskylän yliopisto

2 op
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Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XAYO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS / MOVI

väh. 0 op

LUONNOS

XENX001 Academic Reading

2-3 op

LUONNOS

XENX003 Communication Skills

3 op

XEN0005 Englannin kielen täydentävä kurssi

3 op

XKVX001 Kirjoituskurssi

3 op

XRU0005 Ruotsin kielen täydentävä kurssi

3 op

XKV0025 Tutkimusviestinnän verkkokurssi

3 op

XENK001 Academic Reading

3 op

XENK003 Communication Skills

3 op

XENH0001 Academic Reading

3 op

XENH003 Communication Skills

3 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XTACKOK Teaching Academic Content through English
XTACKOK Teaching Academic Content through English
Lyhenne: TACKOK
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

15 op
englanti
kyllä
Hylätty-Hyväksytty
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Kirsi Westerholm, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Sisällön kuvaus
FI: The programme follows an English-medium instruction (EMI) approach and addresses not only topics
related to teaching academic content specific to different disciplines but also cross-cultural issues underlying the teaching and learning process . The programme consists of eight contact sessions, which focus on
a variety of topics related to teaching academic content to multilingual and multicultural student groups.
The contact sessions are complemented by teaching observation followed by individual consultation. Du-
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ring the programme, participants compile a teaching portfolio. The contact sessions provide stimulating
opportunities for cross-disciplinary discussion, collaborative teaching, and critical reflection.
EN: The programme follows an English-medium instruction (EMI) approach and addresses not only topics
related to teaching academic content specific to different disciplines but also cross-cultural issues underlying the teaching and learning process . The programme consists of eight contact sessions, which focus on
a variety of topics related to teaching academic content to multilingual and multicultural student groups.
The contact sessions are complemented by teaching observation followed by individual consultation. During the programme, participants compile a teaching portfolio. The contact sessions provide stimulating opportunities for cross-disciplinary discussion, collaborative teaching, and critical reflection.
Osaamistavoitteet
FI: The overall aim of the TACE programme is to develop participants’ university pedagogical expertise as
well as increase their intercultural awareness when using English in multilingual and multicultural teaching, learning, guidance, and assessment situations in their own practices.
On completion of the programme, participants are expected to…
· have a deeper understanding of the phenomenon of teaching and learning academic content through
English, including its benefits and challenges.
· have increased their own competence and confidence in using English for effective teaching.
· demonstrate cultural sensitivity and know how to address the specific needs of linguistically and culturally diverse student groups.
· understand patterns of thinking and language use in their own discipline in general and when teaching a
particular content.
· have expanded their pedagogical repertoire and use effective teaching techniques that support student
learning by fostering critical inquiry, collaboration and dialogue as well as self-reflection.
· know how to manage class interaction effectively, in a way that fosters open and respectful communication and group cohesion.
EN: The overall aim of the TACE programme is to develop participants’ university pedagogical expertise as
well as increase their intercultural awareness when using English in multilingual and multicultural teaching, learning, guidance, and assessment situations in their own practices.
On completion of the programme, participants are expected to…
· have a deeper understanding of the phenomenon of teaching and learning academic content through
English, including its benefits and challenges.
· have increased their own competence and confidence in using English for effective teaching.
· demonstrate cultural sensitivity and know how to address the specific needs of linguistically and culturally diverse student groups.
· understand patterns of thinking and language use in their own discipline in general and when teaching a
particular content.
· have expanded their pedagogical repertoire and use effective teaching techniques that support student
learning by fostering critical inquiry, collaboration and dialogue as well as self-reflection.
· know how to manage class interaction effectively, in a way that fosters open and respectful communication and group cohesion.
Lisätiedot
FI: The participants will get a certificate after having completed the programme.
EN: The participants will get a certificate after having completed the programme.
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Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XTACKOK TEACHING ACADEMIC CONTENT THROUGH ENGLISH

15 op

TACE001 Multilingual and Multicultural Learning Context

5 op

TACE002 Interactive Teaching Design

5 op

TACE003 Teaching Portfolio

5 op

LUONNOS

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XINTEGRA INTEGRA-opinnot
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 0 op
suomi, englanti
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Elena Kirk, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne
XINTEGRA INTEGRA-OPINNOT
LUONNOS

Laajuus
väh. 0 op

SUOMEN OPINNOT (väliotsikko)
SUOMI A-TASO (väliotsikko)
XSU0999 Johdatus yliopisto-opiskeluun (INTEGRA, A-ryhmä)

4 op

XSU9998 Johdatus suomalaiseen yhteiskuntaan ja mediateksteihin (INTEGRA,
A-ryhmä)

4 op

XSU9997 Akateemisten tekstien perusteet 1 (INTEGRA, A-ryhmä)

4 op

XSU9996 Akateemisten tekstien perusteet 2 (INTEGRA, A-ryhmä)

3 op

XSU9995 Johdatus tutkimukseen ja projekteihin (INTEGRA, A-ryhmä)

5 op

XSU9994 Tekstejä ja työelämää 1 (INTEGRA, A-ryhmä)

4 op

LUONNOS

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

SUOMI B-TASO (väliotsikko)
XSU9993 Johdatus akateemisiin taitoihin ja teksteihin (INTEGRA, B-ryhmä)

4 op

XSU9992 Mediat ja yhteiskunta -kurssi (INTEGRA, B-ryhmä)

4 op

LUONNOS
LUONNOS
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XSU9991 Akateemiset tekstit 1 (INTEGRA, B-ryhmä)

4 op

XSU9990 Akateemiset tekstit 2 (INTEGRA, B-ryhmä)

3 op

XSU9989 Tutkimus ja projektit -kurssi (INTEGRA, B-ryhmä)

5 op

XSU9988 Tekstejä ja työelämää 2 (INTEGRA, B-ryhmä)

4 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

ENGLANNIN OPINNOT (väliotsikko)
ENGLISH 1 (väliotsikko)
XENX9999 General English 1

3 op

XENX9998 General English 2

3 op

LUONNOS
LUONNOS

ENGLISH 2 (väliotsikko)
XENX9998 General English 2

3 op

XENX9997 Academic Literacy Skills

3 op

LUONNOS
LUONNOS

ACADEMIC LITERACY SKILLS (väliotsikko)
XENX9997 Academic Literacy Skills

3 op

XENX9996 Advanced Academic Literacy Skills

3 op

LUONNOS
LUONNOS

OHJAUS (väliotsikko)
XYHX999 Opintojen suunnittelu ja vertaisryhmätyöskentely (INTEGRA)
LUONNOS

3-5 op

XUVK_BIO-YMP Viestintä- ja kieliopinnot
XUVK_BIO-YMP Communication and Language Studies
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 10 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Hillamaria Pirhonen, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne
XUVK_BIO-YMP VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

Laajuus
väh. 10 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHM1000 Akateemiset tekstitaidot (bio- ja ympäristötieteet)
LUONNOS

2 op
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AKATEEMINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHM1001 Akateeminen vuorovaikutus (bio- ja ympäristötieteet)
LUONNOS

2 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHM1002 Monikielinen vuorovaikutus (bio- ja ympäristötieteet)

3 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHM1003 Tutkimusviestintä (bio- ja ympäristötieteet)

3 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)

XUVK_FYS Viestintä- ja kieliopinnot
XUVK_FYS Communication and Language Studies
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 8 op
suomi, englanti, ruotsi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Miia Konttinen, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne
XUVK_FYS VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

Laajuus
väh. 8 op

YHTEISTYÖTAIDOT JA AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHM1007 Yhteistyötaidot (fysiikka)

2 op

XYHM1008 Akateemiset tekstitaidot (fysiikka)

1 op

LUONNOS
LUONNOS

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHM1009 Monikielinen vuorovaikutus (fysiikka)

3 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
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XYHM1010 Tutkimusviestintä (fysiikka)

2 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)

XUVK_KIVI_SUO Viestintä- ja kieliopinnot
XUVK_KIVI_SUO Communication and Language Studies
Lyhenne: UVK_KIVI
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 6 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Heli Hämäläinen, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XUVK_KIVI_SUO VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 6 op

XYHH2000 Monikielinen vuorovaikutus

6 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (väliotsikko)

XUVK_HIS Viestintä- ja kieliopinnot
XUVK_HIS Communication and Language Studies
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 9 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ellinoora Sievänen, Vastuuopettaja

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

Koulutusala

78 / 512

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XUVK_HIS VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT

väh. 9 op

LUONNOS

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHH1013 Akateemiset tekstitaidot (historia)
LUONNOS

2 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHH1014 Monikielinen vuorovaikutus (historia)

4 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHH1015 Tutkimusviestintä (historia)

3 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)

XUVK_KEM Viestintä- ja kieliopinnot
XUVK_KEM Communication and Language Studies
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 8 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Aaron Orszag, Vastuuopettaja
Maria Hyvönen, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne
XUVK_KEM VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

Laajuus
väh. 8 op

RAPORTOIVA VIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHM1011 Raportoiva viestintä (kemia)
LUONNOS

1 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHM1012 Akateemiset tekstitaidot (kemia)
LUONNOS

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)

2 op
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XYHM1013 Monikielinen vuorovaikutus (kemia)

3 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHM1014 Tutkimusviestintä (kemia)
LUONNOS

2 op

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)

XUVK_JSBE Viestintä- ja kieliopinnot
XUVK_JSBE Communication and Language Studies
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 10 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija-Mari Kanninen, Vastuuopettaja
Jonna Riikonen, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne
XUVK_JSBE VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

Laajuus
väh. 10 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHT1000 Akateemiset tekstitaidot
LUONNOS

3 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHT1001 Monikielinen vuorovaikutus

6 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHT1002 Tutkimusviestintä

4 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
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XUVK_LIIK Viestintä- ja kieliopinnot
XUVK_LIIK Communication and Language Studies
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 12 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Fergal Carolan, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XUVK_LIIK VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT

väh. 12 op

LUONNOS

AKATEEMINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHL1000 Akateeminen vuorovaikutus (liikuntatieteet)
LUONNOS

3 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHL1001 Akateemiset tekstitaidot (liikuntatieteet)
LUONNOS

3 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHL1002 Monikielinen vuorovaikutus (liikuntatieteet)

3 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHL1003 Tutkimusviestintä (liikuntatieteet)

3 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)

XUVK_MAT-TIL Viestintä- ja kieliopinnot
XUVK_MAT-TIL Communication and Language Studies
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 8 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei
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Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anna Kyppö, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XUVK_MAT-TIL VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 8 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHM1004 Akateemiset tekstitaidot (matematiikka ja tilastotiede)
LUONNOS

2 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHM1005 Monikielinen vuorovaikutus (matematiikka ja tilastotiede)

3 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHM1006 Tutkimusviestintä (matematiikka ja tilastotiede)
LUONNOS

3 op

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)

XUVK_MUTKU Viestintä- ja kieliopinnot
XUVK_MUTKU Communication and Language Studies
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 9 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Adrienn Károly, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne
XUVK_MUTKU VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

Laajuus
väh. 9 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHH1003 Akateemiset tekstitaidot (Mutku)
LUONNOS

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)

3 op
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XYHH1004 Monikielinen vuorovaikutus (Mutku)

4 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHH1005 Tutkimusviestintä (Mutku)

2 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)

XUVK_PSY Viestintä- ja kieliopinnot
XUVK_PSY Communication and Language Studies
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 12 op
suomi
kyllä
Hylätty-Hyväksytty
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Pekka Saaristo, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne
XUVK_PSY VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

Laajuus
väh. 12 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHK1003 Akateemiset tekstitaidot (psykologia)
LUONNOS

4 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHK1004 Monikielinen vuorovaikutus (psykologia)

4 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHK1005 Tutkimusviestintä (psykologia)

4 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)
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XUVK_YFI Viestintä- ja kieliopinnot
XUVK_YFI Communication and Language Studies
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 12 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Hillamaria Pirhonen, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XUVK_YFI VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT

väh. 12 op

LUONNOS

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHY1000 Akateemiset tekstitaidot
LUONNOS

3 op

AKATEEMINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHY1001 Akateeminen vuorovaikutus
LUONNOS

3 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHY1002 Monikielinen vuorovaikutus

3 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHY1003 Tutkimusviestintä

3 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)

XUVK_KUMU Viestintä- ja kieliopinnot
XUVK_KUMU Communication and Language Studies
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 9 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto

Jyväskylän yliopisto

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

84 / 512

Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ellinoora Sievänen, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XUVK_KUMU VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 9 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHH1010 Akateemiset tekstitaidot (KUMU)
LUONNOS

2 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHH1011 Monikielinen vuorovaikutus (KUMU)

4 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
TUTKIMUSVIESTINTÄ XYHH002 -OPINTOJAKSON SUORITTANEILLE OPISKELIJOILLE (väliotsikko)
XYHH004 Tutkimusviestintä (etnologia)

4 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ XYHH1011 OPINTOJAKSON SUORITTANEILLE OPISKELIJOILLE (väliotsikko)
XYHH1012 Tutkimusviestintä (KUMU)

3 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)

XUVK_TERV Viestintä- ja kieliopinnot
XUVK_TERV Communication and Language Studies
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 12 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Fergal Carolan, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat
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Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XUVK_TERV VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT

väh. 12 op

LUONNOS

AKATEEMINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHL1004 Akateeminen vuorovaikutus (terveystieteet)
LUONNOS

3 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHL1005 Akateemiset tekstitaidot (terveystieteet)
LUONNOS

3 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHL1006 Monikielinen vuorovaikutus (terveystieteet)

3 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHL1007 Tutkimusviestintä (terveystieteet)

3 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)

XUVK_KAS Viestintä- ja kieliopinnot
XUVK_KAS Communication and Language Studies
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 10 op
suomi
kyllä
Hylätty-Hyväksytty
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Veera Saksala, Vastuuopettaja
Maija Gerlander, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne
XUVK_KAS VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

Laajuus
väh. 10 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHK1000 Akateemiset tekstitaidot / Kasvatustieteet
LUONNOS

3 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHK1001 Monikielinen vuorovaikutus / Kasvatustieteet
LUONNOS

4 op
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XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHK1002 Tutkimusviestintä / Kasvatustieteet

3 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)

XUVK_KIVI_RU Viestintä- ja kieliopinnot
XUVK_KIVI_RU Communication and Language Studies
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 6 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Heli Hämäläinen, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XUVK_KIVI_RU VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 6 op

XYHH2006 Monikielinen vuorovaikutus

6 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

XUVK_TJT Viestintä- ja kieliopinnot
XUVK_TJT Communication and Language Studies
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 20 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Elina Randell, Vastuuopettaja
Camilla Jauhojärvi-Koskelo, Vastuuopettaja
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OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XUVK_TJT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT

väh. 20 op

LUONNOS

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHI1010 Akateemiset tekstitaidot (TJT)
LUONNOS

6 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHI2010 Monikielinen vuorovaikutus (TJT)

6 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHI3010 Tutkimusviestintä (TJT)

6 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)

XUVK_IT Viestintä- ja kieliopinnot

XUVK_IT Communication and Language Studies
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 10 op
suomi
ei
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Elina Randell, Vastuuopettaja
Camilla Jauhojärvi-Koskelo, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne
XUVK_IT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

Laajuus
väh. 10 op

AKATEEMISET TEKSTITAIDOT (väliotsikko)
XYHI1020 Akateemiset tekstitaidot (TIE)
LUONNOS

3 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHI2020 Monikielinen vuorovaikutus (TIE)

3 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

88 / 512

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito
LUONNOS

0 op

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHI3020 Tutkimusviestintä (TIE)

2 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)

XUVK_KIVI_VIER Viestintä- ja kieliopinnot
XUVK_KIVI_VIER Communication and Language Studies
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 6 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Heli Hämäläinen, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Lisätiedot
FI: Kokonaisuus tarkoitettu englannin, ranskan, saksan ja venäjän opiskelijoille.
Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XUVK_KIVI_VIER VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 6 op

XYHH2005 Monikielinen vuorovaikutus

6 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

XUVK_KIVI_VIE Viestintä- ja kieliopinnot
XUVK_KIVI_VIE Communication and Language Studies
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 9 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto

Jyväskylän yliopisto
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Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Heli Hämäläinen, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne

Laajuus

XUVK_KIVI_VIE VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

väh. 9 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHH2000 Monikielinen vuorovaikutus
LUONNOS

6 op

TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN (väliotsikko)
XYHH2001 Tieteellinen kirjoittaminen
LUONNOS

3 op

VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)

XUVK_KIVI_JOU Viestintä- ja kieliopinnot
XUVK_KIVI_JOU Communication and Language Studies
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosteltava kokonaisuus
Arvosana-asteikko
Erillinen hyväksyntä

väh. 14 op
suomi
kyllä
[tieto puuttuu]
ei

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Heli Hämäläinen, Vastuuopettaja

Koulutusala

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Opintokokonaisuuden rakenne
XUVK_KIVI_JOU VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
LUONNOS

Laajuus
väh. 14 op

JOURNALISTIIKAN KIELENHUOLTO (väliotsikko)
XYHH2002 Journalistinen kielenhuolto
LUONNOS

5 op

MONIKIELINEN VUOROVAIKUTUS (väliotsikko)
XYHH2000 Monikielinen vuorovaikutus

6 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito

0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito

0 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English

0 op

LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS
LUONNOS

TUTKIMUSVIESTINTÄ (väliotsikko)
XYHH2003 Tutkimusviestintä
LUONNOS

3 op
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VAPAASTI VALITTAVAT VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT (väliotsikko)

RAJAUSTEKIJÄT TÄYTTÄVÄT OPINTOJAKSOT
XHOX1000 Hollanti 1
XHOX1000 Dutch 1
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
hollanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Avainteksti
FI: Let’s learn to speak some Dutch together (CEFR- A1). Both Finnish and exchange students are welcome
to try out this new language.
EN: Let’s learn to speak some Dutch together (CEFR- A1). Both Finnish and exchange students are welcome
to try out this new language.
Osaamistavoitteet
FI: By the end of the course, students are expected to:
be able to introduce themselves, including information about who they are and where they live, as well as
information about their interests and feelings
be able to ask and answer simple questions about themselves, their immediate needs, and very familiar topics;
be able to use simple standard sentences to ask for clarification, repetition, or help
be able to make or cancel an appointment both oral and written
understand and follow simple instructions associated with everyday situations
understand the main idea and some details of short spoken texts and dialogues
understand the main idea and some details of short written texts
be able to ﬁll out written forms and write simple texts about themselves and their interests
feel comfortable in an environment where Dutch or Flemish is spoken
understand a little about Dutch and Belgian culture and manners
be familiar with some academic vocabulary and academic cultural differences in Belgium and the Netherlands
Overall, this course aims at reaching A1 level, as outlined by the Common European Framework of Reference (CEFR)
EN: By the end of the course, students are expected to:
be able to introduce themselves, including information about who they are and where they live, as well as
information about their interests and feelings
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be able to ask and answer simple questions about themselves, their immediate needs, and very familiar
topics;
be able to use simple standard sentences to ask for clarification, repetition, or help
be able to make or cancel an appointment both oral and written
understand and follow simple instructions associated with everyday situations
understand the main idea and some details of short spoken texts and dialogues
understand the main idea and some details of short written texts
be able to ﬁll out written forms and write simple texts about themselves and their interests
feel comfortable in an environment where Dutch or Flemish is spoken
understand a little about Dutch and Belgian culture and manners
be familiar with some academic vocabulary and academic cultural differences in Belgium and the Netherlands
Overall, this course aims at reaching A1 level, as outlined by the Common European Framework of Reference (CEFR)
Asiasisältö
FI: This course is for beginners in Dutch. Both Finnish and exchange students are welcome. Finnish languages skills are not needed. In this course, learners will develop their language skills while also exploring
Dutch and Belgian culture. We will also discuss life at university for those who plan to go on an exchange to
a Dutch speaking country. This course focuses on using language for communication by training all 5 basic
language skills: reading, listening, speaking, writing, and cultural awareness. During the course some lessons will be taught according to the ‘Flipping the classroom’-principle: students will be expected to prepare for some lessons watching videos online in which theory (grammar for example) is explained. During the
next lesson this theory will be put into practice by in class discussions and in class individual and group
assignments. When in class, learners are expected to actively participate and engage in coursework.
EN: This course is for beginners in Dutch. Both Finnish and exchange students are welcome. Finnish languages skills are not needed. In this course, learners will develop their language skills while also exploring
Dutch and Belgian culture. We will also discuss life at university for those who plan to go on an exchange
to a Dutch speaking country. This course focuses on using language for communication by training all 5 basic language skills: reading, listening, speaking, writing, and cultural awareness. During the course some
lessons will be taught according to the ‘Flipping the classroom’-principle: students will be expected to prepare for some lessons watching videos online in which theory (grammar for example) is explained. During the next lesson this theory will be put into practice by in class discussions and in class individual and
group assignments. When in class, learners are expected to actively participate and engage in coursework.
Lisätiedot
FI: Language of instruction: Dutch, English and Finnish
EN: Language of instruction: Dutch, English and Finnish
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

4 op
4 op

XYHK2000 Akateemiset tekstitaidot (OKL)
XYHK2000 Academic Literacy
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

Laajuus

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020
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Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-3 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Marja Lampinen, Vastuuopettaja
Fergal Carolan, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI:
Tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana.
Osaa asettaa tavoitteita viestintä- ja kieliosaamisensa kehittämiselle.
Tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän.
Osaa hakea tarvitsemaansa tietoa.
Osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon.
Osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
kasvatusalan tieteellisten tekstien ominaispiirteet
lukustrategiat, kriittinen lukeminen
akateemisen tekstin työstäminen ryhmässä

Suoritustavat
Opetukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2-3 op
2-3 op

XYHK2001 Monikielinen vuorovaikutus (OKL)
XYHK2001 Multilingual Interaction
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3-4 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Marja Lampinen, Vastuuopettaja
Fergal Carolan, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso

Muut opinnot
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OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI:
Kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä.
Osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa.
Ymmärtää, että monikielinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan
asiantuntijuuden kehittämistä.
Osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin.
On kehittänyt strategioita ja työvälineitä kielirepertuaarinsa hyödyntämiseen ja kehittämiseen.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
eri kielillä viestiminen omasta tieteenalasta
kasvatusalan tekstin työstäminen

Suoritustavat
Opetukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen.
Lisätiedot
FI: Opiskelija on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä. Tämä kirjataan opintorekisteriin opintojaksona XENX000
Field-specific academic and professional English, 0 op.
Opiskelija on osoittanut saavuttaneensa lain 424/2003 sekä asetusten 481/2003 ja 794/2004 mukaisen alakohtaisen kielitaidon toisessa kotimaisessa kielessä. Ruotsin kielen arvosanat (tt/ht) kirjataan opintorekisteriin kahdelle erilliselle opintojaksolle:
XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op ja
XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3-4 op
3-4 op

XAR0005 Arabia 1
XAR0005 Arabic 1

Lyhenne: XAR0005
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
suomi, arabia
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
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Vastuuhenkilö

Ahkam Assaf, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Kurssilla opetetaan puhekielistä arabiaa, ja kirjakielistä arabiaa käytetään pääasiassa kirjoittamisen
opiskelussa. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää yksinkertaisia päivittäisiä keskusteluja, osaa lukea yksinkertaista tekstiä ja kirjoittaa joitakin perusasioita itsestään.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssin aikana tutustut arabian kielen aakkosiin ja harjoittelet niiden lukemista ja kirjoittamista. Kurssi antaa myös perustietoa arabikulttuurista ja sen vaikutuksista kielenkäyttöön laajalla arabimaailman alueella.

Suoritustavat
Luennot, pari- ja ryhmätehtävät, keskusteluharjoitukset.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XAR0006 Arabia 2
XAR0006 Arabic 2

Lyhenne: XAR0006
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
arabia, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ahkam Assaf, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Arabia 1 tai vastaavat tiedot.
Suositellut esitiedot
XAR0005 Arabia 1
Osaamistavoitteet
FI: Alkeiskielitaidon täydentäminen (A1.2 Eurooppalainen viitekehys).
Kurssin käytyään opiskelija osaa:
- kertoa tarkemmin itsestään ja lähiympäristöstään
- selviytyä jokapäiväisissä asiointitilanteissa
- ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta tutusta aiheesta
- muodostaa yleiskuvan lyhyistä, yksinkertaisista teksteistä
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Asiasisältö
FI:

Sisältö
Täydennetään perustason kielitaitoa ja syvennetään kieliopin tuntemusta. Opetellaan selviytymään elämän
arkitilanteissa.

Suoritustavat
Luennot, pari- ja ryhmätehtävät, keskusteluharjoitukset.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XIT0005 Italia 1
XIT0005 Italian 1

Lyhenne: XIT0005
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
suomi, italia
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Merja Pänkäläinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Suullisen viestinnän tärkein osaamistavoite: Oppia vastaamaan yksinkertaisiin kysymyksiin sekä kysymään perustietoa ihmisistä tutustuttaessa.
Kirjallisen viestinnän tärkein osaamistavoite: Oppia lukemaan ja kirjoittamaan lyhyitä tekstejä / viestejä.
Kurssin käytyään opiskelija osaa:
- Muodostaa yksinkertaisia kysymyksiä ja lyhyitä vastauksia.
- Tervehtiä ja käyttää tavallisimpia kohteliaisuusfraaseja.
- Kertoa itsestään ja elämästään: Mistä on kotoisin, minkä ikäinen on, mitä opiskelee tai tekee työkseen,
mistä pitää ja mistä on kiinnostunut, millainen perhe itsellään on.
- Kertoa enemmän italialaisesta elämästä ja kulttuurista.
- Opiskelija selviytyy myös esim. kahvilassa, ravintolassa ja ostoksilla.
Asiasisältö
FI: Kurssilla perehdytään italian kielen alkeisiin ja peruskielioppiin sekä tutustutaan italialaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin. Kurssilla harjoitellaan myös arkipäivän yksinkertaisia puhetilanteita.
Kurssilla harjoitellaan mm. seuraavia asioita / rakenteita:
- Substantiivin suvut, artikkelit, monikon muodostus
- Säännöllisten verbien sekä tavallisimpien epäsäännöllisten verbien preesenstaivutus
- Persoonapronominit, demonstratiivipronominit, possessiivipronominit
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- Ajanilmauksia, kellonajat
- Sanasto: tervehdyksiä ja muita kohteliaisuussanoja, kysymyssanoja, kansallisuussanoja, lukusanat, perhe,
kulkuneuvot, ostossananastoa, kahvila-ja ravintolasanastoa.

Lisätiedot
FI: Perustason kielitaito (A1 Eurooppalainen viitekehys).
Oppimateriaalit
FI: Bella vista 1. Kurssilla käydään kirjan kappaleet 0-6.
Kirjallisuus
Imperato - Kuusela - Meurman - Feroldi<br />Bella vista 1; ISBN: 978-952-63-0792-3
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XIT0006 Italia 2
XIT0006 Italian 2

Lyhenne: XIT0006
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
suomi, italia
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Merja Pänkäläinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: XIT0005 Italia 1 -kurssi tai vastaavat tiedot.
Osaamistavoitteet
FI: Kurssilla opitaan lisää jokapäiväisessä kielenkäytössä tarvittavia rakenteita ja sanastoa.
Kurssin käytyään opiskelija osaa:
- kertoa enemmän itsestään ja elämästään (mm. perhe, vapaa-aika, harrastukset, mieltymykset)
- puhua kellonajoista, sopia tapaamisia
- kysyä ja neuvoa tietä
- asioida hotellissa, tehdä ostoksia, kysyä aikatauluja ja ostaa junalipun
- puhua säästä
- kertoa mitä on tehnyt (esim. edellisenä päivänä, viikonloppuna, lomalla, päivittäisrutiinit )
- ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta, jonka aihe on tuttu
- kertoa enemmän italialaisesta elämästä ja kulttuurista
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Asiasisältö
FI: Kurssilla jatketaan italian kielen alkeisiin ja peruskielioppiin perehtymistä, samalla tutustutaan italialaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin. Kurssilla harjoitellaan myös arkipäivän yksinkertaisia puhetilanteita.
Kurssilla harjoitellaan mm. seuraavia asioita / rakenteita:
- ns. -isc-verbit + lisää epäsäännöllisiä verbejä, si-passiivi
- Prepositiot ja niiden käyttö, preposition ja artikkelin yhteensulautuneet muodot, partitiivi
- Mi piace, mi piacciono-rakenne
- Painolliset pronominit (preposioitioiden kanssa käytettävät), painottomat objektipronominit, omistuspronominit, datiivipronominit, indefiniittipronomineja
- Adverbeja, adjektiiveja
- Ajanilmauksia: vuodenajat, kuukaudet, viikonpäivät, kellonajat, päiväys, da quanto tempo? -rakenne
- Pronominaalipartikkelit ci ja ne; c'è / ci sono-rakenne, ci vuole/ ci vogliono-rakenne
- Menneen ajan muoto passato prossimo (=perfekti)
- Sanasto: kaupungilla liikkuminen, nähtävyydet, vapaa-aika, harrastukset, kansallisuudet, vuodenajat, kuukaudet, viikonpäivät, hotellissa, ruokakaupassa, juna-asemalla, perhe ja sukulaiset, sää, lomanvietto.
Oppimateriaalit
FI: Bella Vista 1 : kpl 7-12.
Kirjallisuus
Imperato - Kuusela - Meurman - Feroldi<br />Bella vista 1; ISBN: 978-952-63-0792-3
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XIT0007 Italia 3
XIT0007 Italian 3

Lyhenne: XIT0007
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
suomi, italia
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Merja Pänkäläinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: XIT0006 Italia 2 tai vastaavat tiedot.
Osaamistavoitteet
FI: Kurssilla opitaan lisää jokapäiväisessä kielenkäytössä tarvittavia rakenteita ja sanastoa. Kuullunymmärtämisen, luetunymmärtämisen ja puhevalmiuden vahvistaminen.
Kurssin käytyään opiskelija osaa:
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- kertoa enemmän itsestään ja elämästään (mm. arkirutiinit, perhe)
- kertoa aiemmin tapahtuneista asioista
- tehdä ostoksia, asioida vaatekaupassa
- vertailla asioita keskenään
- keskustella mm. elämäntavoista, ruokailutottumuksista ja liikunnasta
- ilmaista toiveensa ja mielipiteensä
- ymmärtää jo paremmin italialaista puhetta ja tekstiä, jonka aihepiiri on tuttu
Asiasisältö
FI: Kurssin aikana täydennetään tietoja kieliopissa sekä harjoitellaan kielen eri osa-alueita. Kieliopin opiskelun lisäksi kurssi sisältää kuullunymmärtämistehtäviä, keskusteluharjoituksia sekä pienimuotoisten kirjoitelmien laatimista. Samalla tutustutaan italialaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin.
Kurssilla harjoitetaan mm. seuraavia asioita / rakenteita:
- refleksiiviverbit
- lisää pronominien käyttöä
- pronominaalipartikkelien ci ja ne käyttöä
- quello, bello ja altro-sanojen käyttöä
- adjektiivien ja adverbien vertailu
- datiivia vaativat verbit
- lisää perfektin käyttöä
- relatiivipronominit che ja cui
- epäsäännöllisiä verbejä
- konditionaali
- kestopreesens
Sanasto: Arkirutiinit ja perhe-elämä, vaateet ja muoti, keittiö- ja ruokasanastoa, turismi ja matkailu, lomasanastoa, terveys, ravintotottumukset, liikunta ja urheilu
Lisätiedot
FI: Perustason kielitaidon täydentäminen (A 1). Jatkoa italia 2-kurssille.
Oppimateriaalit
FI: Bella vista 2
Kirjallisuus
Imperato-Kuusela-Meurman-Feroldi<br />Bella vista 2; ISBN: 9789526303680
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XIT0008 Italia 4
XIT0008 Italian 4

Lyhenne: XIT0008
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
suomi, italia
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto

Jyväskylän yliopisto
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Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Merja Pänkäläinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: XIT0007 Italia 3 tai vastaavat tiedot.
Osaamistavoitteet
FI: Kurssilla opitaan lisää jokapäiväisessä kielenkäytössä tarvittavia rakenteita ja sanastoa. Kuullunymmärtämisen, luetunymmärtämisen ja puhevalmiuden vahvistaminen.
Kurssin käytyään opiskelija osaa:
- keskustella lomailusta, säästä ja luonnosta
- kuvailla menneen ajan olosuhteita ja tilanteita, kertoa mitä oli tapana tehdä
- käyttää rinnakkain menneen ajan aikamuotoja (imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti)
- kirjoittaa kirjeen italiaksi
- kertoa oman maansa erityispiirteistä (mm. ruokakulttuuri, luonto, vuodenajat, juhlat)
- keskustella koulusta ja opiskelusta
- käskeä ja kehoittaa
- keskustella terveydestä ja sairauksista, asioida lääkärissä
- ymmärtää jo paremmin italialaista puhetta ja saa selvää hieman haastavammista teksteistä
- selviää jo paremmin keskustelutilanteessa italialaisen kanssa
Asiasisältö
FI: Kurssin aikana täydennetään tietoja kieliopissa sekä harjoitellaan kielen eri osa-alueita. Kieliopin opiskelun lisäksi kurssi sisältää kuullunymmärtämistehtäviä, keskusteluharjoituksia sekä pienimuotoisten kirjoitelmien laatimista. Samalla tutustutaan italialaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin.
Kurssilla harjoitellaan mm. seuraavia asioita / rakenteita:
- imperfekti
- perfektin ja imperfektin ero ja käyttö
- kestoimperfekti
- pluskvamperfekti
- piacere, sembrare, mancare ja servire perfektissä
- preposition da käyttö
- imperatiivi eli käskymuoto
- indefiniittipronomineja
- farcela-verbi
- pronominit verbin perusmuodon yhteydessä
- lisää epäsäännöllisiä verbejä
Sanasto: Lomailu vuoristossa, sää, luonto, italialaiset ja suomalaiset tavat ja kulttuuriset erityispiirteet, kirjeenvaihto, joulun vietto Italiassa ja Suomessa, koulu ja opiskelu, Italian koulujärjestelmä, ruumiinosat, terveys, sairaudet, lääkärissä asiointi.
Lisätiedot
FI: Jatkoa italia 3-kurssille.
Oppimateriaalit
FI: Bella vista 2
Kirjallisuus
Imperato-Kuusela-Meurman-Feroldi<br />Bella vista 2; ISBN: 9789526303680
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Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XKI0005 Kiina 1
XKI0005 Chinese 1
Lyhenne: XKI0005
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
englanti, kiina
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Jiayi Li-Haapaniemi, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Beginner's course includes the basic Chinese alphabetic as well as pinyin, the phonetic system for the
transcription of Chinese into the Roman alphabet. Students learn the basic Chinese language grammar, some daily phrases, simple dialogue and about 50 characters. Target level at the end of the course: Approaching HSK level 1 (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR, A1).
EN: Beginner's course includes the basic Chinese alphabetic as well as pinyin, the phonetic system for the
transcription of Chinese into the Roman alphabet. Students learn the basic Chinese language grammar,
some daily phrases, simple dialogue and about 90 characters. Target level at the end of the course: HSK
level 1 (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR, A1).
Lisätiedot
FI: Chinese language course for the beginners, for Finnish and international students.
EN: Chinese language course for the beginners, for Finnish and international students.
Oppimateriaalit
FI: Standard course HSK 1
EN: 'Learn Chinese with Me' and handouts.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

4 op
4 op

XKI0006 Kiina 2
XKI0006 Chinese 2
Lyhenne: XKI0006
Ops-kaudet

Laajuus

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
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Voimassaoloaika

alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
englanti, kiina
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Jiayi Li-Haapaniemi, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: XKI0005 Kiina 1 or equivalent level.
EN: XKI005 Chinese 1.
Osaamistavoitteet
FI: The students build up useful survival vocabulary and learn Chinese grammar for coping with common
daily communication needs. The course focuses on oral communication in social, work and study situations. Cultural issues and features of Chinese language behavior are covered. There are about 50 new characters to learn. Target level at the end of the course: HSK level 1 (CEFR A1).
EN: The students build up useful survival vocabulary and learn Chinese grammar for coping with common
daily communication needs. The course focuses on oral communication in social, work and study situations. Cultural issues and features of Chinese language behaviour are covered. There are about 90 new
characters to learn. Target level at the end of the course: HSK level 2 (CEFR A2).
Oppimateriaalit
FI: Standard course HSK 1
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XKI0007 Kiina 3
XKI0007 Chinese 3
Lyhenne: XKI0007
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
englanti, kiina
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Hallintohenkilö
Jiayi Li-Haapaniemi, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat
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Esitiedot
FI: XKI005 Kiina 2 or an equivalent level.
EN: XKI005 Kiina 2 or an equivalent level.
Osaamistavoitteet
FI: Students learn more phrases, expressions and grammar as well as build up a more complex vocabulary.
The course focuses on oral and written communication. The students learn to use and recognize more Chinese characters without pinyin. Target level at the end of the course: HSK 2 (CEFR A2) and approaching HSK
3 (CEFR B1).
EN: Students learn more phrases, expressions and grammar as well as build up a more complex vocabulary. The course focuses on oral and written communication. The students learn to use and recognize more
Chinese characters without pinyin. Target level at the end of the course: HSK 3 (CEFR B1).
Oppimateriaalit
FI: Standard course HSK 2
EN: Course book: Kuaile Hanyu.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XKIX003 HSK Test Preparation Course
XKIX003 HSK Test Preparation Course
Lyhenne: XKIX003
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti, kiina
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Hallintohenkilö
Jiayi Li-Haapaniemi, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Knowing the background of Chinese proficiency test (HSK test), and getting ready for applying and taking
the tests.
Asiasisältö
FI: This is an intensive training course for both Chinese proficiency written(HSK) and oral(HSKK) tests. The
aim of the course is to familiarize students with the requirements and skills for different levels of the HSK
tests. The course prepares students for the tests in various ways, such as introducing HSK tests, helping
with online registration, answering test-related questions, and providing help in obtaining test and practice
materials etc. Personal guidance and support are given.
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Oppimateriaalit
FI: Materials are given by teacher for preparing the HSK level 1 to 6 and for HSKK tests.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XKIX010 Puhutaan kiinaa 1

XKIX010 Basic Chinese Communication 1
Lyhenne: XKIX010
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti, kiina
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Hallintohenkilö
Jiayi Li-Haapaniemi, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: An ability to use pinyin, the Chinese phonetic system of transcription, is required.
EN: Suitable for students who have completed course Chinese 1.
An ability to use pinyin, the Chinese phonetic system of transcription, is required.
Osaamistavoitteet
FI: The goal of the course is to promote spoken skill of students and to help them apply the language with
a greater variety of vocabulary. The students will be able to deal with the situations likely to arise while
studying or working in China or Chinese speaking areas.
EN: The goal of the course is to learn how to use Chinese in daily situations and activities in an authentic
way.
Asiasisältö
FI: The course is focused on communication and discussion of topics that are familiar or of personal interest, handling daily needs. There will be lots of spoken exercises, practices and discussions in pairs or
groups.
EN:

Content
The course is focused on communication and discussion of simple topics that are familiar or of personal interest, such as introducing oneself, handling daily needs, talking about the weather, asking directions,
and face-to-face communication. The course content includes dialogues, simple conversations, and daily
phrases and issues. Listening comprehension practice is also included.

Completion methods
Contact teaching, working in pairs and groups and some listening practices.
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Lisätiedot
FI: Suitable both Finnish and international students who would like to practice or refresh Chinese language
skill.
EN: Chinese language course for the beginners, for both Finnish and international students.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XKIX012 Chinese Culture and Business Etiquette
XKIX012 Chinese Culture and Business Etiquette
Lyhenne: XKIX012
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti, kiina
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Jiayi Li-Haapaniemi, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
EN: This course introduces different aspects of Chinese culture and helps learners of Chinese language and
culture to understand better Chinese people and their behaviour. The course offers a viewpoint on contemporary society and life in China.
In the business context, students will learn the art of speaking in special occasions, such as business meetings, formal dining, making business contacts, giving gifts, and other important etiquette.
Asiasisältö
FI: This course introduces different aspects of Chinese culture and helps learners of Chinese language and
culture to understand better Chinese people and their behavior. The course offers a viewpoint on contemporary society and life in China. In the business context, students will learn the art of speaking in special
occasions, such as business meetings, formal dining, making business contacts, giving gifts, and other important etiquette.
EN: This course introduces different aspects of Chinese culture and helps learners of Chinese language and
culture to understand better Chinese people and their behaviour. The course offers a viewpoint on contemporary society and life in China.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
2 op
2 op
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XKIX013 Kiinan kirjoitusmerkit ja kirjoittaminen
XKIX013 Chinese Character Learning and Writing
Lyhenne: XKIX013
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti, kiina
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Jiayi Li-Haapaniemi, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Students begin with the Chinese radicals (basic strokes), the essential building blocks of characters. The
aim is to learn to write most commonly used characters and to recognize associated characters and words.
During the course, students will learn the rudiments of the Chinese characters, the structure and rules of
writing. The course will help the learners to establish the association and analogy among Chinese characters in order to increase the level of character recognition.
EN: Students begin with the Chinese radicals (basic strokes), the crucial building blocks of the characters.
The aim is to learn to write 400 of the most frequent key characters. During the course, students overcome
obstacles in writing characters and strengthen their writing and reading skills for the HSK test.
Lisätiedot
FI: Course is for those who are interested in learning Chinese characters and radicals.
EN: Course is for those who are interested in learning Chinese characters and radicals.
Oppimateriaalit
FI: Learning Chinese characters from Ms. Zhang Part 1
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XKIX009 Kiinan fonetiikka ja ääntäminen
XKIX009 Chinese Phonetics and Pronunciation
Lyhenne: XKIX009
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti, kiina
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

106 / 512

Vastuuhenkilö

Jiayi Li-Haapaniemi, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: The sound and quality of one's speech is the most important factor in spoken communication. Whatever
an individual's position in life, speaking Chinese clearly and phonetically correctly will make one better understood. This course helps students reduce common pronunciation errors and develop more natural intonation and stress patterns. The course covers all the main aspects of Chinese phonetics: Phonemic system
(vowels and consonants), an introduction to pinyin, the Chinese phonetic alphabets, the four tones of intonation as well as the cultural background of some pronunciation of the characters.
EN: The students learn the Chinese consonant and vowel sounds, intonation, word stress, word reductions,
sentence rhythm and blending words in conversation.
Asiasisältö
FI: The students learn the Chinese consonant and vowel sounds, intonation, word stress, word reductions,
sentence rhythm and blending words in conversation.
EN:

Content
The sound and quality of one's speech is the most important factor in spoken communication. Whatever
an individual's position in life, speaking Chinese clearly and phonetically correctly will make one better understood. This course helps students reduce common pronunciation errors and develop more natural intonation and stress patterns. The course covers all the main aspects of Chinese phonetics: Phonemic system
(vowels and consonants), an introduction to pinyin, the Chinese phonetic alphabets, the four tones of intonation as well as the cultural background of some pronunciation of the characters.

Completion methods
Contact teaching, pronunciation and listening practices in pairs and in language laboratory.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XJA0005 Japani 1
XJA0005 Japanese 1
Lyhenne: XJA0005
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

5 op
japani, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Pauliina Takala, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat
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Osaamistavoitteet
FI:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa japaninkielisen viestinnän perusteita. Hän kykenee viestimään
kirjallisesti ja suullisesti opiskeluelämään ja esimerkiksi tyoharjoitteluun liittyvään elämään liittyvissä arkipäivän pienen kehän aihepiireissä. Hän pystyy ymmärtämään kirjallista ja suullista viestintää ja tapakulttuuria alkeistasolla. Hän kykenee havainnoimaan japanin kielen ja Japanin yhteiskunnan ominaispiirteitä
laajenevassa määrin. Viestinnän pääkohdat ja perusteet on omaksuttu opintojakson aikana.

Osataan hiragana-tavumerkit ja on tutustuttu laajasti katakana-tavumerkkeihin. Osataan japanin peruskieliopin alkeet. Sanavarasto on alkanut kehittyä niin, että arkielämän pienen kehän sanastoa on omaksuttu.
Kiinalaisten merkkien eli kanjien alkeiden hallinta on vähintään tyydyttävällä tasolla: ymmärretään nähtyjen helppojen merkkien merkitys. Osataan kertoa itsestä perusasiat ja tiedustella näitä asioita muilta.
Osataan kertoa Japanin viestintä- ja tapakulttuurin perusasioista, sekä koulujärjestelmästä ja keskitetystä
työnhakuprosessista tyypillisimmät piirteet.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Hiragana- ja katakana-tavumerkit. Kiinalaisten merkkien eli kanjien alkeet. Tutustutaan yleisesti kirjoitusjärjestelmään, tapa- ja viestintäkulttuurin pääpiirteisiin sekä Japanin koulujärjestelmään ja japanilaisten
opiskelijoiden työelämään siirtymiseen.
Opetellaan japanin peruskieliopin alkeet. Sanavarastoa kehitetään niin, että arkielämän pienen kehän sanastoa alkaa kertyä. Harjoitellaan itsestä, omista opiskeluista ja arjen pienen kehän asioista puhumista.

Suoritustavat
Lähiopetuksena toteutettava alkeiskurssi, jossa on paljon parityöskentelyä.
Vaihtoehtoinen suoritustapa on korvaava koe. Tämä mahdollisuus koskee opiskelijoita, joilla on aiempaa
japanin alkeiden opiskelutaustaa, ja jotka jatkavat opiskelua japani 2-kurssilla.

Japani 1 korvaava koe on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet japanin kieltä ja kulttuuria aiemmin, ja aikovat opiskella useammalla Movin japanin kurssilla, ja tähtäävät Movin japanin perusopintokokonaisuuden suorittamiseen. Korvaavassa kokeessa on tarkoituksena osoittaa, että opiskelijalla on jo ennestään Movin Japani 1-kurssin asiasisältö hallussaan. Näin opiskelija voi jatkaa suoraan japani 2-kurssille.
Korvaavia kokeita järjestetään kolme kertaa vuodessa: joulukuun alussa, tammikuun alussa ja ennen juhannusta. Tarkat ajat saat ilmoittautumalla kokelaaksi lähettämällä sähköpostia opettajalle a.pauliina.takala@jyu.fi.
Kun valmistaudut korvaavaan kokeeseen, kannattaa varmistua vähintään seuraavien asioiden hallinnasta.
· Alkeiskielioppi, alkeissanasto, kielen käyttäminen tapakulttuurin mukaisesti, desu/masu-tyyli, oman nykyisen opiskelun esittely.
· Mm. Bunka shokyu nihongo 1 kpl 0-6 sisällöt, mutta ei pelkästään oppikirjan kappaleet, vaan soveltaen
hieman laajemmin.
· Sijainnin ilmaukset, yleisimpiä adjektiiveja ja verbejä, erityisesti itse valittuja substantiiveja, pääosa partikkeleista, ja kyky rakentaa näistä osasista ymmärrettäviä lauseita.
· Kyky esitellä itsensä ja opiskeluunsa liittyvät asiat ymmärrettävästi ja oikealla kohteliaisuustasolla.
· Hiragana-merkit tulee osata lukea sujuvasti.
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· Katakana-merkit: Opiskelija osaa vähintään kirjoittaa etu- ja sukunimensä katakana-merkeillä. On kyky
tunnistaa tekstistä joitakin alkeistasolla usein käytettyjä katakana-sanoja.
· Kanji-merkit. Kyky tunnistaa Basic Kanji Book vol.1 kpl 1-7 kanjimerkit, sekä yksinään esim. okuriganoilla varustettuna, että kanjiyhdistelmissä, lauseyhteyksissä oikealla tavalla.
· Yhteiskuntatiedon, maantiedon, viestintä- ja tapakulttuurin perusteet, Japanin koulujärjestelmä. Koetehtävässä tulee vastata aihepiirin kysymykseen suomeksi.
· Ajankäytön hallinta on keskeinen osa korvaavaa koetta. Kahden tunnin koeaikana tulee pystyä osoittamaan taidot, jotka vastaavat kurssin Japani 1 suorittamista.
Valmistautumisessa auttaa myös Japani 1 osaamistavoitekuvaus:
Osaamistavoitteet:
Osataan hiragana- ja katakana-tavumerkit. Osataan suomeksi kuvata kirjoitusjärjestelmää sekä tapa- ja
viestintäkulttuurin pääpiirteitä. Ymmärretään Japanin viestintä- ja tapakulttuuria, yhteiskuntaa yleisesti,
koulujärjestelmää ja työelämään siirtymistä sekä maantiedon perusteita. Opiskelija ymmärtää Japanin hyvin vanhan kulttuurin vaikuttavan siihen, että viestintä- ja tapakulttuuri sekä kielen käyttäminen muodostavat melko monimutkaisen kokonaisuuden. Viestintä- ja tapakulttuurissa on selkeät tyylitasot, joiden oikea käyttö on keskeistä. Osataan japanin peruskieliopin alkeet. Sanavarasto on alkanut kehittyä niin, että
arkielämän pienen kehän sanastoa on omaksuttu. Kiinalaisten merkkien eli kanjien alkeiden hallinta on vähintään tyydyttävällä tasolla: ymmärretään nähtyjen helppojen merkkien merkitys. Osataan kertoa itsestä
perusasiat ja tiedustella näitä asioita muilta. Ymmärretään Japanin koulujärjestelmää ja työelämään siirtymistä.
Arviointi:
Korvaava koe arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointi tapahtuu samalla tavalla kuin kurssin japani 1 arviointi,
jossa sekä kielen että kulttuurin osa-alueiden hallintaa arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja viestinnällisen sujuvuuden ja tyylitason näkökulmasta. Korvaavaa koetta voi kokeilla kahtena koekertana.
Kirjallisuus
Basic Kanji Book vol. 1, Bonjinsha Co., LTD.; ISBN: 4-89358-091-4 C3081
Bunka shokyuu nihongo 1, Bunka Institute of Language 2013.; ISBN: 978-4-89358-858-6
Bunka shokyuu nihongo 1 renshuu mondaishuu, Bunka Institute of Language 2013.; ISBN: 978-4-89358-860-9
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1

Opetusajankohta 1: Periodi 1-Periodi 2, Periodi
5, Periodi 3-Periodi 4

Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Korvaava koe

Opetusajankohta 1: Periodi 2-Periodi 3, Periodi
5

XJA0006 Japani 2
XJA0006 Japanese 2
Lyhenne: XJA0006
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
japani, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Laajuus
5 op
5 op
5 op
5 op
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Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Pauliina Takala, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Tälle kurssille osallistuva osaa hiragana-merkit ja on opiskellut XJA005 Japani 1 -kurssin tai vastaavat
tiedot.
Edellisen kurssin arvosanan tulisi olla vähintään 2, jotta kykenee opiskelemaan tällä kurssilla.
Osaamistavoitteet
FI: Edellisiin japaninopintoihin ja tämän opintojakson harjoituksiin pohjaten iitsestä kertomisen ja muiden
asioista kyselemisen taidot ovat kehittyneet huomattavasti. Osataan siis laajasti sanoja ja rakenteita arkipäivän ja lähiympäristön tilanteisiin liittyen.
Hän kykenee viestimään kirjallisesti ja suullisesti opiskeluelämään ja esimerkiksi tyoharjoitteluun liittyvään
elämään liittyvissä arkipäivän laajan kehän aihepiireissä. Hän pystyy ymmärtämään kirjallista ja suullista
viestintää ja tapakulttuuria entistä korkeammalla tasolla. Hän kykenee havainnoimaan japanin kielen ja Japanin yhteiskunnan ominaispiirteitä laajenevassa määrin.
Verbin te-muodon muodostaminen ja käyttötavat sekä perustyylin nykyaikamuodon taivutus tulee tutuksi.
Kiinalaisten merkkien hallinta on entistä parempaa: tunnistetaan yhä useampia merkkejä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Laajemman arkipäivän kehän asioiden käsittely suullisesti ja kirjallisesti. Kielioppiasioista verbin te-muodon muodostus ja käyttötavat, sekä verbin perustyylin nykyaikamuodon muodostus ja käyttö ovat kurssin
tärkeimpien asioiden joukossa. Kiinalaisia merkkejä opetellaan lisää.

Suoritustavat
Lähiopetuksena toteutettava alkeiskurssi 2, jossa on paljon parityöskentelyä.
Kirjallisuus
Basic Kanji Book vol. 1, Bonjinsha Co., LTD.; ISBN: 4-89358-091-4 C3081
Bunka shokyuu nihongo 1 renshuu mondaishuu, Bunka Institute of Language 2013.; ISBN: 978-4-89358-860-9
Bunka shokyuu nihongo 1, Bunka Institute of Language 2013.; ISBN: 978-4-89358-858-6
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1

Opetusajankohta 1: Periodi 3-Periodi 4, Periodi
1

Osallistuminen opetukseen

XJA0007 Japani 3
XJA0007 Japanese 3
Lyhenne: XJA0007
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus

4 op

Laajuus
3 op
3 op
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Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

japani, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Pauliina Takala, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Hyvät tiedot edellisiltä Japani 1-2 -kursseilta. Edellisen kurssin arvosanan tulisi olla vähintään 2, jotta kykenee opiskelemaan tällä kurssilla.
Osaamistavoitteet
FI: Osataan yhä laajemmin arkipäivän sanastoa ja rakenteita, esim. mielipiteen ilmaisua, asunnon ja osaaikatyön hakemiseen ja terveydenhoitoon liittyviä asioita. Näihin liittyvä suullinen taito on kehittynyt riittävälle tasolle. Perustyylin menneen aikamuodon taivutukset, vertailumuodot sekä potentiaalimuoto ovat
tulleet tutuiksi. Kiinalaisten merkkien osaaminen sekä merkityksen ymmärtämisen että niiden monien
lausumistapojen osalta laajenee entisestään.
Opiskelija kykenee viestimään kirjallisesti ja suullisesti opiskeluelämään ja esimerkiksi tyoharjoitteluun liittyvään elämään liittyvissä arkipäivän laajenevan kehän aihepiireissä. Hän pystyy ymmärtämään kirjallista ja
suullista viestintää ja tapakulttuuria entistä korkeammalla tasolla.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Opiskellaan lisää kohteliasta viestintätyyliä, mutta tutustutaan hieman myös tuttavalliseen, kunnioittavaan
ja nöyrään tyyliin. Kaiken kaikkiaan eri tyylitasot kielenkäytössä tulevat tutummiksi. Kirjallisessa viestinnässä pääpaino on uusien kanjimerkkien opiskelussa. Kieleen ja kulttuuriin liittyvistä aihepiireistä tärkein
on terveydenhoito. Tässä vaiheessa opintoja keskiverto-opiskelija voi suorittaa japanin tasokokeen (JLPT)
alimman tason ongelmitta

Suoritustavat
Kontaktiopetus sisältää runsaasti pari- ja ryhmätyöskentelyä, suullista työskentelyä.
Kirjallisuus
Bunka shokyuu nihongo 1 renshuu mondaishuu, Bunka Institute of Language 2013.; ISBN: 978-4-89358-860-9
Basic Kanji Book vol. 1, Bonjinsha Co., LTD.; ISBN: 4-89358-091-4 C3081
Bunka shokyuu nihongo 1, Bunka Institute of Language 2013.; ISBN: 978-4-89358-858-6
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 1-Periodi 2

XJA0008 Japani 4
XJA0008 Japanese 4
Lyhenne: XJA0008
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
4 op
4 op
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Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

5 op
japani, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Pauliina Takala, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Hyvät tiedot japani 1-3 kursseilta. Edellisen kurssin arvosanan tulisi olla vähintään 2, jotta kykenee opiskelemaan tällä kurssilla.
Osaamistavoitteet
FI: Opiskelija pystyy onnistumaan vuorovaikutuksessa japaninkielisessä ympäristossä sekä tulee toimeen
suullisella kielitaidolla yhä laajemmissa arkipäivän piireissä. Esimerkiksi monimutkainen pukeutumiseen
liittyvä ilmaisuvaranto sekä tien neuvominen ovat tuttuja. Saadaan ensikosketus antamisen ja saamisen ilmaisuihin, vaikutelmien ilmaisuihin ja haluamisen ilmaisuihin. Osataan laatia laajahko kirjoitelma ja esitelmä. Kiinalaisten merkkien taito on yhä laajempi.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Harjoitellaan laajemman arkipäivän piirin ilmaisuja: mm. pukeutumiseen ja tien neuvomiseen liittyvää sanastoa ja kielen rakenteita. Saadaan ohjausta laajan kirjoitelman laadinnassa ja esitetään kirjoitelman sisältö esitelmämuodossa. Opetellaan uusia kiinalaisia merkkejä.
Opiskellaan oppikirjasta Bunka 2 kappaleet 19-23, ja Basic Kanji Book vol 1 kpl 22, ja vol.2 kpl 23-29. Muita
oppimateriaaleja saadaan kurssin aikana opettajalta.

Suoritustavat
Lähiopetuksena toteutettava opintojakso, jossa on paljon pari- ja ryhmätyöskentelyä, suullista harjoittelua.

Kirjallisuus
Basic Kanji Book vol. 1, Bonjinsha Co.,LTD.; ISBN: 4-89358-091-4 C3081
Basic Kanji Book vol. 2, Bonjinsha Co.,LTD.; ISBN: 978-4-89358-119-8
Bunka shokyuu nihongo 2, Bunka Institute of Language 2013.; ISBN: 978-4-89358-859-3
Bunka shokyuu nihongo 2 renshuu mondaishuu, Bunka Institute of Language 2013.; ISBN: 978-4-89358-861-6
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 3-Periodi 4

XJA0009 Japani 5
XJA0009 Japanese 5
Lyhenne: XJA0009
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
5 op
5 op
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Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
japani, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Pauliina Takala, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Hyvät tiedot japani 1-4 kursseilta.Edellisen kurssin arvosanan tulisi olla vähintään 2, jotta kykenee opiskelemaan tällä kurssilla.
Osaamistavoitteet
FI: Osataan mm. erottaa intransitiiviset ja transitiiviset verbit toisistaan ja käytetään niitä melko sujuvasti.
Osataan käyttää monimutkaisia antamiseen ja saamiseen liittyviä verbejä. Ymmärretään sukupuolisidonnaista ilmaisutapaa erityisesti tuttavallisessa tyylissä. Kiinalaisten merkkien taito on edelleen laajentunut.
Osataan sekä suullisesti että kirjallisesti toimia melko erilaisissa arkisissa tilanteissa. Kyetään havainnoimaan japanin kielen ja Japanin yhteiskunnan ominaispiirteitä laajenevassa määrin.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Harjoitellaan mm. intransitiivisten ja transitiivisten verbien käyttöä, antamisen ja saamisen ilmaisuja, tutustutaan sukupuolisidonnaisiin kielen erityispiirteisiin tuttavallisessa kielenkäytössä. Opetellaan yhä
uusia kiinalaisia merkkejä. Tutustutaan entistä laajemmin Japanin yhteiskunnan osa-alueisiin.
Opiskellaan oppikirjasta Bunka 2 kappaleet 24-29, ja Basic Kanji Book vol.2 kpl 30-38. Muita oppimateriaaleja saadaan kurssin aikana opettajalta.

Suoritustavat
Kontaktiopetus käsittää tapakulttuurin ja kielen eri osa-alueisiin tutustumista. Paljon pari- ja ryhmätyöskentelyä ja suullista harjoittelua. Kielenopetus käsittää mm. sanaston, kieliopin, kanjimerkkien opetusta sekä suullisen ja kirjallisen viestinnän opetusta.

Kirjallisuus
Basic Kanji Book vol. 2, Bonjinsha Co.,LTD.; ISBN: 978-4-89358-119-8
Bunka shokyuu nihongo 2, Bunka Institute of Language 2013.; ISBN: 978-4-89358-859-3
Basic Kanji Book vol. 1, Bonjinsha Co.,LTD.; ISBN: 4-89358-091-4 C3081
Bunka shokyuu nihongo 2 renshuu mondaishuu, Bunka Institute of Language 2013.; ISBN: 978-4-89358-861-6
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 1-Periodi 2

XJA0011 Japani 6
XJA0011 Japanese 6
Lyhenne: XJA0011
Ops-kaudet

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Laajuus
4 op
4 op
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Voimassaoloaika

alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

5 op
japani, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Pauliina Takala, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Japani 1-5. Edellisen kurssin arvosanan tulisi olla vähintään 2, jotta kykenee opiskelemaan tällä kurssilla.
Osaamistavoitteet
FI: Opiskelija on opiskellut japanin opintojensa aikana vähintään 500 kanjimerkkiä, joita hän lukee ilman
apukeinoja, ja kirjoittaa monimediaisen välineistön avulla. Ilman apuvälineitä opiskelija osaa lukea vähintään tyydyttävällä tasolla. Hän osaa vähintään tyydyttävästi soveltaa opettelemiaan kielioppirakenteita, kuten kausatiivia, passiivia ja kausatiivin passiivia, sekä erilaisia konditionaaleja. Opiskelija on tutustunut kielen eri rekistereihin, ja useimmiten valitsee sopivan. Hän osaa käyttää erilaisia sähköisiä apuvälineitä japaninkielisessä tiedonhaussa.
Opiskelija sijoittuu noin kielitaitotasolle B2 yleiseurooppalaisessa viitekehyksessä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssi johdattaa opiskelijan itsenäisen opiskelun pariin. Oppikirjojen ohella käytetään monimediaista lähdemateriaalia. Japanin kieliopin ja sanaston perusteet ovat kurssin jälkeen hyvin omaksuttu. Opiskelija on
opetellut aktiivisesti kurssin loppuun mennessä japanin opintojensa aikana kaikkiaan noin 500 kanji-merkkiä. Lisäksi oppikirjan ja lisämateriaalien kautta opiskelijalle on tullut passiivisen kielitaidon piiriin vielä lukuisia muita kanji-merkkejä.
Opiskellaan Bunka 2- ja Basic Kanji Book vol.2 loppuun.

Suoritustavat
Lähiopetus ja itsenäinen työskentely.

Kirjallisuus
Bunka shokyuu nihongo 2 renshuu mondaishuu, Bunka Institute of Language 2013.; ISBN: 978-4-89358-861-6
Basic Kanji Book vol. 2, Bonjinsha Co.,LTD.; ISBN: 978-4-89358-119-8
Bunka shokyuu nihongo 2, Bunka Institute of Language 2013.; ISBN: 978-4-89358-859-3
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 1-Periodi 5

Laajuus
5 op
5 op
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XJA0012 Perinteinen Japanin kulttuuri
XJA0012 Traditional Japanese Culture
Lyhenne: XJA0012
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Pauliina Takala, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Hahmotetaan perinteisen kansan- ja korkeakulttuurin sekä käsityön kokonaiskuva historiallisessa kehyksessä ja hallitaan muutama osa-alue yksityiskohtaisemmin. Osataan esittää omaksuttu tieto esseemuodossa sekä esitelmänä.
Kurssin hyväksytysti suorittanut opiskelija esittää vähintään tyydyttävää tietotasoa kirjoitelmassaan ja esitelmässään. Loppukokeessa hän näyttää vähintään tyydyttävää tietotasoa seuraavista aihepiireistä: Japanin
uskonnot, muutamat perinteiset kansan- ja korkeakulttuurin sekä käsityötaidon osa-alueet historiallisessa
kehyksessä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Opiskellaan perusasiat Japanin uskonnoista. Tutustutaan perinteisen kansan- ja korkeakulttuurin sekä perinteisten käsityötaitojen osa-alueisiin kulttuurihistorian kehyksessä. Opiskelijat tutustuvat erityisesti oman
kurssitutkielmansa aiheeseen ja esittävät aiheensa muille.

Suoritustavat
Kontaktiopetusta ja itsenäistä opiskelua, paritehtäviä ja kirjoitelman sekä esitelmän laatimista.
Oppimateriaalit
FI: Etsitään itse lähdemateriaalia omaa kirjoitelmaa ja esitelmää varten. Opettaja antaa suosituksia lähdekirjallisuudesta kirjoitelmaa ja loppukoetta varten.
Kirjallisuus
Ilmari Vesterinen: Shintolaisuus.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Itsenäinen työskentely

Opetusajankohta 1: Periodi 3-Periodi 5

Laajuus
4 op
4 op
4 op
4 op
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XJA0020 Japanin puheharjoitukset
XJA0020 Spoken Japanese Practice
Lyhenne: XJA0020
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
japani, suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Jussi Jussila, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Japani 3 -kurssi suoritettuna.
Suositellut esitiedot
XJA0007 Japani 3
Osaamistavoitteet
FI: Vahvistetaan kommunikaatiotaitoja pääosin suullisesti ja kehitetään itsevarmuutta japaniksi kommunikoidessa. Osataan toimia monissa arkisissa tilanteissa japaniksi sujuvasti myös puhekielisesti ns. tuttavallisella kielen tasolla.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Harjoitellaan ja vahvistetaan kommunikaatiotaitoja japaniksi eri arkipäivän tilanteissa, kuin myös opiskeluun sekä työelämään liittyvissä tilanteissa Japanissa. Muita aiheita ovat muun muassa puhekieli, puhelimessa keskustelu, sähköpostiviestintä, omista kiinnostuksen kohteista ja opinnoista keskustelu luonnollisella puhekielellä. Kurssi sopii erityisesti vaihtoon lähteville opiskelijoille, tai suulliseen kielitaitoon itsevarmuutta kaipaaville opiskelijoille.

Suoritustavat
Suulliseen kielitaitoon keskittyvä kurssi, pääosin pari- ja pienryhmätyötä.

Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

1 op
1 op

XVK0001 Viittomakielen alkeet
XVK0001 Basic Course in Sign Language
Lyhenne: XVK0001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

Laajuus

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020
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Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Kati Oinonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Kurssin jälkeen opiskelija
- osaa muodostaa yksinkertaisia lauseita kurssilla käydyistä asioista
- ymmärtää yksinkertaisia kysymyksiä ja osaa vastata niihin
- osaa kielen peruskieliopin alkeet
- osaa kertoa itsestään perusasioita ja kysyä niistä muilta
- tuntee perusteita kuurojenkulttuurista
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssin aluksi opiskellaan käyttämään visuaalista kanavaa oppimisen välineenä. Opiskellaan arkielämän
tilanteisiin liittyviä viittomia. Aihepiireinä ovat mm. sormiaakkoset, numerot, erilaiset ajanmääreet, perhe
jne. Lisäksi tutustutaan kuurojen kulttuuriin kirjallisuuden ja dokumenttiohjelman kautta. Kurssin jälkeen
opiskelija selviytyy helpoista keskustelutilanteista, joissa hän osaa kertoa itsestään perheestään, harrastuksistaan jne.

Suoritustavat
50 tuntia kontaktiopetusta ja 50 tuntia itsenäistä työskentelyä, kotitehtävät annetaan kurssin aikana. Tunneilla on runsaasti pariharjoituksia.
Kirjallisuus
Viittomakieliset Suomessa; Anja Malm, Viittomakieli 1 Suomalaista viittomakieltä aikuisopiskelijoille; Vivolin-Karen & Alanne,; ISBN: 951 792 077 6
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja; Kuurojen liitto; ISBN: 952-9883-17-X
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XVK0002 Viittomakielen jatkokurssi
XVK0002 Advanced Course in Sign Language
Lyhenne: XVK0002
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
suomi, viittomakieli
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
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Vastuuhenkilö

Kati Oinonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Kurssi edellyttää viittomakielen alkeiden hallintaa.
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin jälkeen opiskelija
- osaa tuottaa/ymmärtää erilaisia lauserakenteita
- osaa tuottaa/ymmärtää pidempiä asia kokonaisuuksia yksinkertaisista arkipäivän aiheista
- osaa keskustella tavallisista arkipäivän aiheista ryhmässä
- tuntee kuurojenkulttuuria
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla jatketaan viittomavaraston kartuttamista. Harjoituksia tehdään keskustelujen ja esitysten muodossa. Kurssin aikana pyritään kehittämään ilmaisutaitoa. Kurssin päättyessä opiskelija osaa tuottaa kokonaisen tarinan omaan elämäänsä liittyvästä aiheesta. Lisäksi kurssilla jatketaan tutustumista kuurojen
kulttuuriin elokuvan ja keskustelujen kautta.

Suoritustavat
50 tuntia kontaktiopetusta ja 50 tuntia itsenäistä työskentelyä, kotitehtävät annetaan kurssin aikana. Tunneilla on runsaasti pariharjoituksia sekä ryhmäkeskusteluja.
Kirjallisuus
Viittomakieliset Suomessa; Anja Malm, Viittomakieli 1 Suomalaista viittomakieltä aikuisopiskelijoille; Vivolin-Karen & Alanne,; ISBN: 952 53396 19 3
Suomalaisen viittomakielen perussanakirja; Kuurojen liitto; ISBN: 952 9883 17 X
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XVK0003 Viittomakielen jatkokurssi 2
XVK0003 Advanced Course in Sign Language 2
Lyhenne: XVK0003
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
suomi, viittomakieli
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Kati Oinonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat
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Esitiedot
FI: Edellyttää alkeis- ja jatkokurssin käymistä.
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin jälkeen opiskelija
- osaa tuottaa/ymmärtää erilaisia lauserakenteita
- osaa tuottaa/ymmärtää pidempiä asiakokonaisuuksia arkipäivän aiheista
- osaa keskustella tavallisista arkipäivän aiheista ryhmässä
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla jatketaan viittomavaraston kartuttamista. Harjoituksia tehdään keskustelujen ja esitysten muodossa. Kurssin aikana pyritään kehittämään ilmaisutaitoa. Kurssin päättyessä opiskelija osaa tuottaa kokonaisen tarinan omaan elämäänsä ja helppoihin arkipäivän tilateisiin liittyvistä aiheista.

Suoritustavat
24 tuntia kontaktiopetusta ja 24 tuntia itsenäistä työskentelyä, kotitehtävät annetaan kurssin aikana. Tunneilla on runsaasti pariharjoituksia sekä ryhmäkeskusteluja.
Oppimateriaalit
FI: Tunnilla jaettavat tehtävät.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XAR0098 Each one teach one/Arabic
XAR0098 Each one teach one/Arabic
Lyhenne: XAR0098
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi, arabia
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: EOTO-ohjelma suoritetaan itseohjautuvasti, ja opiskelija asettaa itse omat tavoitteensa sekä määrittelee
kielitaitonsa tason. Tämän takia ohjelman voi suorittaa useammin kuin kerran - kuitenkin enintään 2 kertaa samassa kielessä. Jos haluat suorittaa EOTOn uudestaan, on tärkeää että määrittelet kielitaidon tasosi
ja tavoitteesi tarkasti ja neuvottelet asiasta myös ohjaajan kanssa etukäteen.
EN: You receive 3 ECTS credits for the programme. The EOTO credits count towards the elective studies of
the language that the student has been studying. You can participate in EOTO as many times as you want,
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but only two times per one language. Also, you cannot use EOTO to replace other courses offered by the
Centre for Multilingual Academic Communication.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Each One Teach One on pariopiskeluohjelma, jossa opiskelijat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään tai
koulukieltään ja opiskelevat parinsa kieltä. Ennen kuin ohjelman voi aloittaa, täytyy opiskelijalla olla opiskelupari.
Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja siitä, miten parin voi löytää, ellei paria vielä ole:
https://movi.jyu.fi/eoto

Suoritustavat
Ohjelman aikana opiskelijat tapaavat säännöllisesti. Molempia kieliä opiskellaan vähintään 20 tuntia parin
kanssa (20 + 20 tuntia). Lisäksi ohjelmaan kuuluu tapaamisiin valmistautuminen ja tapaamisista raportoiminen EOTO-sivustolla olevaan henkilökohtaiseen blogiin.
EN:

Content
Each One Teach One is a pair/group programme coordinated by the Centre for Multilingual Academic Communication. The students teach each other their mother tongues or the languages of their education, and
study the language of their partner. The students should be native-like in the language they teach, but otherwise the students aren't expected to have had any training as a teacher or language teacher. EOTO teachers instruct students and meet them at least twice during the programme.

Completion methods
You meet with your partner regularly, usually once or twice a week. Each language should be studied for at
least 20 hours face to face (20+20 hours). In addition to the meetings, you complete homework exercises
and write about each meeting on a personal blog.
You can start the programme at any time during the semester, but it should be completed within the same
academic year. It’s good to notice that if you meet for example twice a week for 3 - 4 hours in total it will
take you approximately three months to complete the programme.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XKI0098 Each one teach one/Chinese
XKI0098 Each one teach one/Chinese
Lyhenne: XKI0098
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
kiina
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso

Muut opinnot
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OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: EOTO-ohjelma suoritetaan itseohjautuvasti, ja opiskelija asettaa itse omat tavoitteensa sekä määrittelee
kielitaitonsa tason. Tämän takia ohjelman voi suorittaa useammin kuin kerran - kuitenkin enintään 2 kertaa samassa kielessä. Jos haluat suorittaa EOTOn uudestaan, on tärkeää että määrittelet kielitaidon tasosi
ja tavoitteesi tarkasti ja neuvottelet asiasta myös ohjaajan kanssa etukäteen.
EN: You receive 3 ECTS credits for the programme. The EOTO credits count towards the elective studies of
the language that the student has been studying. You can participate in EOTO as many times as you want,
but only two times per one language. Also, you cannot use EOTO to replace other courses offered by the
Centre for Multilingual Academic Communication.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Each One Teach One on pariopiskeluohjelma, jossa opiskelijat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään tai
koulukieltään ja opiskelevat parinsa kieltä. Ennen kuin ohjelman voi aloittaa, täytyy opiskelijalla olla opiskelupari.
Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja siitä, miten parin voi löytää, ellei paria vielä ole:
https://movi.jyu.fi/eoto

Suoritustavat
Ohjelman aikana opiskelijat tapaavat säännöllisesti. Molempia kieliä opiskellaan vähintään 20 tuntia parin
kanssa (20 + 20 tuntia). Lisäksi ohjelmaan kuuluu tapaamisiin valmistautuminen ja tapaamisista raportoiminen EOTO-sivustolla olevaan henkilökohtaiseen blogiin.
EN:

Content
Each One Teach One is a pair/group programme coordinated by the Centre for Multilingual Academic Communication. The students teach each other their mother tongues or the languages of their education, and
study the language of their partner. The students should be native-like in the language they teach, but otherwise the students aren't expected to have had any training as a teacher or language teacher. EOTO teachers instruct students and meet them at least twice during the programme.

Completion methods
You meet with your partner regularly, usually once or twice a week. Each language should be studied for at
least 20 hours face to face (20+20 hours). In addition to the meetings, you complete homework exercises
and write about each meeting on a personal blog.
You can start the programme at any time during the semester, but it should be completed within the same
academic year. It’s good to notice that if you meet for example twice a week for 3 - 4 hours in total it will
take you approximately three months to complete the programme.
Lisätiedot
EN: Student’s active and analytical evaluation of his/her overall learning process during the programme
based on blog entries and in meetings with the tutor. Completing the programme within the agreed schedule.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
3 op
3 op

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

121 / 512

XEN0098 Each one teach one/English
XEN0098 Each one teach one/English
Lyhenne: XEN0098
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: EOTO-ohjelma suoritetaan itseohjautuvasti, ja opiskelija asettaa itse omat tavoitteensa sekä määrittelee
kielitaitonsa tason. Tämän takia ohjelman voi suorittaa useammin kuin kerran - kuitenkin enintään 2 kertaa samassa kielessä. Jos haluat suorittaa EOTOn uudestaan, on tärkeää että määrittelet kielitaidon tasosi
ja tavoitteesi tarkasti ja neuvottelet asiasta myös ohjaajan kanssa etukäteen.
EN: You receive 3 ECTS credits for the programme. The EOTO credits count towards the elective studies of
the language that the student has been studying. You can participate in EOTO as many times as you want,
but only two times per one language. Also, you cannot use EOTO to replace other courses offered by the
Centre for Multilingual Academic Communication.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Each One Teach One on pariopiskeluohjelma, jossa opiskelijat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään tai
koulukieltään ja opiskelevat parinsa kieltä. Ennen kuin ohjelman voi aloittaa, täytyy opiskelijalla olla opiskelupari.
Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja siitä, miten parin voi löytää, ellei paria vielä ole:
https://movi.jyu.fi/eoto

Suoritustavat
Ohjelman aikana opiskelijat tapaavat säännöllisesti. Molempia kieliä opiskellaan vähintään 20 tuntia parin
kanssa (20 + 20 tuntia). Lisäksi ohjelmaan kuuluu tapaamisiin valmistautuminen ja tapaamisista raportoiminen EOTO-sivustolla olevaan henkilökohtaiseen blogiin.
EN:

Content
Each One Teach One is a pair/group programme coordinated by the Centre for Multilingual Academic Communication. The students teach each other their mother tongues or the languages of their education, and
study the language of their partner. The students should be native-like in the language they teach, but otherwise the students aren't expected to have had any training as a teacher or language teacher. EOTO teachers instruct students and meet them at least twice during the programme.

Completion methods
You meet with your partner regularly, usually once or twice a week. Each language should be studied for at
least 20 hours face to face (20+20 hours). In addition to the meetings, you complete homework exercises
and write about each meeting on a personal blog.
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You can start the programme at any time during the semester, but it should be completed within the same
academic year. It’s good to notice that if you meet for example twice a week for 3 - 4 hours in total it will
take you approximately three months to complete the programme.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XSU0098 Each one teach one/Finnish
XSU0098 Each one teach one/Finnish
Lyhenne: XSU0098
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: EOTO-ohjelma suoritetaan itseohjautuvasti, ja opiskelija asettaa itse omat tavoitteensa sekä määrittelee
kielitaitonsa tason. Tämän takia ohjelman voi suorittaa useammin kuin kerran - kuitenkin enintään 2 kertaa samassa kielessä. Jos haluat suorittaa EOTOn uudestaan, on tärkeää että määrittelet kielitaidon tasosi
ja tavoitteesi tarkasti ja neuvottelet asiasta myös ohjaajan kanssa etukäteen.
EN: You receive 3 ECTS credits for the programme. The EOTO credits count towards the elective studies of
the language that the student has been studying. You can participate in EOTO as many times as you want,
but only two times per one language. Also, you cannot use EOTO to replace other Language Centre courses.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Each One Teach One on pariopiskeluohjelma, jossa opiskelijat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään tai
koulukieltään ja opiskelevat parinsa kieltä. Ennen kuin ohjelman voi aloittaa, täytyy opiskelijalla olla opiskelupari.
Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja siitä, miten parin voi löytää, ellei paria vielä ole:
https://movi.jyu.fi/eoto

Suoritustavat
Ohjelman aikana opiskelijat tapaavat säännöllisesti. Molempia kieliä opiskellaan vähintään 20 tuntia parin
kanssa (20 + 20 tuntia). Lisäksi ohjelmaan kuuluu tapaamisiin valmistautuminen ja tapaamisista raportoiminen EOTO-sivustolla olevaan henkilökohtaiseen blogiin.
EN:

Content
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Each One Teach One is a pair/group programme coordinated by the University of Jyväskylä Language Centre. The students teach each other their mother tongues or the languages of their education, and study the
language of their partner. The students should be native-like in the language they teach, but otherwise the
students aren't expected to have had any training as a teacher or language teacher. EOTO teachers instruct
students and meet them at least twice during the programme.

Completion methods
You meet with your partner regularly, usually once or twice a week. Each language should be studied for at
least 20 hours face to face (20+20 hours). In addition to the meetings, you complete homework exercises
and write about each meeting on a personal blog.
You can start the programme at any time during the semester, but it should be completed within the same
academic year. It’s good to notice that if you meet for example twice a week for 3 - 4 hours in total it will
take you approximately three months to complete the programme.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XRA0098 Each one teach one/French
XRA0098 Each one teach one/French
Lyhenne: XRA0098
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
ranska
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: EOTO-ohjelma suoritetaan itseohjautuvasti, ja opiskelija asettaa itse omat tavoitteensa sekä määrittelee
kielitaitonsa tason. Tämän takia ohjelman voi suorittaa useammin kuin kerran - kuitenkin enintään 2 kertaa samassa kielessä. Jos haluat suorittaa EOTOn uudestaan, on tärkeää että määrittelet kielitaidon tasosi
ja tavoitteesi tarkasti ja neuvottelet asiasta myös ohjaajan kanssa etukäteen.
EN: You receive 3 ECTS credits for the programme. The EOTO credits count towards the elective studies of
the language that the student has been studying. You can participate in EOTO as many times as you want,
but only two times per one language. Also, you cannot use EOTO to replace other courses offered by the
Centre for Multilingual Academic Communication.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Each One Teach One on pariopiskeluohjelma, jossa opiskelijat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään tai
koulukieltään ja opiskelevat parinsa kieltä. Ennen kuin ohjelman voi aloittaa, täytyy opiskelijalla olla opiskelupari.
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Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja siitä, miten parin voi löytää, ellei paria vielä ole:
https://movi.jyu.fi/eoto

Suoritustavat
Ohjelman aikana opiskelijat tapaavat säännöllisesti. Molempia kieliä opiskellaan vähintään 20 tuntia parin
kanssa (20 + 20 tuntia). Lisäksi ohjelmaan kuuluu tapaamisiin valmistautuminen ja tapaamisista raportoiminen EOTO-sivustolla olevaan henkilökohtaiseen blogiin.
EN:

Content
Each One Teach One is a pair/group programme coordinated by the Centre for Multilingual Academic Communication. The students teach each other their mother tongues or the languages of their education, and
study the language of their partner. The students should be native-like in the language they teach, but otherwise the students aren't expected to have had any training as a teacher or language teacher. EOTO teachers instruct students and meet them at least twice during the programme.

Completion methods
You meet with your partner regularly, usually once or twice a week. Each language should be studied for at
least 20 hours face to face (20+20 hours). In addition to the meetings, you complete homework exercises
and write about each meeting on a personal blog.
You can start the programme at any time during the semester, but it should be completed within the same
academic year. It’s good to notice that if you meet for example twice a week for 3 - 4 hours in total it will
take you approximately three months to complete the programme.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XSA0098 Each one teach one/German
XSA0098 Each one teach one/German
Lyhenne: XSA0098
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
saksa
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: EOTO-ohjelma suoritetaan itseohjautuvasti, ja opiskelija asettaa itse omat tavoitteensa sekä määrittelee
kielitaitonsa tason. Tämän takia ohjelman voi suorittaa useammin kuin kerran - kuitenkin enintään 2 kertaa samassa kielessä. Jos haluat suorittaa EOTOn uudestaan, on tärkeää että määrittelet kielitaidon tasosi
ja tavoitteesi tarkasti ja neuvottelet asiasta myös ohjaajan kanssa etukäteen.

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

125 / 512

EN: You receive 3 ECTS credits for the programme. The EOTO credits count towards the elective studies of
the language that the student has been studying. You can participate in EOTO as many times as you want,
but only two times per one language. Also, you cannot use EOTO to replace other courses offered by the
Centre for Multilingual Academic Communication.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Each One Teach One on pariopiskeluohjelma, jossa opiskelijat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään tai
koulukieltään ja opiskelevat parinsa kieltä. Ennen kuin ohjelman voi aloittaa, täytyy opiskelijalla olla opiskelupari.
Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja siitä, miten parin voi löytää, ellei paria vielä ole:
https://movi.jyu.fi/eoto

Suoritustavat
Ohjelman aikana opiskelijat tapaavat säännöllisesti. Molempia kieliä opiskellaan vähintään 20 tuntia parin
kanssa (20 + 20 tuntia). Lisäksi ohjelmaan kuuluu tapaamisiin valmistautuminen ja tapaamisista raportoiminen EOTO-sivustolla olevaan henkilökohtaiseen blogiin.
EN:

Content
Each One Teach One is a pair/group programme coordinated by the Centre for Multilingual Academic Communication. The students teach each other their mother tongues or the languages of their education, and
study the language of their partner. The students should be native-like in the language they teach, but otherwise the students aren't expected to have had any training as a teacher or language teacher. EOTO teachers instruct students and meet them at least twice during the programme.

Completion methods
You meet with your partner regularly, usually once or twice a week. Each language should be studied for at
least 20 hours face to face (20+20 hours). In addition to the meetings, you complete homework exercises
and write about each meeting on a personal blog.
You can start the programme at any time during the semester, but it should be completed within the same
academic year. It’s good to notice that if you meet for example twice a week for 3 - 4 hours in total it will
take you approximately three months to complete the programme.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XKR0098 Each one teach one/Greek
XKR0098 Each one teach one/Greek
Lyhenne: XKR0098
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

126 / 512

Vastuuhenkilöt

Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: EOTO-ohjelma suoritetaan itseohjautuvasti, ja opiskelija asettaa itse omat tavoitteensa sekä määrittelee
kielitaitonsa tason. Tämän takia ohjelman voi suorittaa useammin kuin kerran - kuitenkin enintään 2 kertaa samassa kielessä. Jos haluat suorittaa EOTOn uudestaan, on tärkeää että määrittelet kielitaidon tasosi
ja tavoitteesi tarkasti ja neuvottelet asiasta myös ohjaajan kanssa etukäteen.
EN: You receive 3 ECTS credits for the programme. The EOTO credits count towards the elective studies of
the language that the student has been studying. You can participate in EOTO as many times as you want,
but only two times per one language. Also, you cannot use EOTO to replace other courses offered by the
Centre for Multilingual Academic Communication.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Each One Teach One on pariopiskeluohjelma, jossa opiskelijat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään tai
koulukieltään ja opiskelevat parinsa kieltä. Ennen kuin ohjelman voi aloittaa, täytyy opiskelijalla olla opiskelupari.
Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja siitä, miten parin voi löytää, ellei paria vielä ole:
https://movi.jyu.fi/eoto

Suoritustavat
Ohjelman aikana opiskelijat tapaavat säännöllisesti. Molempia kieliä opiskellaan vähintään 20 tuntia parin
kanssa (20 + 20 tuntia). Lisäksi ohjelmaan kuuluu tapaamisiin valmistautuminen ja tapaamisista raportoiminen EOTO-sivustolla olevaan henkilökohtaiseen blogiin.
EN:

Content
Each One Teach One is a pair/group programme coordinated by the Centre for Multilingual Academic Communication. The students teach each other their mother tongues or the languages of their education, and
study the language of their partner. The students should be native-like in the language they teach, but otherwise the students aren't expected to have had any training as a teacher or language teacher. EOTO teachers instruct students and meet them at least twice during the programme.

Completion methods
You meet with your partner regularly, usually once or twice a week. Each language should be studied for at
least 20 hours face to face (20+20 hours). In addition to the meetings, you complete homework exercises
and write about each meeting on a personal blog.
You can start the programme at any time during the semester, but it should be completed within the same
academic year. It’s good to notice that if you meet for example twice a week for 3 - 4 hours in total it will
take you approximately three months to complete the programme.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
3 op
3 op
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XUN0098 Each one teach one/Hungarian
XUN0098 Each one teach one/Hungarian
Lyhenne: XUN0098
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
unkari
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: EOTO-ohjelma suoritetaan itseohjautuvasti, ja opiskelija asettaa itse omat tavoitteensa sekä määrittelee
kielitaitonsa tason. Tämän takia ohjelman voi suorittaa useammin kuin kerran - kuitenkin enintään 2 kertaa samassa kielessä. Jos haluat suorittaa EOTOn uudestaan, on tärkeää että määrittelet kielitaidon tasosi
ja tavoitteesi tarkasti ja neuvottelet asiasta myös ohjaajan kanssa etukäteen.
EN: You receive 3 ECTS credits for the programme. The EOTO credits count towards the elective studies of
the language that the student has been studying. You can participate in EOTO as many times as you want,
but only two times per one language. Also, you cannot use EOTO to replace other Language Centre courses.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Each One Teach One on pariopiskeluohjelma, jossa opiskelijat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään tai
koulukieltään ja opiskelevat parinsa kieltä. Ennen kuin ohjelman voi aloittaa, täytyy opiskelijalla olla opiskelupari.
Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja siitä, miten parin voi löytää, ellei paria vielä ole:
https://kielikeskus.jyu.fi/eoto

Suoritustavat
Ohjelman aikana opiskelijat tapaavat säännöllisesti. Molempia kieliä opiskellaan vähintään 20 tuntia parin
kanssa (20 + 20 tuntia). Lisäksi ohjelmaan kuuluu tapaamisiin valmistautuminen ja tapaamisista raportoiminen EOTO-sivustolla olevaan henkilökohtaiseen blogiin.
EN:

Content
Each One Teach One is a pair/group programme coordinated by the University of Jyväskylä Language Centre. The students teach each other their mother tongues or the languages of their education, and study the
language of their partner. The students should be native-like in the language they teach, but otherwise the
students aren't expected to have had any training as a teacher or language teacher. EOTO teachers instruct
students and meet them at least twice during the programme.

Completion methods
You meet with your partner regularly, usually once or twice a week. Each language should be studied for at
least 20 hours face to face (20+20 hours). In addition to the meetings, you complete homework exercises
and write about each meeting on a personal blog.
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You can start the programme at any time during the semester, but it should be completed within the same
academic year. It’s good to notice that if you meet for example twice a week for 3 - 4 hours in total it will
take you approximately three months to complete the programme.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XIT0098 Each one teach one/Italian
XIT0098 Each one teach one/Italian
Lyhenne: XIT0098
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
italia
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: EOTO-ohjelma suoritetaan itseohjautuvasti, ja opiskelija asettaa itse omat tavoitteensa sekä määrittelee
kielitaitonsa tason. Tämän takia ohjelman voi suorittaa useammin kuin kerran - kuitenkin enintään 2 kertaa samassa kielessä. Jos haluat suorittaa EOTOn uudestaan, on tärkeää että määrittelet kielitaidon tasosi
ja tavoitteesi tarkasti ja neuvottelet asiasta myös ohjaajan kanssa etukäteen.
EN: You receive 3 ECTS credits for the programme. The EOTO credits count towards the elective studies of
the language that the student has been studying. You can participate in EOTO as many times as you want,
but only two times per one language. Also, you cannot use EOTO to replace other courses offered by the
Centre for Multilingual Academic Communication.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Each One Teach One on pariopiskeluohjelma, jossa opiskelijat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään tai
koulukieltään ja opiskelevat parinsa kieltä. Ennen kuin ohjelman voi aloittaa, täytyy opiskelijalla olla opiskelupari.
Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja siitä, miten parin voi löytää, ellei paria vielä ole:
https://movi.jyu.fi/eoto

Suoritustavat
Ohjelman aikana opiskelijat tapaavat säännöllisesti. Molempia kieliä opiskellaan vähintään 20 tuntia parin
kanssa (20 + 20 tuntia). Lisäksi ohjelmaan kuuluu tapaamisiin valmistautuminen ja tapaamisista raportoiminen EOTO-sivustolla olevaan henkilökohtaiseen blogiin.
EN:

Content
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Each One Teach One is a pair/group programme coordinated by the Centre for Multilingual Academic Communication. The students teach each other their mother tongues or the languages of their education, and
study the language of their partner. The students should be native-like in the language they teach, but otherwise the students aren't expected to have had any training as a teacher or language teacher. EOTO teachers instruct students and meet them at least twice during the programme.

Completion methods
You meet with your partner regularly, usually once or twice a week. Each language should be studied for at
least 20 hours face to face (20+20 hours). In addition to the meetings, you complete homework exercises
and write about each meeting on a personal blog.
You can start the programme at any time during the semester, but it should be completed within the same
academic year. It’s good to notice that if you meet for example twice a week for 3 - 4 hours in total it will
take you approximately three months to complete the programme.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XJA0098 Each one teach one/Japanese
XJA0098 Each one teach one/Japanese
Lyhenne: XJA0098
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
japani
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Minna Sorri, Vastuuopettaja
Aija Virtanen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: EOTO-ohjelma suoritetaan itseohjautuvasti, ja opiskelija asettaa itse omat tavoitteensa sekä määrittelee
kielitaitonsa tason. Tämän takia ohjelman voi suorittaa useammin kuin kerran - kuitenkin enintään 2 kertaa samassa kielessä. Jos haluat suorittaa EOTOn uudestaan, on tärkeää että määrittelet kielitaidon tasosi
ja tavoitteesi tarkasti ja neuvottelet asiasta myös ohjaajan kanssa etukäteen.
EN: You receive 3 ECTS credits for the programme. The EOTO credits count towards the elective studies of
the language that the student has been studying. You can participate in EOTO as many times as you want,
but only two times per one language. Also, you cannot use EOTO to replace other courses offered by the
Centre for Multilingual Academic Communication.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Each One Teach One on pariopiskeluohjelma, jossa opiskelijat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään tai
koulukieltään ja opiskelevat parinsa kieltä. Ennen kuin ohjelman voi aloittaa, täytyy opiskelijalla olla opiskelupari.
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Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja siitä, miten parin voi löytää, ellei paria vielä ole:
https://movi.jyu.fi/eoto

Suoritustavat
Ohjelman aikana opiskelijat tapaavat säännöllisesti. Molempia kieliä opiskellaan vähintään 20 tuntia parin
kanssa (20 + 20 tuntia). Lisäksi ohjelmaan kuuluu tapaamisiin valmistautuminen ja tapaamisista raportoiminen EOTO-sivustolla olevaan henkilökohtaiseen blogiin.
EN:

Content
Each One Teach One is a pair/group programme coordinated by the Centre for Multilingual Academic Communication. The students teach each other their mother tongues or the languages of their education, and
study the language of their partner. The students should be native-like in the language they teach, but otherwise the students aren't expected to have had any training as a teacher or language teacher. EOTO teachers instruct students and meet them at least twice during the programme.

Completion methods
You meet with your partner regularly, usually once or twice a week. Each language should be studied for at
least 20 hours face to face (20+20 hours). In addition to the meetings, you complete homework exercises
and write about each meeting on a personal blog.
You can start the programme at any time during the semester, but it should be completed within the same
academic year. It’s good to notice that if you meet for example twice a week for 3 - 4 hours in total it will
take you approximately three months to complete the programme.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XKO0098 Each one teach one/Korean
XKO0098 Each one teach one/Korean
Lyhenne: XKO0098
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Hallintohenkilö
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
2-3 op
2-3 op
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XPU0098 Each one teach one/Polish
XPU0098 Each one teach one/Polish
Lyhenne: XPU0098
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Hallintohenkilö
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: EOTO-ohjelma suoritetaan itseohjautuvasti, ja opiskelija asettaa itse omat tavoitteensa sekä määrittelee
kielitaitonsa tason. Tämän takia ohjelman voi suorittaa useammin kuin kerran - kuitenkin enintään 2 kertaa samassa kielessä. Jos haluat suorittaa EOTOn uudestaan, on tärkeää että määrittelet kielitaidon tasosi
ja tavoitteesi tarkasti ja neuvottelet asiasta myös ohjaajan kanssa etukäteen.
Asiasisältö
FI: Sisältö
Each One Teach One on pariopiskeluohjelma, jossa opiskelijat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään tai
koulukieltään ja opiskelevat parinsa kieltä. Ennen kuin ohjelman voi aloittaa, täytyy opiskelijalla olla opiskelupari.
Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja siitä, miten parin voi löytää, ellei paria vielä ole:
https://movi.jyu.fi/eoto
Suoritustavat
Ohjelman aikana opiskelijat tapaavat säännöllisesti. Molempia kieliä opiskellaan vähintään 20 tuntia parin
kanssa (20 + 20 tuntia). Lisäksi ohjelmaan kuuluu tapaamisiin valmistautuminen ja tapaamisista raportoiminen EOTO-sivustolla olevaan henkilökohtaiseen blogiin.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2-3 op
2-3 op

XPO0098 Each one teach one/Portuguese
XPO0098 Each one teach one/Portuguese
Lyhenne: XPO0098
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto

Jyväskylän yliopisto
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Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: EOTO-ohjelma suoritetaan itseohjautuvasti, ja opiskelija asettaa itse omat tavoitteensa sekä määrittelee
kielitaitonsa tason. Tämän takia ohjelman voi suorittaa useammin kuin kerran - kuitenkin enintään 2 kertaa samassa kielessä. Jos haluat suorittaa EOTOn uudestaan, on tärkeää että määrittelet kielitaidon tasosi
ja tavoitteesi tarkasti ja neuvottelet asiasta myös ohjaajan kanssa etukäteen.
EN: You receive 3 ECTS credits for the programme. The EOTO credits count towards the elective studies of
the language that the student has been studying. You can participate in EOTO as many times as you want,
but only two times per one language. Also, you cannot use EOTO to replace other courses offered by the
Centre for Multilingual Academic Communication.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Each One Teach One on pariopiskeluohjelma, jossa opiskelijat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään tai
koulukieltään ja opiskelevat parinsa kieltä. Ennen kuin ohjelman voi aloittaa, täytyy opiskelijalla olla opiskelupari.
Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja siitä, miten parin voi löytää, ellei paria vielä ole:
https://movi.jyu.fi/eoto

Suoritustavat
Ohjelman aikana opiskelijat tapaavat säännöllisesti. Molempia kieliä opiskellaan vähintään 20 tuntia parin
kanssa (20 + 20 tuntia). Lisäksi ohjelmaan kuuluu tapaamisiin valmistautuminen ja tapaamisista raportoiminen EOTO-sivustolla olevaan henkilökohtaiseen blogiin.
EN:

Content
Each One Teach One is a pair/group programme coordinated by the Centre for Multilingual Academic Communication. The students teach each other their mother tongues or the languages of their education, and
study the language of their partner. The students should be native-like in the language they teach, but otherwise the students aren't expected to have had any training as a teacher or language teacher. EOTO teachers instruct students and meet them at least twice during the programme.

Completion methods
You meet with your partner regularly, usually once or twice a week. Each language should be studied for at
least 20 hours face to face (20+20 hours). In addition to the meetings, you complete homework exercises
and write about each meeting on a personal blog.
You can start the programme at any time during the semester, but it should be completed within the same
academic year. It’s good to notice that if you meet for example twice a week for 3 - 4 hours in total it will
take you approximately three months to complete the programme.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
3 op
3 op
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XVE0098 Each one teach one/Russian
XVE0098 Each one teach one/Russian
Lyhenne: XVE0098
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
venäjä
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: EOTO-ohjelma suoritetaan itseohjautuvasti, ja opiskelija asettaa itse omat tavoitteensa sekä määrittelee
kielitaitonsa tason. Tämän takia ohjelman voi suorittaa useammin kuin kerran - kuitenkin enintään 2 kertaa samassa kielessä. Jos haluat suorittaa EOTOn uudestaan, on tärkeää että määrittelet kielitaidon tasosi
ja tavoitteesi tarkasti ja neuvottelet asiasta myös ohjaajan kanssa etukäteen.
EN: You receive 3 ECTS credits for the programme. The EOTO credits count towards the elective studies of
the language that the student has been studying. You can participate in EOTO as many times as you want,
but only two times per one language. Also, you cannot use EOTO to replace other courses offered by the
Centre for Multilingual Academic Communication.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Each One Teach One on pariopiskeluohjelma, jossa opiskelijat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään tai
koulukieltään ja opiskelevat parinsa kieltä. Ennen kuin ohjelman voi aloittaa, täytyy opiskelijalla olla opiskelupari.
Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja siitä, miten parin voi löytää, ellei paria vielä ole:
https://movi.jyu.fi/eoto

Suoritustavat
Ohjelman aikana opiskelijat tapaavat säännöllisesti. Molempia kieliä opiskellaan vähintään 20 tuntia parin
kanssa (20 + 20 tuntia). Lisäksi ohjelmaan kuuluu tapaamisiin valmistautuminen ja tapaamisista raportoiminen EOTO-sivustolla olevaan henkilökohtaiseen blogiin.
EN:

Content
Each One Teach One is a pair/group programme coordinated by the Centre for Multilingual Academic Communication. The students teach each other their mother tongues or the languages of their education, and
study the language of their partner. The students should be native-like in the language they teach, but otherwise the students aren't expected to have had any training as a teacher or language teacher. EOTO teachers instruct students and meet them at least twice during the programme.

Completion methods
You meet with your partner regularly, usually once or twice a week. Each language should be studied for at
least 20 hours face to face (20+20 hours). In addition to the meetings, you complete homework exercises
and write about each meeting on a personal blog.
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You can start the programme at any time during the semester, but it should be completed within the same
academic year. It’s good to notice that if you meet for example twice a week for 3 - 4 hours in total it will
take you approximately three months to complete the programme.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XVK0098 Each one teach one/Sign Language
XVK0098 Each one teach one/Sign Language
Lyhenne: XVK0098
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: EOTO-ohjelma suoritetaan itseohjautuvasti, ja opiskelija asettaa itse omat tavoitteensa sekä määrittelee
kielitaitonsa tason. Tämän takia ohjelman voi suorittaa useammin kuin kerran - kuitenkin enintään 2 kertaa samassa kielessä. Jos haluat suorittaa EOTOn uudestaan, on tärkeää että määrittelet kielitaidon tasosi
ja tavoitteesi tarkasti ja neuvottelet asiasta myös ohjaajan kanssa etukäteen.
EN: You receive 3 ECTS credits for the programme. The EOTO credits count towards the elective studies of
the language that the student has been studying. You can participate in EOTO as many times as you want,
but only two times per one language. Also, you cannot use EOTO to replace other courses offered by the
Centre for Multilingual Academic Communication.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Each One Teach One on pariopiskeluohjelma, jossa opiskelijat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään tai
koulukieltään ja opiskelevat parinsa kieltä. Ennen kuin ohjelman voi aloittaa, täytyy opiskelijalla olla opiskelupari.
Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja siitä, miten parin voi löytää, ellei paria vielä ole:
https://movi.jyu.fi/eoto

Suoritustavat
Ohjelman aikana opiskelijat tapaavat säännöllisesti. Molempia kieliä opiskellaan vähintään 20 tuntia parin
kanssa (20 + 20 tuntia). Lisäksi ohjelmaan kuuluu tapaamisiin valmistautuminen ja tapaamisista raportoiminen EOTO-sivustolla olevaan henkilökohtaiseen blogiin.
EN:
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Content
Each One Teach One is a pair/group programme coordinated by the Centre for Multilingual Academic Communication. The students teach each other their mother tongues or the languages of their education, and
study the language of their partner. The students should be native-like in the language they teach, but otherwise the students aren't expected to have had any training as a teacher or language teacher. EOTO teachers instruct students and meet them at least twice during the programme.

Completion methods
You meet with your partner regularly, usually once or twice a week. Each language should be studied for at
least 20 hours face to face (20+20 hours). In addition to the meetings, you complete homework exercises
and write about each meeting on a personal blog.
You can start the programme at any time during the semester, but it should be completed within the same
academic year. It’s good to notice that if you meet for example twice a week for 3 - 4 hours in total it will
take you approximately three months to complete the programme.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XSL0098 Each one teach one/Slovak
XSL0098 Each one teach one/Slovak
Lyhenne: XSL0098
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: EOTO-ohjelma suoritetaan itseohjautuvasti, ja opiskelija asettaa itse omat tavoitteensa sekä määrittelee
kielitaitonsa tason. Tämän takia ohjelman voi suorittaa useammin kuin kerran - kuitenkin enintään 2 kertaa samassa kielessä. Jos haluat suorittaa EOTOn uudestaan, on tärkeää että määrittelet kielitaidon tasosi
ja tavoitteesi tarkasti ja neuvottelet asiasta myös ohjaajan kanssa etukäteen.
EN: You receive 3 ECTS credits for the programme. The EOTO credits count towards the elective studies of
the language that the student has been studying. You can participate in EOTO as many times as you want,
but only two times per one language. Also, you cannot use EOTO to replace other courses offered by the
Centre for Multilingual Academic Communication.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
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Each One Teach One on pariopiskeluohjelma, jossa opiskelijat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään tai
koulukieltään ja opiskelevat parinsa kieltä. Ennen kuin ohjelman voi aloittaa, täytyy opiskelijalla olla opiskelupari.
Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja siitä, miten parin voi löytää, ellei paria vielä ole:
https://movi.jyu.fi/eoto

Suoritustavat
Ohjelman aikana opiskelijat tapaavat säännöllisesti. Molempia kieliä opiskellaan vähintään 20 tuntia parin
kanssa (20 + 20 tuntia). Lisäksi ohjelmaan kuuluu tapaamisiin valmistautuminen ja tapaamisista raportoiminen EOTO-sivustolla olevaan henkilökohtaiseen blogiin.
EN:

Content
Each One Teach One is a pair/group programme coordinated by the Centre for Multilingual Academic Communication. The students teach each other their mother tongues or the languages of their education, and
study the language of their partner. The students should be native-like in the language they teach, but otherwise the students aren't expected to have had any training as a teacher or language teacher. EOTO teachers instruct students and meet them at least twice during the programme.

Completion methods
You meet with your partner regularly, usually once or twice a week. Each language should be studied for at
least 20 hours face to face (20+20 hours). In addition to the meetings, you complete homework exercises
and write about each meeting on a personal blog.
You can start the programme at any time during the semester, but it should be completed within the same
academic year. It’s good to notice that if you meet for example twice a week for 3 - 4 hours in total it will
take you approximately three months to complete the programme.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XES0098 Each one teach one/Spanish
XES0098 Each one teach one/Spanish
Lyhenne: XES0098
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: EOTO-ohjelma suoritetaan itseohjautuvasti, ja opiskelija asettaa itse omat tavoitteensa sekä määrittelee
kielitaitonsa tason. Tämän takia ohjelman voi suorittaa useammin kuin kerran - kuitenkin enintään 2 ker-
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taa samassa kielessä. Jos haluat suorittaa EOTOn uudestaan, on tärkeää että määrittelet kielitaidon tasosi
ja tavoitteesi tarkasti ja neuvottelet asiasta myös ohjaajan kanssa etukäteen.
EN: You receive 3 ECTS credits for the programme. The EOTO credits count towards the elective studies of
the language that the student has been studying. You can participate in EOTO as many times as you want,
but only two times per one language. Also, you cannot use EOTO to replace other courses offered by the
Centre for Multilingual Academic Communication.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Each One Teach One on pariopiskeluohjelma, jossa opiskelijat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään tai
koulukieltään ja opiskelevat parinsa kieltä. Ennen kuin ohjelman voi aloittaa, täytyy opiskelijalla olla opiskelupari.
Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja siitä, miten parin voi löytää, ellei paria vielä ole:
https://movi.jyu.fi/eoto

Suoritustavat
Ohjelman aikana opiskelijat tapaavat säännöllisesti. Molempia kieliä opiskellaan vähintään 20 tuntia parin
kanssa (20 + 20 tuntia). Lisäksi ohjelmaan kuuluu tapaamisiin valmistautuminen ja tapaamisista raportoiminen EOTO-sivustolla olevaan henkilökohtaiseen blogiin.
EN:

Content
Each One Teach One is a pair/group programme coordinated by the Centre for Multilingual Academic Communication. The students teach each other their mother tongues or the languages of their education, and
study the language of their partner. The students should be native-like in the language they teach, but otherwise the students aren't expected to have had any training as a teacher or language teacher. EOTO teachers instruct students and meet them at least twice during the programme.

Completion methods
You meet with your partner regularly, usually once or twice a week. Each language should be studied for at
least 20 hours face to face (20+20 hours). In addition to the meetings, you complete homework exercises
and write about each meeting on a personal blog.
You can start the programme at any time during the semester, but it should be completed within the same
academic year. It’s good to notice that if you meet for example twice a week for 3 - 4 hours in total it will
take you approximately three months to complete the programme.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XRU0098 Each one teach one/Swedish
XRU0098 Each one teach one/Swedish
Lyhenne: XRU0098
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty
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Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: EOTO-ohjelma suoritetaan itseohjautuvasti, ja opiskelija asettaa itse omat tavoitteensa sekä määrittelee
kielitaitonsa tason. Tämän takia ohjelman voi suorittaa useammin kuin kerran - kuitenkin enintään 2 kertaa samassa kielessä. Jos haluat suorittaa EOTOn uudestaan, on tärkeää että määrittelet kielitaidon tasosi
ja tavoitteesi tarkasti ja neuvottelet asiasta myös ohjaajan kanssa etukäteen.
EN: You receive 3 ECTS credits for the programme. The EOTO credits count towards the elective studies of
the language that the student has been studying. You can participate in EOTO as many times as you want,
but only two times per one language. Also, you cannot use EOTO to replace other courses offered by the
Centre for Multilingual Academic Communication.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Each One Teach One on pariopiskeluohjelma, jossa opiskelijat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään tai
koulukieltään ja opiskelevat parinsa kieltä. Ennen kuin ohjelman voi aloittaa, täytyy opiskelijalla olla opiskelupari.
Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja siitä, miten parin voi löytää, ellei paria vielä ole:
https://movi.jyu.fi/eoto

Suoritustavat
Ohjelman aikana opiskelijat tapaavat säännöllisesti. Molempia kieliä opiskellaan vähintään 20 tuntia parin
kanssa (20 + 20 tuntia). Lisäksi ohjelmaan kuuluu tapaamisiin valmistautuminen ja tapaamisista raportoiminen EOTO-sivustolla olevaan henkilökohtaiseen blogiin.
EN:

Content
Each One Teach One is a pair/group programme coordinated by the Centre for Multilingual Academic Communication. The students teach each other their mother tongues or the languages of their education, and
study the language of their partner. The students should be native-like in the language they teach, but otherwise the students aren't expected to have had any training as a teacher or language teacher. EOTO teachers instruct students and meet them at least twice during the programme.

Completion methods
You meet with your partner regularly, usually once or twice a week. Each language should be studied for at
least 20 hours face to face (20+20 hours). In addition to the meetings, you complete homework exercises
and write about each meeting on a personal blog.
You can start the programme at any time during the semester, but it should be completed within the same
academic year. It’s good to notice that if you meet for example twice a week for 3 - 4 hours in total it will
take you approximately three months to complete the programme.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
3 op
3 op
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XSU0026 Survival Finnish 1
XSU0026 Survival Finnish 1
Lyhenne: XSU0026
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Alkeistason kurssi, ei aiempia suomen kielen opintoja
EN: No previous studies in Finnish
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin jälkeen opiskelijalla on käytössään erilaisia strategioita, niin että hän ymmärtää hieman suomea, osaa etsiä perustietoja yksinkertaisista teksteistä sekä selviytyy rutiininomaisista arkipäivän tilanteista suomeksi. Opiskelijalla on käsitys suomen kielen erityispiirteistä.
EN: The course provides students with different strategies to understand Finnish, abilities to search for basic information in simple texts and cope with routine everyday situations in Finnish. The students will also
acquire an understanding of the particularities of the Finnish language.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Tavoitteena on harjoitella reseptiivisiä taitoja, kuten rutiininomaisten arkipäivän kirjoitettujen ja puhuttujen tekstien ymmärtämistä (junalipun ostaminen, ilmoitustekstien lukeminen). Ennen kaikkea opiskellaan
näissä tilanteissa tarvittavia strategioita.

Suoritustavat
Kurssin 24 kontaktitunnilla harjoitellaan ymmärtämään suomea monipuolisten tehtävien avulla ryhmissä,
pareittain ja itsenäisesti. Kurssilla harjoitellaan lähinnä puheen- ja tekstinymmärtämistä sekä opitaan käyttämään suomea rutiininomaisissa tilanteissa.
EN:

Content
The aim is to practice receptive skills such as the understanding of routine everyday written and spoken
texts (buying a train ticket, reading announcements). First and foremost the attention is focused on the
strategies needed to manage in these situations.

Completion methods
The 24 contact hours will be spent learning to understand Finnish with the help of diverse exercises in
groups, pairs and also individually. The course focuses mostly on practicing listening and reading comprehension, as well as on using Finnish in routine everyday situations. Completing home assignments is an
important part of the course. The support language of the course is English.
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Lisätiedot
FI: Vaihto-opiskelijat, jotka ovat vain yhden lukukauden Suomessa. Kurssin tukikieli on englanti. Survival 1 kurssin jälkeen ei voi jatkaa muille suomen kielen kursseille.
EN: Exchange students who stay in Finland only for one academic term. Upon completion of the Survival
Finnish course, the students cannot progress onto other Finnish courses.
Oppimateriaalit
FI: Kurssilla käytetään opiskelijoiden tarpeisiin suunniteltua materiaalipakettia, jonka saa opettajalta materiaalimaksua vastaan. Kotitehtävien tekeminen on tärkeä osa kurssia.
EN: The course material consists of a reading pack and other material designed to accommodate the students’ particular needs. The pack can be purchased from the teacher.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XSU0014 Kirjoittamiskurssi
XSU0014 Writing Course in Finnish
Lyhenne: XSU0014
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: After "Study life Finnish" course or after 200 hundred hours of Finnish studies
PROFICIENCY LEVEL: B1-C1
EN: Suomi 3 or equivalent skills
PROFICIENCY LEVEL: B1-C1
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin jälkeen opiskelija osaa kirjoittaa erilaisia asiatyylisiä tekstejä, (esim. hakemus, puoliviralliset ja
viralliset viestit, essee), sekä varioida tekstin sävyä tarpeen mukaan. Opiskelija hallitsee myös opiskelussa
tarvittavaa kirjoittamista (esim. muistiinpanotekniikka, referointi, viittaaminen ja raporttien laatiminen).
EN: Upon completion of the course, the students will be able to write different types of expert/academic texts (e.g. application forms, semi-formal and formal messages, essays), and adapt the tone of texts to
meet different needs. The students will also master the writing skills needed in academic study (e.g. note
writing techniques, summarizing, referencing and citation, and structuring reports).
Asiasisältö
FI:
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Sisältö
Tavoitteena on oppia hallitsemaan kirjoitetun kielen konventioita, eri tekstityyppejä ja asiatyylistä kirjoittamista. Samalla pyritään löytämään yksilöllisiä tapoja kehittää omaa kielitaitoa kirjoittamalla.

Suoritustavat
Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien suorittamista aikataulun mukaisesti.
Kontaktituntien aikana kirjoittamista harjoitellaan erilaisten pienten tehtävien avulla pari- ja ryhmätöinä.
Laajempia kotitehtävänä kirjoitettavia tekstejä on kurssilla 4–6. Opiskelijat voivat itse vaikuttaa kirjoitettavien tekstien tyyppeihin ja laajuuteen.
EN:

Content
The aim of the course is for the students to learn to master the conventions of writing communication, different types of text, and academic writing skills. Additionally, students will search for individualized ways to
develop his/her own languages skills through writing.

Completion methods
During the course’s contact hours, the students will practice writing in different kinds of short assignments,
in both pairs and groups. There are also 4-6 larger written text assignments, which are given as homework.
The students will be able to influence the type and scope of the written assignments.

Lisätiedot
FI: Kirjoituskurssi
KOHDERYHMÄ: Vähintään "Opiskeluelämä suomea" -kurssin suorittaneille tai noin 200 tuntia suomen kielen
opiskelua.
EN: Writing course
TARGET GROUP: After "Study life Finnish" course or after 200 hundred hours of Finnish studies
Oppimateriaalit
FI: Kurssilla käytetään ryhmän tarpeisiin suunniteltua materiaalipakettia, jonka saa opettajalta materiaalimaksua vastaan.
EN: The course study pack has been designed to meet the specific needs of the group and it can be collected from the teacher for a fee.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XSUX008 Oman alan suomea
XSUX008 Finnish for Specific Purposes
Lyhenne: XSUX008
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

5 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty
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Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Edistyneet kielenoppijat, esim. Jyväskylän yliopiston "Yhteiskunnan suomea", "Akateemista suomea" tai
muun vastaavan tason kurssin suorittaneille, noin 250 tuntia suomen kielen opintoja.
EN: Advanced level course. After "Finnish in society", "Academic Finnish", or equivalent studies ( approximately 250 hours of Finnish studies needed).
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää melko vaivattomasti pitempääkin puhetta tai esitystä (esim. elokuva, oman alan luento) ja osaa pitää itse pitkähkön, valmistellun ja muodollisen esityksen omaan alaansa
liittyen. Lisäksi opiskelija pystyy ottamaan aktiivisesti osaa käsitteellisiä ja yksityiskohtia sisältäviin tilanteisiin ja käyttämään kieltä oman alansa akateemiseen ja työhön liittyvään sosiaaliseen vuorovaikutukseen.
Opiskelija ymmärtää yksityiskohtaisesti pitkiäkin oman alansa tekstejä sekä kaunokirjallista tekstiä ja hän
pystyy vaihtelemaan lukutapaansa tarpeen mukaan sekä osaa tiivistää lukemaansa. Opiskelija pystyy kirjoittamaan selkeän, jäsentyneen tekstin omaan alaansa liittyen ja ilmaisemaan itseään täsmällisesti.
Tavoitetaso opiskelijan lähtötasosta riippuen B2 - C1
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Tavoitteena on kehittää ja vahvistaa työssä ja yliopisto-opiskelussa tarvittavaa kielenkäyttäjän oman alansa kielitaitoa. Kurssi rakentuu kolmesta moduulista: Oman oppiaineen kieli, Oman alan työelämän kieli ja
kahvihuoneiden sosiaalinen puhe. Lisäksi kurssilla tehdään projektityö, jonka opiskelija tekee valitsemastaan aiheesta omaan alaansa tai suomalaiseen kulttuuriin liittyen. Moduulit ja projektit sisältävät myös
akateemisten taitojen harjoittelua, kuten suullista ja kirjallista tiivistämistä sekä akateemisen tekstin lukustrategioita. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on myös syventää entisestään suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemusta.

Suoritustavat
Kurssin 50 kontaktitunnilla harjoitellaan suomea monin eri tavoin ryhmissä, pareittain ja itsenäisesti: Oman
oppiaineen kieltä harjoitellaan esimerkiksi lukemalla ja tekemällä suullinen ja kirjallinen referaatti. Oman
alan työelämän kielitaitoa harjoitellaan taas simulaatio- ja videointiharjoitusten avulla. Kurssin aikana käydään myös elokuvissa tai teatterissa. Kurssilla harjoitellaan kaikkia kielitaidon eri osa-alueita eli puhumista, kuuntelemista, lukemista ja kirjoittamista niin, että osa-alueet integroituvat toisiinsa.
Oppimateriaalit
FI: Kurssin opettaja jakaa oppimateriaalin kurssin aikana.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
5 op
5 op
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XSUX009 Ääntäminen vasta-alkajille
XSUX009 Finnish Pronunciation for Beginners
Lyhenne: XSUX009
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
englanti, suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Samanaikainen osallistuminen "Minun suomea" -kurssille tai Survival Finnish -kurssille. Sopii myös heti
"Minun suomea" -kurssin jälkeen.
EN: Simultaneous participation in "My Finnish" course or Survival Finnish. Suitable also immediately after
"My Finnish" course.
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettuaan opiskelija
- tietää perusasiat puheen rytmistä sekä sanojen ja lauseiden painotuksesta
- tunnistaa aiempaa paremmin äänteiden kestot ja erottaa yksittäiset äänteet sekä pystyy tuottamaan näitä itse, joskin oman äidinkielen vaikutus kuuluu
- tietää oman ääntämyksensä vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä osaa harjoitella näitä eri tavoin itsenäisesti kurssin jälkeen.
EN: On completion of the course, the students
- know the basics of speech rhythm and word and sentence stress
- have improved their ability to recognise sound lengths and distinguish individual sounds; they are also
able to produce these, even though the effect of their mother tongue can be heard
- know the strengths and weaknesses of their own pronunciation and are able to independently practise
areas that need improvement after the course.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Tavoitteena on tutustua suomen kielen ääntämisen keskeisiin piirteisiin. Kurssilla vahvistetaan suomen
kielen prosodian (puheen rytmin, sanojen ja lauseiden painotuksen ja keston) tuntemusta ja edetään yksittäisten äänteiden erotteluun ja tuottamiseen. Tavoitteena on löytää ensin puhevirrasta kokonaisuuksia
ja hahmottaa, mitä erilaisia tehtäviä rytmillä, painolla ja intonaatiolla on. Tästä siirrytään äänteiden keston
vaihteluun, jonka jälkeen keskitytään yksittäisiin äänteisiin. Kurssin lähtökohtana ovat oppijoille haastavat
ääntämisen piirteet. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on tunnistaa itselle vaikeuksia tuottavat ääntämisen ilmiöt ja löytää näihin harjoitustapoja.

Suoritustavat
Kielistudiossa kuuntelu- ja tuottamisharjoituksia yksin ja parin kanssa. Harjoituksista saa opettaja- ja vertaispalautetta. Myös itsearviointi on keskeinen osa harjoittelua.
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EN:

Content
The course familiarises students with the central features of Finnish pronunciation. It increases their
knowledge of Finnish prosody (speech rhythm, word and sentence stress and length) and progresses to the
differentiation and production of individual sounds. The aim is to ﬁrst recognise entities in speech ﬂow and
perceive the different tasks of rhythm, stress and intonation. The focus then shifts to sound length variation and individual sounds. The course is based on those features of Finnish pronunciation that are challenging for learners. A central objective is that students identify the aspects of pronunciation that are difficult for them and ﬁnd ways to practise them.

Completion methods
Listening and production exercises in the language lab, both individually and in pairs. Feedback on the exercises from the teacher and peers. Self-assessment is also an important part of practising pronunciation.
Lisätiedot
FI: Alkeistason kurssi
KOHDERYHMÄ: "Minun suomea" - ja Survival Finnish -kurssilla opiskelevat, myös juuri "Minun suomea" kurssin suorittaneet.
EN: Beginners' course
TARGET GROUP: Students completing the "My Finnish" and Survival Finnish courses, including those who
have recently completed "My Finnish" course.
Oppimateriaalit
FI: Materiaalipaketti, jonka opettaja jakaa kurssin alussa.
EN: The material will be distributed on the course.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

1 op
1 op

XKV0026 Ruotsinkielisten suomi/kirjallinen osuus
XKV0026 Finnish for Swedish Speaking/Written
Lyhenne: XKV0026
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1-2 op
suomi
Toinen kotimainen kieli

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettuaan opiskelija

Laajuus
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- osaa viestiä ymmärrettävästi, luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä.
- hallitsee oman tieteenalansa ja yleiskielen sanastoa.
- ymmärtää yleistä sekä alakohtaista kirjoitettua suomea.
- osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman alansa tekstiä.
- saavuttaa eurooppalaisessa viitekehyksessä vähintään taitotason B1.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa (tai muulla tavalla)
osoittaa saavuttaneensa suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta
kielitaidosta annetun lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta. Tämän perusteella merkitään
opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan suomen kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht).

Suoritustavat
Kurssi koostuu kirjallisesta (XKV0026) ja suullisesta (XKV0027) osakokeesta, joihin molempiin on ilmoittauduttava Sisussa. Ennen ilmoittautumista on oltava yhteydessä tentin vastuuopettajaan ja sovittava kirjallisessa tentissä käytettävästä aineistosta. Kirjallisen osuuden voi suorittaa kirjoitusviestinnän yleisenä tenttipäivänä ja suullisen osuuden opettajan kanssa sovittavana aikana. Kirjallinen osuus koostuu esseestä tai
referaatista, joka kirjoitetaan omaan alaan liittyvän artikkelin pohjalta. Suullista osuutta varten opiskelija
valmistelee puhe-esityksen ennalta sovitusta omaan alaan liittyvästä aiheesta. Puhe-esitys (20 min) voi olla esim. opetustuokion pitäminen tai kandidaatintyön esitteleminen.

Arviointiperusteet
Arviointikriteereihin sovelletaan KORU-hankkeen kriteeristöä.
https://movi.jyu.fi/ﬁ/ohjeita/ruotsin-arviointi
Tekstistä arvioidaan seuraavia asioita:
• oman alan terminologia
• oman alan peruskonventiot ja rekisterit: opiskelija osaa kirjoittaa omasta alastaan ja hallitsee sen akateemisen asiatyylin.
• lähdemateriaalin käyttäminen tehtävänannon mukaisesti ja lähdemateriaalin ja oman mielipiteen erottaminen toisistaan
• sujuva ja selkeästi etenevä teksti, joka on kieliasultaan lähes norminmukaista (esim. välimerkkien käytössä sallitaan jonkin verran epätarkkuutta) ja ymmärrettävää asiatyyliä
• puhutun ja kirjoitetun kielimuodon erottaminen toisistaan
Tentissä käytettävissä oleva aika on kaksi tuntia.
Lisätiedot
FI: Tarkemmat tiedot suorittamisesta saat tentin vastuuopettajalta.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Tentti

Laajuus
1-2 op
1-2 op

XKV0027 Ruotsinkielisten suomi/suullinen osuus
XKV0027 Finnish for Swedish Speaking/Oral
Lyhenne: XKV0027
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus

1-2 op

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

146 / 512

Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

suomi
Toinen kotimainen kieli

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Suullisen osakokeen suoritettuaan opiskelija
- osaa viestiä ymmärrettävästi, luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä.
- ymmärtää yleistä sekä alakohtaista puhuttua suomea ja osaa tarvittaessa tarkistaa ymmärtämistä ja pyytää täsmennyksiä.
- hallitsee oman tieteenalansa ja yleiskielen sanastoa..
- saavuttaa eurooppalaisessa viitekehyksessä vähintään taitotason B1.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa (tai muulla tavalla)
osoittaa saavuttaneensa suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta
kielitaidosta annetun lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta. Tämän perusteella merkitään
opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan suomen kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht).

Suoritustavat
Kurssi koostuu kirjallisesta (XKV0026) ja suullisesta (XKV0027) osakokeesta, joihin molempiin on ilmoittauduttava Sisussa. Ennen ilmoittautumista on oltava yhteydessä tentin vastuuopettajaan suorituspäivien ja
kirjallisen tentin aineiston sopimiseksi. Kirjallisen osuuden voi suorittaa kirjoitusviestinnän yleisenä tenttipäivänä ja suullisen osuuden opettajan kanssa sovittavana aikana. Kirjallinen osuus koostuu esseestä tai
referaatista, joka kirjoitetaan omaan alaan liittyvän artikkelin pohjalta. Suullista osuutta varten opiskelija
valmistelee puhe-esityksen ennalta sovitusta omaan alaan liittyvästä aiheesta. Puhe-esitys (15 min) voi olla esim. opetustuokion pitäminen, seminaariesitelmä tai omaan alaan liittyvä alustus. Lisäksi siihen kuuluu
keskustelutuokio (20 min.).

Arviointiperusteet
Arviointikriteereihin sovelletaan KORU-hankkeen kriteeristöä
https://movi.jyu.fi/ﬁ/ohjeita/ruotsin-arviointi
Suullisessa osakokeessa arvioidaan sitä, miten hyvin opiskelija pystyy suullisesti viestimään omaan alaansa liittyvistä aiheista.
Kokeessa opiskelija pitää noin 15 minuutin valmistellun esityksen valitsemastaan aiheesta, joka voi esim.
olla seminaari- tai kurssityön esittely.
Esityksessä kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:
• opiskelusta ja työelämästä viestiminen (yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa), esim. oman alan perusterminologian käyttö
• vuorovaikutukseen osallistuminen aktiivisesti sekä puhujana että kuuntelijana, esim. ymmärtämisen tarkistaminen ja täsmennyksen pyytäminen
• esityksen rakenne ja sopivuus tilanteeseen, esim. tyyli, rakenne, havainnollisuus
Esityksen jälkeen on noin 10 minuutin vapaa keskustelu esityksen aiheeseen liittyen. Tämän jälkeen on vielä reflektointikeskustelu, jossa pohditaan esityksen ja keskustelun vahvuuksia sekä kehittämiskohteita.
Koe rakentuu seuraavasti:
• 45 - 60 min yhteensä
o noin 15 min valmisteltu osuus (esitys)
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o 10 min keskustelu ja reagointi liittyen valmisteltuun osuuteen
o 10 - 15 min reflektointi
Lisätiedot
FI: Tarkemmat tiedot suorittamisesta saa tentin vastuuopettajalta.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Tentti

Laajuus
1-2 op
1-2 op

XSUX001 Suunnista Suomessa
XSUX001 Orienteer in Finland/Finnish
Lyhenne: XSUX001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Vähintään noin 140 tunnin suomen kielen opiskelun jälkeen.
LÄHTÖTASO: vähintään A2
EN: At least 140 hours of Finnish studies needed before the course
PROFICIENCY LEVEL: min CEFR A2
Osaamistavoitteet
FI: Itseopiskeluprojektin suoritettuaan opiskelija
- on tutustunut johonkin itseään kiinnostavaan ilmiöön, joka liittyy suomalaiseen kulttuuriin tai opiskelijan
omaan oppiaineeseen
- osaa etsiä ja valita itselleen tarpeellista tietoa eri lähteistä
- osaa tehdä lyhyen haastattelun valitsemastaan aiheesta
- tuntee puhe-esityksen konventiot ja osaa pitää yleistajuisen puhe-esityksen valitsemastaan ilmiöstä
(projektityön esittely)
- osaa kirjoittaa lyhyen raportoivan tekstin itselle tutusta aiheesta (projektityö)
- tietää ja on harjoitellut erilaisia itsenäisiä opiskelutapoja ja -taitoja (mm. projektityön vaiheet).
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Itseopiskelukurssilla opiskelija tutustuu syvemmin johonkin suomalaiseen ilmiöön tai itseään kiinnostavaan omaan alaan liittyvään aiheeseen, josta tekee projektityön.
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"Suunnista suomessa" -itseopiskeluprojektin tavoitteet, materiaali, ja tehtävät (https://kielikompassi.jyu.fi/suomi2/suunnista_suomessa/karttasivu.html). Kurssiin kuuluu vähintään kolme henkilökohtaista ohjaustapaamista ohjaajan kanssa kurssin aikana (kurssin alussa, puolivälissä ja lopussa).
Lisätiedot
FI: Ennen ilmoittautumista on oltava yhteydessä kurssin vastuuopettajaan.
EN: Before registering the course, a student need to contact the teacher.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Itsenäinen työskentely

Laajuus
2 op
2 op

XSUX1001 Minun suomea
XSUX1001 My Finnish
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

5 op
suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Ei esitietoja, alkeiskurssi
EN: No previous knowledge/studies required, basic-level course
Vastaavuudet muihin opintoihin
XSU0005 Suomen kurssi ulkomaalaisille 1
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa toimia informaaleissa, odotuksenmukaisissa asiointi- ja arkitilanteissa
- osaa poimia olennaisen informaation aiheeltaan yksinkertaisesta tekstistä ja puheesta
- osaa kertoa arjen ongelmista, tilanteista ja perustietoa itsestään sekä ilmaista yksinkertaisen mielipiteen
- osaa havainnoida ja jäsentää kieltä yksinkertaisissa kielenkäytön tilanteissa sekä tiedostaa omia oppimisstrategioitaan
Tavoitetaso CEFR A1
EN: Learning outcomes: Upon completion of the course the student:
- should be at level A1 in all/most of the language skill areas
- will be able to cope in everyday, routine situations
- will be able to talk about themself, ask questions, describe people and objects, and be able to talk about
time and place
- will be familiar with the basics of Finnish communication culture as well as being able to recognize the
basic differences between spoken and standard Finnish
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- will be aware of the language learning strategies appropriate for them and will be able to make use of the
language environment around them to develop their language skills
The aim: CEFR A1
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Tavoitteena on saavuttaa perustason kielitaito, jotta opiskelija selviää tavallisissa yksinkertaisissa arkitilanteissa perusfraaseja ja –sanastoa käyttäen ja osaa puhua itsestään ja välittömästä ympäristöstään.

Suoritustavat
Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä sovitussa aikataulussa. Kurssin lopussa on tentti (osa-alueet: puhuminen, puheenymmärtäminen, tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen sekä rakenteet & sanasto). Tentin kaikki osa-alueet vaikuttavat opiskelijan
arvosanaan.
EN:

Content
The aim of the course is to provide students with basic level language skills that enable them to cope in
simple everyday situations – using basic phrases and vocabulary – and talk about themselves and their
surroundings.

Completion methods
Completion of the course requires active participation and attendance as well as returning the given tasks/
exercises within the agreed schedule. At the end of the course, there will be an exam (skill-areas: speaking,
listening comprehension, reading comprehension, writing, and structures and vocabulary). The grade that
the students receive is based on different parts of the exam.
Lisätiedot
FI: Peruskurssi
KOHDERYHMÄ: Alkeistaso
EN: Basic course
TARGET GROUP: Beginners
Oppimateriaalit
FI: Kurssilla käytetään opiskelijoiden tarpeisiin suunniteltua materiaalipakettia, jonka saa opettajalta materiaalimaksua vastaan.
EN: The package can be collected from the course teacher for a fee.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
5 op
5 op

XSUX1002 Arjen suomea
XSUX1002 Everyday Finnish
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus

5 op
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Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
[tieto puuttuu]

Esitiedot
FI: Basic level.
REQUIREMENTS: After "My Finnish" or 70 hours of Finnish studies.
PROFICIENCY LEVEL: A1
EN: Suomi 1 or equivalent studies
PROFICIENCY LEVEL: A1
Suositellut esitiedot
XSUX1001 Minun suomea
tai
XSU0005 Suomen kurssi ulkomaalaisille 1
Vastaavuudet muihin opintoihin
XSU0006 Suomen kurssi ulkomaalaisille 2
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa toimia informaaleissa, tutuissa asiointi- ja arkitilanteissa
- ymmärtää odotuksenmukaista informaatiota konkreettista aihetta käsittelevästä tekstistä ja puheesta
- osaa kertoa menneistä ja tulevista omaan elämään liittyvistä asioista, kysyä ja ilmaista mielipidettä sekä
kirjoittaa epämuodollisia omaan arkeen liittyviä viestejä
- tuntee ja osaa hyödyntää erilaisia kielenkäytön ja -oppimisen strategioita, jotka tukevat tuottamista, ymmärtämistä ja vuorovaikutusta erilaisissa arjen tilanteissa
Tavoitetaso: A2
EN: On completion of the course, the students are expected to
- know how to act in informal, familiar daily situations, for example, when running errands
- understand predictable information in texts and speech related to a concrete topic
- be able to tell about their past and future life, ask and express opinions, and write informal messages related to their daily life
- know and be able to utilise different language usage and learning strategies that support language production, understanding and interaction in different daily contexts
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Tavoitteena on saavuttaa vahva peruskielitaito, selvitä sujuvasti arkitilanteissa sekä kehittää tekstinymmärtämistä ja tiedonhakua suomeksi.

Suoritustavat
Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien ja projektityön tekemistä sovitussa aikataulussa.
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Kurssin 70 kontaktitunnilla opitaan suomea monipuolisten tehtävien avulla ryhmissä, pareittain ja itsenäisesti. Kurssilla harjoitellaan kielitaidon eri osa-alueita: puhumista, puheen- ja tekstinymmärtämistä
sekä kirjoittamista. Kieliopin ja sanaston opiskelu integroituu tähän. Harjoitukset ja tekstit perustuvat oikean elämän tilanteisiin. Kurssilla tehdään myös projektityö. Kotitehtävien tekeminen on tärkeä osa kurssia. Kurssin tukikielenä on englanti.
EN:

Content
The aim of the course is for students to achieve strong basic language skills, learn how to cope in everyday
situations, and develop their understanding of texts and ability to search for information in Finnish.

Completion methods
The course’s 70 contact hours are used to teach Finnish with the help of various tasks/exercises, which
are done in groups, pairs, and independently. Some project work is also done on the course. Different language skill areas will be practiced on the course: speaking, listening and reading comprehension, and writing. Grammar and vocabulary studies are integrated with the work on these skills. The exercises and texts
used on the course are grounded in real-life situations. In addition to the class exercises, homework assignments are an important part of the course. The support language for the course is English.
Lisätiedot
FI: STATUS: Peruskurssi
KOHDERYHMÄ: "Minun suomea" –kurssin suorittaneille tai opiskelijoille, joilla on vastaava kielitaito.
EN: STATUS: Basic course
TARGET GROUP: Students who have already completed "My Finnish" or have equivalent studies.
Oppimateriaalit
FI: Kurssilla käytetään opiskelijoiden tarpeisiin suunniteltua materiaalipakettia, jonka saa opettajalta materiaalimaksua vastaan.
EN: The course material used on the course is a learning package specifically designed for the needs of basic-level students. The package can be collected from the course teacher for a fee.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
5 op
5 op

XSUX1003 Opiskeluelämän suomea
XSUX1003 Study life Finnish
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

6 op
suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: "Arjen suomea" -kurssi tai noin 140 tunnin suomen kielen opiskelun jälkeen.
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LÄHTÖTASO: A2
EN: After "Everyday Finnish" course or equivalent studies (approximately 140 hours of Finnish studies)
PROFICIENCY LEVEL: A2
Suositellut esitiedot
XSUX1002 Arjen suomea
tai
XSU0006 Suomen kurssi ulkomaalaisille 2
Vastaavuudet muihin opintoihin
XSU0007 Suomen kurssi ulkomaalaisille 3
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin jälkeen opiskelija on tasolla B1 useimmilla kielitaidon osa-alueilla. Hän osaa toimia sujuvasti informaaleissa omaan elämään ja opiskeluun liittyvissä vuorovaikutustilanteissa. Hän ymmärtää keskeisen
tiedon tuttua ja vieraampaa aihetta käsittelevästä tekstistä ja puheesta. Opiskelija osaa kuvata oman elämänpiirin asioita melko selkeästi ja yhtenäisesti sekä kirjoittaa puolivirallisia viestejä ja välittää hankkimaansa tietoa muille. Hän osaa esitellä ja perustella mielipiteensä tutusta aiheesta suullisesti ja kirjallisesti. Hän osaa hyödyntää aktiivisesti omia kielenkäytön ja -oppimisen strategioitaan ja ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia erilaisissa kielenkäytön tilanteissa.
Kurssin tavoitetaso on B1
EN: On completion of the course, the students are expected to
- know how to act fluently in informal interaction situations related to their own life and studies
- understand essential information in texts and speech related to a familiar as well as a more unfamiliar
topic
- be able to describe their own sphere of life rather clearly and consistently as well as to write semi-official
messages and share acquired information
- be able to present and justify their opinions on a familiar topic orally and in writing
- know how to actively utilise their own language usage and learning strategies as well as the possibilities
offered by the environment to use Finnish in different situations
The aim: B1
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Tavoitteena on saavuttaa itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito opiskelu- ja työtilanteissa. Kurssi kehittää
strategioita poimia tietoa normaalitempoisesta puheesta, hahmottaa tekstirakennetta ja ymmärtää yksinkertaisia lehtitekstejä sekä parantaa suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemusta.

Suoritustavat
Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien ja projektityön tekemistä sovitussa aikataulussa.
Kurssin 70 kontaktitunnilla opitaan suomea monipuolisten tehtävien avulla ryhmissä, pareittain ja itsenäisesti. Kurssilla harjoitellaan kielitaidon eri osa-alueita: puhumista, puheen- ja tekstinymmärtämistä sekä
kirjoittamista. Kieliopin ja sanaston opiskelu integroituu tähän. Harjoitukset ja tekstit perustuvat oikean
elämän tilanteisiin. Kurssilla tehdään myös projektityö. Kotitehtävien tekeminen on tärkeä osa kurssia.
EN:

Content
The aim of the course is for the language user to achieve independence in his/her studies and in working
life. The course helps the students to develop strategies to pick out information from normal-pace conver-
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sation, to pick up on structures and conventions in texts, and to understand simple newspaper and magazine articles, as well as to improve the students’ familiarity with Finnish society and culture.

Completion methods
The course’s 70 contact hours are used to teach Finnish with the help of various tasks/exercises, which
are done in groups, pairs, and independently. Some project work is also done on the course. Different language skill areas will be practiced on the course: speaking, listening and reading comprehension, and writing. Grammar and vocabulary studies are integrated with the work on these skills. The exercises and texts
used on the course are grounded in real-life situations. In addition to the class exercises, homework assignments are an important part of the course.
Lisätiedot
FI: Keskitason kurssi
KOHDERYHMÄ: "Arjen suomea" -kurssin tai noin 140 tunnin suomen kielen opiskelun jälkeen.
EN: Intermediate level course
TARGET GROUP: Students who have completed "Everyday Finnish" course or 140 hours of Finnish studies
Oppimateriaalit
FI: Kurssilla käytetään opiskelijoiden tarpeisiin suunniteltua materiaalipakettia, jonka saa opettajalta materiaalimaksua vastaan.
EN: The course material used on the course is a learning package specifically designed for the needs of basic-level students. The package can be collected from the course teacher for a fee.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

6 op
6 op

XSUX1004 Yhteiskunnan suomea
XSUX1004 Finnish in the Society
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

6 op
suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: "Opiskeluelämän suomea" -kurssi tai noin 200 tuntia suomen kielen opiskelua.
LÄHTÖTASO: B1
EN: After "Study life Finnish" or equivalent studies (approximately 200 hours of Finnish studies)
PROFICIENCY LEVEL: B1
Suositellut esitiedot
XSUX1003 Opiskeluelämän suomea
tai

Laajuus
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XSU0007 Suomen kurssi ulkomaalaisille 3
Vastaavuudet muihin opintoihin
XSU0008 Suomen kurssi ulkomaalaisille 4
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa toimia sujuvasti erilaisissa formaaleissa ja informaaleissa vuorovaikutustilanteissa
- ymmärtää ajankohtaisia, yhteiskuntaa, opiskelua ja työtä koskevia aiheita käsitteleviä tekstejä ja puhetta
- osaa kertoa spontaanisti ja tarkasti itselle tutusta aiheesta suullisesti ja kirjallisesti
- osaa tiivistää ja jakaa tietoa omin sanoin abstrakteista ja itselle vieraammista aiheista suullisesti ja kirjallisesti
- osaa arvioida kielitaitoaan sekä omia kielenkäytön ja -oppimisen strategioitaan ja käyttää ympäristöään
tavoitteellisesti oppimisensa tukena
Tavoitetaso opiskelijan lähtötasosta riippuen B2
EN: On completion of the course, the students are expected to
- know how to act fluently in different formal and informal interaction situations
- understand topical texts and speech related to society, studies and work
- be able to talk spontaneously and accurately about familiar topics, both orally and in writing
- be able to summarise and share information in their own words about abstract and more unfamiliar topics, both orally and in writing
- be able to evaluate their own language skills and language usage and learning strategies, as well as systematically use the environment to support their learning
The aim: B2
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Tavoitteena on saavuttaa itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito, eli pystyä osallistumaan suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa koskevaan ajankohtaiseen keskusteluun sekä seuraamaan suomenkielisiä medioita
itsenäisesti.

Suoritustavat
Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien ja kurssitöiden tekemistä sovitussa aikataulussa.
Kurssin 70 kontaktitunnilla opitaan suomea monipuolisten tehtävien avulla ryhmissä, pareittain ja itsenäisesti. Kurssilla harjoitellaan kielitaidon eri osa-alueita: puhumista, puheen- ja tekstinymmärtämistä sekä
kirjoittamista. Kieliopin ja sanaston opiskelu integroituu tähän. Harjoitukset ja tekstit perustuvat eri medioista kerättyihin ajankohtaisiin autenttisiin aineistoihin. Kotitehtävien tekeminen on tärkeä osa kurssia.
EN:

Content
The aim of the course is for the language user to achieve independence in their language use – in other
words, that s/he can participate in discussions about Finnish society and culture, and independently follow
Finnish media.

Completion methods
The course’s 70 contact hours are used to teach Finnish with the help of various tasks/exercises, which
are done in groups, pairs, and independently. Some project work is also done on the course. Different language skill areas will be practiced on the course: speaking, listening and reading comprehension, and writing. Grammar and vocabulary studies are integrated with the work on these skills. The exercises and texts
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used on the course are taken from authentic media sources concerning contemporary issues. In addition to
the class exercises, homework assignments are an important part of the course.
Lisätiedot
FI: Peruskurssi
KOHDERYHMÄ: "Opiskeluelämän suomea" -kurssin suorittaneille tai noin 200 tuntia suomen kielen opintoja.
EN: Advanced level course
TARGET GROUP: Students who have completed "Study life Finnish" course or have approximately 200 hours
of Finnish studies.
Oppimateriaalit
FI: Kurssilla käytetään opiskelijoiden tarpeisiin suunniteltua materiaalipakettia, jonka saa opettajalta materiaalimaksua vastaan.
EN: The course material used on the course is a learning package specifically designed for the needs of
students. The package can be collected from the course teacher for a fee.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
6 op
6 op

XSUX1005 Akateemista suomea
XSUX1005 Academic Finnish
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

6 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: VAATIMUKSET: Edistyneen tason kurssi. Vaaditaan noin 250 tuntia suomen kontaktiopiskelua tai vastaava
kielitaito.
TAITOTASO: B2
EN: COURSE REQUIREMENTS:
Advanced level course. After 250 hours of Finnish studies or equivalent studies/language skills
PROFICIENCY LEVEL: B2
Suositellut esitiedot
XSUX1004 Yhteiskunnan suomea
tai
XSU0008 Suomen kurssi ulkomaalaisille 4
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Vastaavuudet muihin opintoihin
XSU0021 Suomi 5
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettuaan opiskelija
osaa toimia sujuvasti, täsmällisesti ja tilanteenmukaisesti erityyppisissä sosiaalisen vuorovaikutuksen tilanteissa
ymmärtää fiktiivisiä ja oman alansa tieteellisiä tekstejä, pystyy arvioimaan lukemaansa ja kuulemaansa sekä tekemään niistä johtopäätöksiä
osaa viestiä omasta alastaan tarkoituksenmukaisesti ja idiomaattisesti sekä kirjallisesti että suullisesti
osaa valita tilanteeseen sopivat kielenkäytön ja -oppimisen strategiat sekä hyödyntää tavoitteellisesti ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia kehittää omaa kielitaitoaan
Tavoitteena on saavuttaa CEFR B2 - C1
EN: On completion of the course, the students are expected to
know how to act fluently, precisely and according to the needs of each interaction situation
understand fictional and discipline-specific texts, to be able to evaluate what they have read and heard,
and to make conclusions thereof
be able to communicate about their own discipline appropriately and idiomatically, both orally and in writing
be able to choose the language usage and learning strategies that suit each situation and to systematically
utilise the possibilities offered by the environment to develop their language skills
The aim is CEFR B2 - C1
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Tavoitteena on tiivis, täsmällinen ja idiomaattinen kielenkäyttö, monipuolinen sanastonhallinta, kyky käsitellä vaativiakin aihepiirejä lukien, kuunnellen ja keskustellen sekä akateemisen kielenkäytön vahvistaminen.
KOHDERYHMÄ: Edistyneen tason kurssi. Vaaditaan noin 250 tuntia suomen kontaktiopiskelua tai vastaava
kielitaito.

Suoritustavat
Kurssin 60 kontaktitunnilla opitaan suomea monipuolisten tehtävien avulla ryhmissä, pareittain ja itsenäisesti. Kurssilla harjoitellaan kielitaidon eri osa-alueita: puhumista, puheen- ja tekstinymmärtämistä sekä
kirjoittamista. Kieliopin ja sanaston opiskelu integroituu tähän. Kurssilla luetaan vaativia asiatekstejä ja
kaunokirjallisia tekstejä sekä seurataan erikoisaloja käsitteleviä dokumentteja eri medioista. Kirjoitustehtävät painottuvat työelämän teksteihin. Itsenäinen työ painottuu aiempaa pidempien tekstien lukemiseen ja
ammattialakohtaiseen kirjoittamiseen. Kurssilla käytetään opiskelijoiden tarpeisiin suunniteltua materiaalipakettia, jonka saa opettajalta materiaalimaksua vastaan. Kotitehtävien tekeminen on tärkeä osa kurssia.
EN:

Content
The aim of the course is for the student to be able to use Finnish concisely, accurately, and idiomatically, to
command a wide vocabulary, and to comprehend demanding discussion topics through reading, listening
and through conversation. The student will also strengthen their skills in academic language use.
Advanced level course
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TARGET GROUP: For students who have studied approximately 250 hours Finnish or have equivalent language skills
Completion methods
The course’s 60 contact hours are used to teach Finnish with the help of various tasks/exercises, which
are done in groups, pairs, and independently. Some project work is also done on the course. Different language skill areas will be practiced on the course: speaking, listening and reading comprehension, and writing. Grammar and vocabulary studies are integrated with the work on these skills. Students on the course
will read demanding academic texts and literary works and examine specialist documents from different areas of the media. The writing assignments on the course will focus on working life. The independent
course work concentrates on reading longer texts and writing about the students’ professional ﬁeld.The
course material used on the course is a learning package specifically designed for the needs of students.
The package can be collected from the course teacher for a fee. In addition to the class exercises, homework assignments are an important part of the course.
Oppimateriaalit
FI: Jaetaan kurssilla.
EN: The material will be distributed on the course.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
6 op
6 op

XSUX1006 Arjen tekstejä suomeksi
XSUX1006 Everyday Texts in Finnish
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: "Minun suomea" tai noin 70 tuntia suomen kielen opiskelua tai vastaava kielitaito
LÄHTÖTASO: A1-A2
EN: After "My Finnish" or 70 hours of Finnish studies or corresponding skills
PROFICIENCY LEVEL: A1
Suositellut esitiedot
XSUX1001 Minun suomea
tai
XSU0005 Suomen kurssi ulkomaalaisille 1
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Vastaavuudet muihin opintoihin
XSUX004 Tekstejä suomeksi 1
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin jälkeen opiskelijan lukemisstrategiat ovat kehittyneet. Hän on rohkeampi lukemaan tekstejä
suomeksi ja löytää informaatiota erityyppisistä teksteistä. Opiskelija ymmärtää odotuksenmukaisia tietoja
ja saa yleiskäsityksen itselle tuttuja aiheita käsittelevistä teksteistä.
Osaamistavoite: CEFR A2.
EN: Upon completion of the course, the students will have developed their reading strategies and have
more confidence to read Finnish texts and ﬁnd information in different types of texts. They will understand
predictable information and can form an overall idea of texts on familiar subjects.
Aim: CEFR A2
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla opiskelija tottuu lukemaan erilaisia arkeen ja omaan elämään liittyviä tekstejä ja tekstilajeja sekä
oppii uusia tapoja kehittää kielitaitoaan lukemalla.

Suoritustavat
Kurssilla analysoidaan tekstejä ja keskustellaan niistä. Teksteihin liittyy erityyppisiä tehtäviä, jotka tukevat
tekstin ymmärtämistä ja strategioiden harjoittelua. Tehtäviä suoritetaan yksin, parin kanssa tai ryhmässä.
Jotta tekstit olisivat opiskelijoille merkityksellisiä, he osallistuvat kurssilla luettavien tekstien valitsemiseen.
EN:

Content
Students get used to reading different texts and text types related to everyday activities and life situations.
They also learn new ways of developing their language skills by reading.

Completion methods
Finnish texts are analysed and discussed on the course. The texts include assignments that support their
understanding and facilitate the training of strategies. The assignments are completed individually or
in pairs or groups. The students participate in selecting the course texts in order to ensure that they are
meaningful for them.
Lisätiedot
FI: Suositellaan ennen "Arjen suomea" -kurssia tai kun haluat vahvistaa tekstien kanssa toimimista.
EN: Recommended after "My Finnish", "Let's chat in Finnish" and before "Everyday Finnish" or when a student wants to strengthen his/her reading skills in Finnish.
Oppimateriaalit
FI: Materiaalin saa opettajalta monistemaksua vastaan.
EN: The material will be distributed on the course.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
2-3 op
2-3 op
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XSUX1007 Opiskelu- ja mediatekstejä suomeksi
XSUX1007 Study and media related texts in Finnish
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3-4 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: "Opiskeluelämän suomea" -kurssin suorittaneille, noin 200 tunnin suomen kielen opiskelun jälkeen tai
vastaavat tiedot.
Lähtötaso: B1
EN: For students who have completed "Study life Finnish" course (B1 level) or have corresponding skills (approximately 200 hours of Finnish studies).
PROFICIENCY LEVEL: B1
Suositellut esitiedot
XSUX1003 Opiskeluelämän suomea
tai
XSU0007 Suomen kurssi ulkomaalaisille 3
Vastaavuudet muihin opintoihin
XSUX005 Tekstejä suomeksi 2
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin tavoitteena on
- vahvistaa opiskelijoiden luetunymmärtämisen, tekstien analysoinnin sekä niistä keskustelun tai kirjoittamisen taitoja
- oppia ymmärtämään valittuja suomalaisia tekstejä kulttuurikontekstissaan
- kehittää lukemis- ja oppimisstrategioita
- vahvistaa erilaisille teksteille tyypillisen tyylin, rakenteiden ja sanaston hallintaa.
Tavoitetaso opiskelijan lähtötasosta riippuen B2 - C1
EN: Upon completion of the course, the students will have
- developed their reading comprehension skills and text analysis skills as well as their abilities to discuss
the texts or write about them
-learned to understand the selected Finnish texts in their cultural context
- developed their reading and learning strategies
- developed mastery of the style, structures and vocabulary typical of different texts.
The aim: B2 - C1
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Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla harjoitellaan erilaisten vaativien suomenkielisten tekstien ymmärtämistä ja toimimista niiden parissa. Opiskelijat asettavat itse tavoitteet omalle oppimiselleen ja valitsevat kurssilla käsiteltävät tekstit.
Teksteissä käsitellään esimerkiksi yhteiskunnallisia, opiskeluun tai työhön liittyviä aiheita. Tekstejä tarkastellaan kullekin tekstille ja oppijalle relevanteista näkökulmista. Samalla pyritään monipuolisesti kehittämään opiskelijoiden tekstitaitoja. Tärkeää on myös oman oppimisen aktiivinen suunnittelu ja kehittäminen.

Suoritustavat
Kurssin suorittaminen edellyttää annettujen tehtävien tekemistä sovitun aikataulun mukaisesti. Lisäksi
opiskelijalta edellytetään aktiivista osallistumista.
EN:

Content
Students learn to understand and process demanding Finnish texts. They set their own learning objectives
and choose the texts to be handled on the course. The texts can be related to, for example, society, studies
or work, and they are analysed from perspectives relevant to each text and learner. The aim is to simultaneously develop the students’ literacy. It is also essential to actively plan and develop one’s own learning.

Completion methods
The course is a contact teaching course, on which texts are processed and analysed from different perspectives both individually and among the group. Active participation.
Oppimateriaalit
FI: Kurssin opettaja jakaa materiaalin kurssin aikana materiaalimaksua vastaan.
EN: The course study pack has been designed to meet the specific needs of the group and it can be collected from the teacher for a fee.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

3-4 op
3-4 op

XSUX1008 Aletaan jutella suomeksi
XSUX1008 Let’s chat in Finnish
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Perustason kurssi. Vaaditaan noin 70 tuntia suomen opiskelua tai vastaava taito.
EN: Basic level course

Laajuus
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After "My Finnish" or "Everyday Finnish or equivalent studies
PROFICIENCY LEVEL: A1 - A2
Suositellut esitiedot
XSUX1001 Minun suomea
XSUX1002 Arjen suomea
tai
XSU0005 Suomen kurssi ulkomaalaisille 1
XSU0006 Suomen kurssi ulkomaalaisille 2
Vastaavuudet muihin opintoihin
XSU0031 Sano vaan - keskustelua suomeksi
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin jälkeen opiskelija uskaltaa ja osaa viestiä rutiininomaisissa arkipäivän puhetilanteissa. Opiskelija osaa havainnoida ja reflektoida omaa suomen kielen käyttöään ja pystyy suunnitelmallisesti hyödyntämään arjen vuorovaikutustilanteita oman oppimisensa tukena.
Osaamistavoite CEFR A1 - A2.
EN: Upon completion of the course, the students will have the confidence and ability to communicate in
routine everyday situations.
The aim A1 - A2
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla aktivoidaan suullisen viestinnän kielitaitoa. Opiskelijat harjoittelevat käyttämään suomen kieltä arjen asiointiin ja omiin kiinnostuksen kohteisiinsa liittyvissä toistuvissa tilanteissa. Lisäksi harjoitellaan puhekielen tavallisimpien piirteiden tunnistamista (ja käyttöä omassa puheessa) sekä mm. reagointiin
ja puheen ymmärtämiseen liittyviä yleisimpiä suullisen viestinnän strategioita. Käsiteltävistä aihepiireistä
neuvotellaan yhdessä kurssin alussa.

Suoritustavat
Puhumista ja puheenymmärtämistä harjoitellaan erilaisten pari- ja ryhmäkeskusteluiden avulla. Harjoitusten aikana esille nousevia kielen piirteitä käsitellään yhdessä. Arkisia viestintätilanteita ja puheenymmärtämistä harjoitellaan myös tuntien ulkopuolella kotitehtävinä. Opiskelijat tekevät kurssin aikana videointitehtäviä, joiden avulla harjoitellaan suullista vuorovaikutusta autenttisissa viestintätilanteissa. Kurssin lopussa opiskelijat esittelevät videointitehtävänsä muille.
EN:

Content
The aim of the course is that students will learn to use Finnish in different everyday situations and activate
the language skills learned on Suomi 1 or Suomi 2.

Completion methods
Speaking and understanding speech will be practiced on the course in different kinds of pair and group
conversation exercises. The themes for the course will be agreed upon collectively at the beginning.
Lisätiedot
FI: TAITOTASO: A1 - A2
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EN: Beginners' course
TARGET GROUP: For students who have completed "My Finnish" or "Everyday Finnish or equivalent studies.
Oppimateriaalit
FI: Kurssimateriaalin saa opettajalta materiaalimaksua vastaan.
EN: The course material can be purchased from the teacher.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Laajuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

2 op
2 op

XSUX1009 Jutellaan sujuvasti suomeksi
XSUX1009 Let's Talk Fluently in Finnish
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: "Opiskeluelämän suomea -kurssin aikana tai jälkeen (ei kuitenkaan "Yhteiskunnan suomea" -kurssin
suorittaneille opiskelijoille) tai noin 140 - 150 tunnin suomen kielen opiskelun jälkeen.
LÄHTÖTASO: B1
EN: During or after "Study life Finnish" course or after 150 hours of Finnish studies or other equivalent
studies. (Not intended for students that have completed "Finnish in the society".)
PROFICIENCY LEVEL: B1
Vastaavuudet muihin opintoihin
XSUX002 Sano vaan 2
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin jälkeen opiskelija
- on rohkaistunut käyttämään suomea aiempaa monipuolisemmin
- uskaltaa ja osaa viestiä sekä tuttavallisissa että joissakin puolivirallisissa tilanteissa
- osaa puhua ja keskustella abstraktimmastakin itseään kiinnostavasta aiheesta, kun saa valmistautua etukäteen
- osaa myös arvioida omaa suullisen vuorovaikutuksen taitoaan sekä antaa vuorovaikutustaidoista palautetta toisille opiskelijoille.
Tavoitetaso CEFR: B1 - B2
EN: The aim of the course is that students will be encouraged and be able to use Finnish in different everyday and semi-official situations. The student will also be able to speak about and discuss a somewhat abstract topic of his/her own interest when s/he has prepared in advance. Students will also learn self-as-
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sessment methods for their own speaking and speech comprehension and how to give peer feedback to
their fellow students.
The aim: B1 - B2
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla aktivoidaan suullisen viestinnän kielitaitoa. Opiskelijat harjoittelevat käyttämään suomen kieltä
aiempaa spontaanimmin ja sujuvammin omaan elämään ja kiinnostuksen kohteisiinsa liittyen. Lisäksi harjoitellaan puhekielelle tyypillisten keskeisimpien piirteiden tunnistamista ja käyttöä omassa puheessa sekä yleisiä suullisen viestinnän strategioita, joiden avulla toisten puhetta on helpompi ymmärtää ja omasta
puheesta tulee mm. aiempaa idiomaattisempaa. Käsiteltävistä aihepiireistä neuvotellaan yhdessä kurssin
alussa.

Suoritustavat
Suullista vuorovaikutusta harjoitellaan mm. erilaisten pari- ja ryhmäkeskusteluiden avulla. Harjoitusten aikana esille nousevia kielen piirteitä käsitellään yhdessä. Erilaisia viestintätilanteita ja autenttisen puheen
ymmärtämistä harjoitellaan myös tuntien ulkopuolella kotitehtävinä. Kurssin aikana opiskelijat pitävät viikoittain vlogia ja tekevät vlogeihin liittyviä tehtäviä. Kurssin lopussa on laajempi esitys yhdessä sovitusta
aiheesta.
EN:

Content
During the course students will activate their language skills especially in oral communication and listening. Students practice using Finnish in a more spontaneous and fluent way in different situations. The
themes for the course will be collectively agreed upon at the beginning.

Completion methods
Speaking and speech comprehension will be practiced in different kinds of pair and group conversation exercises. In addition, the discussion topics that arise during the course exercises will be addressed collectively. Communication and authentic speech comprehension will also be practiced outside of the contact
hours in the form of homework assignments. Students will also vlog weekly and have assigments concerning them. At the end of the course, the students will complete a larger course work.
Lisätiedot
FI: Keskustelukurssi
KOHDERYHMÄ: "Opiskeluelämä suomea" -kurssin rinnalla tai jälkeen. Jos puhuminen kaipaa rohkaisua ja
automaattistamista eikä kokemusta suomenkielisessä ympäristössä toimimisesta juurikaan ole, voi kurssille osallistua myös "Yhteiskunnan suomea" -kurssin aikana.
EN: Conversation course
TARGET GROUP: For students that have completed 100 - 150 hours of Finnish studies.
Oppimateriaalit
FI: Kurssimateriaalin saa opettajalta materiaalimaksua vastaan.
EN: The study material for the course can be collected from the teacher for a fee.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
2 op
2 op
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XYHH1000 Academic and Work Life Communication
XYHH1000 Academic and Work Life Communication
Lyhenne: XYHH1000
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Upon completion of this course, students are expected to:
- be able to understand and apply the ethical considerations of academic communication
- understand the meaning of interpersonal relationships and social networks in contemporary work life.
- have enhanced their communication skills in order to take part in academic discourses.
- have gained confidence in participating in multilingual and intercultural contexts.
- be able to appreciate and participate in multicultural groups and teams in professional contexts.
- understand issues of language, power and positioning in different contexts and situations.
EN: Upon completion of this course, students are expected to:
- be able to understand and apply the ethical considerations of academic communication
- understand the meaning of interpersonal relationships and social networks in contemporary work life.
- have enhanced their communication skills in order to take part in academic discourses.
- have gained confidence in participating in multilingual and intercultural contexts.
- be able to appreciate and participate in multicultural groups and teams in professional contexts.
- understand issues of language, power and positioning in different contexts and situations.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
The course introduces students to communication skills required in multicultural work life. Concepts of
multilingual and multicultural teams, interpersonal skills and social networks, and academic argumentation skills are the themes of the course. During the course, students will participate in activities that engage them in academic communication situations where ethical considerations, interpersonal relationships,
social networks and multicultural dynamics are considered in academic and professional contexts. Main
language used during the course is English, but issues of multilingual communication are also addressed
(issues of language and power etc.).
Themes:
- interpersonal skills, multicultural skills
- diverse groups in work life
- academic argumentation skills
- ethics in academic communication.
EN:

Content
The course introduces students to communication skills required in multicultural work life. Concepts of
multilingual and multicultural teams, interpersonal skills and social networks, and academic argumentation skills are the themes of the course. During the course, students will participate in activities that engage them in academic communication situations where ethical considerations, interpersonal relationships, social networks and multicultural dynamics are considered in academic and professional contexts.
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Main language used during the course is English, but issues of multilingual communication are also addressed (issues of language and power etc.).
Themes:
- interpersonal skills, multicultural skills
- diverse groups in work life
- academic argumentation skills
- ethics in academic communication.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XYHI001 Viestintätaidot IT-alalla

XYHI001 Communication Skills for Infromation Technology
Lyhenne: XYHI001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Hallintohenkilö
Marjaana Häkkinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijan odotetaan:
• osaavan havainnoida, analysoida ja käsitteellistää vuorovaikutusta
• ymmärtävän viestintätaitojen merkityksen yliopisto-opiskelun, tieteellisen toiminnan ja työelämän kannalta sekä haluavan kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan
• osaavan antaa ja vastaanottaa palautetta oman alaan liittyvistä puheenvuoroista
• osaavan jäsennellä ja havainnollistaa sanottavansa sekä kohdentaa viestinsä kuuntelijoille
• harjaantuneen oman alansa asiatekstin kirjoittamisessa ja pystyvän antamaan palautetta toisen tekstistä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssi on yhdistetty puhe- ja kirjoitusviestinnän kurssi, jonka keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutusosaaminen, sen tiedostaminen ja havainnointi, vuorovaikutusosaamisen osa-alueet (tiedot, taidot, asenteet, motivaatiot, eettisyys), viestijäkuva, ymmärrettävyys ja havainnollisuus sekä lukemisen ja kirjoittamisen strategiat. Kurssilla käsitellään ja harjoitellaan palautteen analysointia, antamista ja vastaanottamista. Kurssilla
tutustutaan mm. opiskelijoiden oman alan artikkeleista kirjoittamiseen, kommentointiin ja puheenvuoron
pitämiseen niistä. Opiskelijan odotetaan tuntevan asiatyylin kriteerit ja kykenevän soveltamaan niitä erilaisiin opiskelun tekstilajeihin. Kurssilla harjoitellaan yhdessä kirjoittamista.

Suoritustavat
Kontaktiopetus, oppimistehtävät, vertaispalaute.
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Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XYHI002 Äidinkielen tiedeviestintä IT-alalla
XYHI002 Research Communication
Lyhenne: XYHI002
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Marjaana Häkkinen, Vastuuopettaja
Ellinoora Sievänen, Vastuuopettaja
Jaana Laakkonen, Vastuuopettaja
Hanna Vainionpää, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Avainteksti
FI: Kanditaatintyön tutkielmaseminaaria tukeva äidinkielen kurssi
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin käytyään opiskelija
tuntee tieteellisen keskustelun käytänteitä
osaa suunnitella kirjoittamisen ja puhumisen prosessejaan
osaa rakentaa puhuttuja ja kirjoitettuja tieteellisiä tekstejä koulutusalansa käytänteiden mukaisesti.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssi tukee tutkielmaseminaarin työskentelyä ja kandidaatintutkielman valmistumista. Keskeisiä sisältöjä
ovat tieteellinen keskustelu, asiantuntijaesiintyminen, rakentava palaute, puhutun ja kirjoitetun tieteellisen
tekstin ominaispiirteet ja tuottamisprosessin hallinta.

Lisätiedot
FI: Omat toteutukset tietojärjestelmätieteiden sekä tietotekniikan opiskelijoille.
Tietotekniikan opiskelijat voivat suorittaa kurssilla kypsyysnäytteen kielentarkastusosuuden. Jos opiskelija suorittaa kurssin yhteydessä kandidaatin tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen kielentarkastusosuuden,
hänen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla hän on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

Suoritustapa ja arviointikohteet

167 / 512

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Osallistuminen opetukseen (TIE)

Laajuus
2 op
2 op
2 op
2 op

XYHI003 Työelämän viestintätaidot IT-alalla
XYHI003 Workplace Communication
Lyhenne: XYHI003
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3-4 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Hallintohenkilö
Marjaana Häkkinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan
• ymmärtävän vuorovaikutuksen merkityksen työelämässä
• osaavan analysoida viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitystä ja muotoja työyhteisössä
• kehittäneen viestintäosaamistaan sekä oman osaamisensa markkinointia
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Opintojaksolla harjoitellaan työelämässä tarvittavaa kirjallista ja suullista viestintäosaamista. Kurssin aikana kirjoitetaan työpaikkahakemus, cv/ansioluettelo, tiedote ja muistio sekä markkinointiteksti. Suullisia
harjoituksia ovat palaveri, työpaikkahaastattelu sekä hissipuhe palautteineen ja analyyseineen.

Suoritustavat
Keskustelut, luennot, tekstien analysointi- ja kirjoittamistehtävät, yksilö- ja ryhmäviestintäharjoitukset, palautteet.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

3-4 op
3-4 op

XYHI004 Projektiviestintä IT-alalla
XYHI004 Project Communication
Lyhenne: XYHI004
Ops-kaudet

Laajuus

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
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Voimassaoloaika

alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Hallintohenkilö
Marjaana Häkkinen, Vastuuopettaja
Hanna Kivimäki, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettuaan opiskelija:
ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen projektityöskentelyssä
tuntee projektiviestintään liittyviä tekstilajeja ja niiden konventioita
osaa tuottaa keskeisimmät projektissa tarvittavat dokumentit
tuntee projektipalavereihin liittyviä käytänteitä
osaa valita tilanteeseen sopivan tavan viestiä projektin eri vaiheista
tuntee projektityöskentelyyn liittyviä ryhmä- ja vuorovaikutusilmiöitä
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Opintojakson ydinsisältöjä ovat
• vuorovaikutusosaaminen projektissa, yhteistyötaidot
• projektiviestinnän tavoitteet ja muodot
• kirjoittamisprosessi
• palautetaidot
• viestinnän ymmärrettävyys ja tilanteenmukaisuus

Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XYHI1000 Academic and Professional Communication
XYHI1000 Academic and Professional Communication
Lyhenne: XYHI1000
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
englanti, suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto

Jyväskylän yliopisto
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Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Upon completion of this course, students are expected to be able to:
- recognise the conventions and registers of language and communication needed in order to transition
between academic and professional life.
- assess and edit their own writing, and provide constructive feedback to their peers in academic and professional contexts.
- synthesise and evaluate professional and research information both orally and in writing.
- display the ability to form and effectively communicate research-based arguments in interdisciplinary
and multicultural contexts.
EN: Upon completion of this course, students are expected to be able to:
- recognise the conventions and registers of language and communication needed in order to transition
between academic and professional life.
- assess and edit their own writing, and provide constructive feedback to their peers in academic and professional contexts.
- synthesise and evaluate professional and research information both orally and in writing.
- display the ability to form and effectively communicate research-based arguments in interdisciplinary
and multicultural contexts.
Asiasisältö
FI:

Content
This course aims to develop students’ language and communication skills for use in multicultural academic and professional environments. Themes of the course include adapting to the transition between academic and professional life, communicating appropriately in multicultural group work situations, and critical analysis and synthesis of research information in both written and spoken contexts. The course also
focuses on deepening students’ knowledge of writing conventions in order to aid them in assessing and
editing their own writing, and providing constructive feedback on their peers writing as well.

Completion methods
Lectures, readings and assignments to be completed individually and in groups.
EN:

CONTENT
This course aims to develop students’ language and communication skills for use in multicultural academic and professional environments. Themes of the course include adapting to the transition between academic and professional life, communicating appropriately in multicultural group work situations, and critical
analysis and synthesis of research information in both written and spoken contexts. The course also focuses on deepening students’ knowledge of writing conventions in order to aid them in assessing and editing
their own writing, and providing constructive feedback on their peers writing as well.

COMPLETION METHODS
Lectures, readings and assignments to be completed individually and in groups.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
4 op
4 op
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XYHI1001 Multilingual and Intercultural Communication Competencies
XYHI1001 Multilingual and Intercultural Communication Competencies
Lyhenne: XYHI1001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Lotta Kokkonen, Vastuuopettaja
Fergal Carolan, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: The course aims at deepening the knowledge and skills needed in multilingual and multicultural work life. Themes of the course include communication skills required in different contexts, such as online negotiations, podcasts, and / or academic presentation situations. The course aims at utilizing students’ language repertoire and encourages them to participate in multilingual interactions. The aim of the course is to
understand that different languages encode different worldviews. Further, issues of identity and power are
addressed from the perspective of contemporary work life.
EN: The course aims at deepening the knowledge and skills needed in multilingual and multicultural work
life. Themes of the course include communication skills required in different contexts, such as online negotiations, podcasts, and / or academic presentation situations. The course aims at utilizing students’ language repertoire and encourages them to participate in multilingual interactions. The aim of the course is
to understand that different languages encode different worldviews. Further, issues of identity and power
are addressed from the perspective of contemporary work life.
Asiasisältö
FI:

CONTENT
Upon completion of this course, students are expected to:
- understand the meanings and functions of languages and cultures in interaction
- be aware of fundamental elements of intercultural communication, such as stereotyping, ethnocentrism,
and identity
- be motivated to interact in multilingual and intercultural groups and
- have skills and knowledge to engage and facilitate intercultural and multilingual groups and teams.

COMPLETION METHODS
Lectures, readings and assignments to be completed individually and in groups.
EN:

CONTENT
Upon completion of this course, students are expected to:
- understand the meanings and functions of languages and cultures in interaction
- be aware of fundamental elements of intercultural communication, such as stereotyping, ethnocentrism,
and identity
- be motivated to interact in multilingual and intercultural groups and
- have skills and knowledge to engage and facilitate intercultural and multilingual groups and teams.

COMPLETION METHODS
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Lectures, readings and assignments to be completed individually and in groups.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Laajuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

3 op
3 op

XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication
XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication
Lyhenne: XYHX003
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3-5 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Lotta Kokkonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, the students are expected to:
•understand and be able to discuss fundamental issues in intercultural communication such as identification, stereotyping or processes related to multilingual interaction
•understand that different languages encode different world views and that communication itself is relative
•acknowledge and be willing to engage with different ways of seeing and with realities different than one’s
own
•appreciate the complexity of human interaction and understand that culture does not determine but rather may inform our communication in different ways
•be sensitive to power inequalities inherent in intercultural communication
EN: On completion of the course, the students are expected to:
•understand and be able to discuss fundamental issues in intercultural communication such as identification, stereotyping or processes related to multilingual interaction
•understand that different languages encode different world views and that communication itself is relative
•acknowledge and be willing to engage with different ways of seeing and with realities different than one’s
own
•appreciate the complexity of human interaction and understand that culture does not determine but
rather may inform our communication in different ways
•be sensitive to power inequalities inherent in intercultural communication
Asiasisältö
FI:

Sisältö
The course introduces students to fundamental issues and concepts in intercultural and multilingual communication from an interdisciplinary perspective. The course offers a theoretical and practical framework
for enhancing students’ knowledge of and competence in intercultural and multilingual issues. The aim of
the course is to encourage students to gain basic knowledge about intercultural communication and languages, to enhance students’ intercultural communication skills and language skills in some additional
languages, and to build students’ confidence for participation in intercultural contexts.
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The course consists of 36 hours of lectures. In addition to lectures, methods of learning include:
- selected readings, discussions, a group assignment (3 ECTS)
-all of the above plus an individual assignment (5 ECTS)

Suoritustavat
Keskustelut, luennot, erityyppiset harjoitukset, ryhmätyö ja sen raportointi, sekä yksilöllinen kirjallinen oppimistehtävä.
EN:

Content
The course introduces students to fundamental issues and concepts in intercultural and multilingual communication from an interdisciplinary perspective. The course offers a theoretical and practical framework
for enhancing students’ knowledge of and competence in intercultural and multilingual issues. The aim of
the course is to encourage students to gain basic knowledge about intercultural communication and languages, to enhance students’ intercultural communication skills and language skills in some additional
languages, and to build students’ confidence for participation in intercultural contexts.
The course consists of 36 hours of lectures. In addition to lectures, methods of learning include:
- selected readings, discussions, a group assignment (3 ECTS)
-all of the above plus an individual assignment (5 ECTS)

Completion methods
In addition to lectures, methods of learning include selected readings, discussions, groupwork, and individual assignments.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3-5 op
3-5 op

XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen
XYHX005 Våga tala. Presentation Skills Development in Swedish
Lyhenne: XYHX005
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
ruotsi, suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja
Camilla Jauhojärvi-Koskelo, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Kurssin käytyään opiskelija
- rohkaistuu puhumaan ruotsia.
- suhtautuu realistisemmin omaan ruotsin kielen puhumisen taitoonsa.
- uskaltaa osallistua muille ruotsin kursseille.
- oppii hyödyntämään elektronisia sanakirjoja ym. apuvälineitä tehokkaammin viestinnässään.
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Asiasisältö
FI:

Sisältö
Aktivoidaan olemassa olevaa ruotsin kielen taitoa. Pohdimme ruotsin kielen puhumisvarmuuteen vaikuttavia tekijöitä. Kurssi antaa esiintymiskokemuksia, tukea antavaa ohjausta ja vertaispalautetta. Puhumisrohkeutta kehitetään erilaisten tehtävien avulla. Kurssilla ei käsitellä kielioppia vaan keskitytään puhumisen
aktivointiin.

Suoritustavat
Erilaisia harjoituksia ja oppimistehtäviä.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
1 op
1 op

XYHX006 Multilingual Interaction. Use Your Languages
XYHX006 Multilingual Interaction. Use Your Languages
Lyhenne: XYHX006
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3-4 op
suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja
Camilla Jauhojärvi-Koskelo, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Vapaavalintainen monikielisyyteen keskittyvä kurssi kaikille opiskelijoille, jotka osaavat äidinkielen lisäksi vähintään kahta kieltä jonkin verran, myös vaihto-opiskelijoille.
EN: Optional course aimed at the enhancement of multilingual and multicultural competence for all students, including the exchange students.
In addition to mother tongue, the knowledge (even partial) of two other languages.
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettuaan opiskelija
- kykenee osallistumaan monikieliseen vuorovaikutukseen käyttäen omaa kielitaitovarantoaan tehokkaasti,
esimerkiksi vaihtamaan joustavasti kielestä toiseen
- tiedostaa kulttuurin vaikutuksen tiedon ja viestinnän tulkintaan
- kykenee analysoimaan omaa vuorovaikutuskulttuuriaan
- tunnistaa omat oppimistarpeensa
EN: After completion of the course, the student should be able to
participate in multilingual communication using effectively one’s own linguistic repertoire, for example,
switching smoothly from one language to another, as well as mediate between the interlocutors who
are unable to understand each other
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become aware of cultural impact on the interpretation of information and communication
analyze one's own communication from a cultural perspective
identify one's own personal learning needs
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Onko sinulla hyvät valmiudet toimia monikielisessä ja kansainvälisessä ympäristössä? Tule testaamaan ja
kehittämään taitojasi. Toiminnallisissa tehtävissä yhteinen kommunikointikieli valikoituu ryhmän yhteisen
kielitaitoprofiilin pohjalta. Kurssin aikana jokainen osallistuja käyttää koko kielitaitovarantoaan ja monikulttuurista osaamistaan.
Kurssi koostuu monikielisistä suullisista ja kirjallisista tehtävistä, joissa opiskelija hyödyntää kielellistä ja
kulttuurista osaamistaan toiminnallisissa ryhmäsimulaatioissa ja yksilötehtävissä. Opiskelija testaa ja arvioi oman kielitaitovarantonsa ja osaamisprofiilinsa toimivuutta monikielisten ja monikulttuuristen tehtävien kautta.

Suoritustavat
Simuloituja ja autenttisia harjoituksia erilaisista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista.
EN: Do you have competences needed to work in a multilingual and international environment? Come to
test and develop your skills! In various communicative tasks, the languages of communication are selected
on the basis of the group's common language proficiency profile. During the course, each participant uses
his / her entire linguistic repertoire and multicultural skills.
The course consists of multilingual oral and written assignments, where the student uses his/her linguistic
and cultural competences in interactive group simulations and individual assignments. Students will test
and evaluate their linguistic competence profiles through various multilingual and multicultural tasks.
Class and online activities.
Active participation and completion of assignments.

Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3-4 op
3-4 op

XYHX008 Monikielinen argumentointi
XYHX008 Multilingual Argumentation and Debate
Lyhenne: XYHX008
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
saksa, englanti, espanja, ranska, venäjä, suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Lotta Kokkonen, Vastuuopettaja
Teija Natri, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat
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Osaamistavoitteet
FI: Learning Outcomes
By the end of the course, students are expected to:
1. have improved their reasoning skills and argumentation in multilingual and intercultural contexts
2. understand the ethical aspects of debating and negotiating
3. observe critically the arguments of oneself and the others
4. be aware of and appropriate their multilingual and linguistic resources
5. be able to provide detailed and constructive feedback in multilingual and intercultural teams
EN: Learning Outcomes
By the end of the course, students are expected to:
1. understand the elements of thinking and use them as guidelines to improve their own reasoning abilities
2. be aware of intellectual standards of thinking and apply them to improve their reasoning skills, particularly when evaluating the arguments of others and constructing their own arguments
3. be aware of their own strengths and challenges in oral communication
4. be able to identify and evaluate the arguments of others, and construct their own arguments in various
formal oral communication situations
5. be able to provide detailed and constructive feedback to their peers, and reflect on their own performance
6. Be able to communicate their own arguments and ideas in multilingual environments both in Finnish
and in English
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Nevotteleminen, väittelyt ja argumentointi ovat osa akateemista asiantuntijuutta. Kurssi tutustuttaa opiskelijat monikielisen työelämän mukanaan tuomiin vuorovaikutustilanteisiin ja suhteisiin, joissa tehokas ja
tarkoituksemukainen toiminta edellyttää monikielistä ja kulttuurienvälistä vuorovaikutusosaamista. Kurssin
tavoitteena on viedä argumentoinnin ja kriittisen ajattelun teoriat ja teoreettiset ilmiöt käytäntöön. Kurssilla otetaan käyttöön opiskelijoiden monikielinen repertuaari ja vahvistetaan mahdollisuuksia toimia monikielisissä ja kulttuurienvälisissä ympäristöissä. Kurssi sisältää paljon käytännön harjoituksia ja oppimisessa
hyödynnetään laajasti vertais- ja itsearviointia.

Suoritustavat
Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä
aikataulussa.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XYHX009 Kulttuurienväliset työelämävalmiudet
XYHX009 Intercultural Professional Competencies
Lyhenne: XYHX009
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-3 op
suomi, englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
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Vastuuhenkilö

Lotta Kokkonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, the students are expected to:
- understand fundamental issues in intercultural communication such as ethnocentrism, identification,
stereotyping, and adaptation to a new / changed environments
- understand that different languages encode different world views and that communication itself is relative and context related (e.g. business context vs. informal social encounters)
- acknowledge and be willing to engage in different ways of seeing and in realities different from one’s
own
- understand that culture does not determine but rather may inform our communication in different ways
- be motivated to enhance ones’ intercultural competence by initiating and maintaining intercultural interpersonal relationships and diverse social networks.
EN: On completion of the course, the students are expected to:
- understand fundamental issues in intercultural communication such as ethnocentrism, identification,
stereotyping, and adaptation to a new / changed environments
- understand that different languages encode different world views and that communication itself is relative and context related (e.g. business context vs. informal social encounters)
- acknowledge and be willing to engage in different ways of seeing and in realities different from one’s
own
- understand that culture does not determine but rather may inform our communication in different ways
- be motivated to enhance ones’ intercultural competence by initiating and maintaining intercultural interpersonal relationships and diverse social networks.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
The course introduces students to fundamental issues and concepts in intercultural and multilingual communication from an interdisciplinary perspective focusing on global work life and skills needed in multicultural work environments. The course offers a theoretical and practical framework for enhancing students’
knowledge of and competence in intercultural communication.
The course deals with issues of how to deal with stereotypes and how to analyze different cultural contexts
and the aim is to provide tools for reflection and adapting to new cultural environments for those taking
part in student exchange abroad in order to get the most out of the experience. In essence, the aim of the
course is to encourage students to gain basic knowledge about intercultural communication and languages, to enhance students’ intercultural communication skills and to build students’ confidence for participation in intercultural contexts.

Suoritustavat
Luennot, ryhmätyö ja sen raportointi, sekä yksilöllinen kirjallinen oppimistehtävä. Opintojakso toteutetaan
monimuoto-opiskeluna.
EN:

Content
The course introduces students to fundamental issues and concepts in intercultural and multilingual communication from an interdisciplinary perspective focusing on global work life and skills needed in multicultural work environments. The course offers a theoretical and practical framework for enhancing students’
knowledge of and competence in intercultural communication.
The course deals with issues of how to deal with stereotypes and how to analyze different cultural contexts
and the aim is to provide tools for reflection and adapting to new cultural environments for those taking part in student exchange abroad in order to get the most out of the experience. In essence, the aim of
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the course is to encourage students to gain basic knowledge about intercultural communication and languages, to enhance students’ intercultural communication skills and to build students’ confidence for participation in intercultural contexts.

Completion methods
Videolectures, groupwork and report on group discussions, individual written assignment. This blended
learning course can mainly be taken as distance learning.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2-3 op
2-3 op

XYHX1000 Monikielinen luova kirjoittaminen – leiki luovasti kielillä!
XYHX1000 Multilingual creative writing – play with languages!
Lyhenne: XYHX1000
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1-2 op
englanti, suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anna Kyppö, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: After completion of the course, students are expected to recognize the possibilities of multilingual writing and alternative processes of multilingual text production. Furthermore, their expression of fictitious
texts is expected to become more diverse.
EN: After completion of the course, students are expected to recognize the possibilities of multilingual writing and alternative processes of multilingual text production. Furthermore, their expression of fictitious
texts is expected to become more diverse.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Students will try creative writing in various languages and genres, for example, poetry, short fiction, fragments, aphorisms, etc. In addition, to sharing the ideas about multilingual texts, the contact sessions will
offer various creative writing exercises, courageously playing with different languages, and thus activating
students’ overall linguistic repertoire.
During the course, students will obtain both the teacher and peer feedback on their texts.
At the end of the course, an Open Mic will be held, where everyone will have an opportunity to present
ones’ own texts to the group.
Students may get two (2) credits for the course, however, that will require their active participation in pair
or group work and publishing of their texts in the selected forum.
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The course can be included in optional communication and language studies.

Suoritustavat
Contact sessions (participation in group work) and completion of assignments.
EN:

Content
Students will try creative writing in various languages and genres, for example, poetry, short fiction, fragments, aphorisms, etc. In addition, to sharing the ideas about multilingual texts, the contact sessions will
offer various creative writing exercises, courageously playing with different languages, and thus activating
students’ overall linguistic repertoire.
During the course, students will obtain both the teacher and peer feedback on their texts.
At the end of the course, an Open Mic will be held, where everyone will have an opportunity to present
ones’ own texts to the group.
Students may get two (2) credits for the course, however, that will require their active participation in pair
or group work and publishing of their texts in the selected forum.
The course can be included in optional communication and language studies.

Completion methods
Contact sessions (participation in group work) and completion of assignments.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
1-2 op
1-2 op

XYHX1004 Projektiviestintä
XYHX1004 Project communication
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

5 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Hanna Kivimäki, Vastuuopettaja
Salme Korkala, Vastuuopettaja
Elina Jokinen, Vastuuopettaja
Katja Kontturi, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettuaan opiskelija
• tuntee projektiviestintään liittyviä tekstilajeja ja niiden konventioita
• osaa tuottaa keskeisimmät projektissa tarvittavat dokumentit
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• tuntee projektipalavereihin liittyviä käytänteitä
• osaa valita tilanteeseen sopivan tavan viestiä projektin eri vaiheista
• ymmärtää projektityöskentelyyn liittyviä ryhmä- ja vuorovaikutusilmiöitä
Asiasisältö
FI: Sisältö
• vuorovaikutusosaaminen, ryhmäilmiöt, yhteistyötaidot, ryhmän tehokkuus
• projektiviestinnän tavoitteet ja muodot
• kirjoittamisprosessi
• palautetaidot
• viestinnän ymmärrettävyys ja tilanteenmukaisuus
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Laajuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

5 op
5 op

XYHX1003 Introduction to Intercultural and Multilingual Communication
XYHX1003 Introduction to Intercultural and Multilingual Communication
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

5 op
suomi, englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Lotta Kokkonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettuaan
# opiskelijalla on työkaluja saavuttaa kansainvälisten opintojen kokonaistavoitteita
# opiskelija tunnistaa ja pystyy keskustelemaan monikielisen ja kulttuurienvälisen viestinnän peruskäsitteistä, kuten identiteetti, kieli ja sen merkitys, stereotypiat, jne.
# opiskelija ymmärtää, miten kieli ja kulttuuri nivoutuvat viestintään ja vuorovaikutukseen
# opiskelija ymmärtää erilaisuutta ja on motivoitunut neuvottelemaan erilaisista näkemyksistä ja tavoista
nähdä maailma.
# opiskelija hyväksyy ihmisten välisen vuorovaikutuksen kompleksisuuden ja tilanteisuuden.
Asiasisältö
FI: The course introduces students to fundamental issues and concepts in intercultural and multilingual
communication from an interdisciplinary perspective. The course offers a theoretical and practical framework for enhancing students’ knowledge of and competence in intercultural and multilingual issues. The
aim of the course is to encourage students to gain basic knowledge about intercultural communication and
languages, to enhance students’ intercultural communication skills and language skills in some additional
languages, and to build students’ confidence for participation in intercultural contexts.
The course consists of lectures, assignments, selected readings and working in groups.

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

180 / 512

Suoritustavat
Keskustelut, luennot, erityyppiset harjoitukset, ryhmässä ja yksi toteutettavat oppimistehtävät.
Arviointiperusteet
Oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Tarkemmat
kriteerit esitellään kurssilla.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
5 op
5 op

XYHH2004 Journalististen tekstien tyyli
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

5 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Heli Hämäläinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Opiskelijalla on oltava suoritettuna joko XKVH011 Journalistiikan kielenhuolto tai XYHH2002 Journalistinen kielenhuolto sekä journalistiikan kandidaattiohjelma tai vastaavat opinnot.
Pakolliset esitiedot
XYHH2002 Journalistinen kielenhuolto
XKVH011 Journalistiikan kielenhuolto
JOUKA2017 Journalistiikan kandidaattiohjelma
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
osaa laatia tarkoituksenmukaisia, tyyliltään yhtenäisiä ja kieliasultaan viimeisteltyjä journalistisia tekstejä erilaisiin juttutyyppeihin
ymmärtää osaamisensa ja vaikutusmahdollisuutensa journalististen tekstien kirjoittajana
osaa perustella teksteihin tekemiään kielellisiä valintoja
tunnistaa omien journalististen tekstiensä tyylin ja oikeinkirjoituksen kehittämiskohteita
tunnistaa, millä tavalla eri kielten ja tyylien piirteet voivat vaikuttaa neutraaliin asiatyyliin
osaa soveltaa kielenhuollon oppaista saatavaa tietoa journalististen tekstien tyylin yhtenäistämiseen ja
kieliasun viimeistelyyn.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
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Tällä opintojen maisterivaiheeseen suunnatulla opintojaksolla harjoitellaan journalististen tekstien huoltoa. Opintojakson tarkoitus on syventää kandidaatintutkintoon kuuluvan kielenhuollon kurssin (XKVH011
Journalistiikan kielenhuolto / XYHH2002 Journalistinen kielenhuolto) tyyliin liittyviä sisältöjä ja tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia saada henkilökohtaista palautetta omista teksteistään.
Opintojaksolla opetellaan tunnistamaan, millainen tyyli olisi tarkoituksenmukainen erilaisia journalistisia
tekstejä kirjoitettaessa ja millaisin kielellisin valinnoin tyylistä tulisi mahdollisimman yhtenäinen. Samalla
tutustutaan siihen, millaisia tyylivaikutteita voi siirtyä eri kielistä ja kirjoitustyyleistä toiseen.
Tärkeänä osana opintojaksoa on harjoitella perustelemaan teksteihin tehtyjä kielellisiä valintoja. Lisäksi
opetellaan soveltamaan kielenhuollon oppaista saatavaa tietoa journalististen tekstien tyylin yhtenäistämiseen ja kieliasun viimeistelyyn. Harjoitusmateriaalina käytetään opiskelijoiden itsensä kirjoittamia journalistisia tekstejä.

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja pienryhmätoimintaan sekä itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät.

Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 3-Periodi 4

Laajuus
5 op
5 op

XDOC1000 Tekstikonsultaatio
XDOC1000 Text Consultation
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Katja Kontturi, Vastuuopettaja
Elina Jokinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Avainteksti
FI: Väitöskirjantekijöille suunnattu kurssi
Vastaavuudet muihin opintoihin
XKVA001 Tieteellinen viestintä suomeksi: tekstikonsultaatio
Osaamistavoitteet
FI: Tekstikonsultaation jälkeen kirjoittajan odotetaan tiedostavan oman tieteellisen tekstinsä rakenteelliset
ja kielelliset vahvuudet ja heikkoudet sekä tietävän, miten kehittää ilmaisuaan näistä näkökulmista.
Asiasisältö
FI: Konsultaatiossa (1 t) tarkastellaan kirjoittajan tekstiä (noin 5 sivua) tekstin rakenteiden ja kielenhuollon
(suomen kielen oikeakielisyysnormien) kannalta. Konsultaatiossa käsiteltävän tekstin on hyvä olla melkein
valmis teksti, jotta kielenhuollollinen tarkastelu onnistuu. Luonnosvaiheessa olevasta tekstistä ei voi antaa
kielenhuollollista palautetta.
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Konsultaatiossa käsiteltävän tekstin lisäksi kirjoittaja tekee itsearvioinnin omista tieteellisen kirjoittamisen
taidoistaan (noin 2 sivua). Itsearvioinnissa kirjoittaja voi kuvata omaa kirjoittamistaan, esittää oman näkemyksensä taidoistaan ja antaa lisätietoa konsultaatiossa käsiteltävästä tekstistä.
Lisätiedot
FI: Huomaathan, että tämä opintojakso on tarkoitettu Jyväskylän yliopistossa väitöskirjaansa työstäville
opiskelijoille, ei siis perustutkinto-opiskelijoille. Myös henkilökunta voi osallistua koulutukseen, mikäli siinä
on tilaa.
Tapaamisajat ja -paikat sovitaan opiskelijoiden kanssa henkilökohtaisesti.
Konsultaatiotapaaminen voidaan järjestää myös etäyhteyden välityksellä.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
1 op
1 op

XDOC1002 Kirjoittaminen vauhtiin
XDOC1002 New Energy for Writing
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Elina Jokinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Vastaavuudet muihin opintoihin
XKVA006 Tieteellinen viestintä suomeksi: Kirjoittaminen vauhtiin
Osaamistavoitteet
FI: Osallistujan odotetaan kehittävän itsetuntemustaan kirjoittajana ja tulevan tietoiseksi omien kirjoittamisen esteidensä luonteesta. Hänen odotetaan löytävän keinoja, joiden avulla tekstin tuottaminen helpottuu.
Työpajan tavoitteena on aktiivisen ja motivoituneen kirjoittamistyön käynnistyminen.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Työpajassa pohditaan kirjoittamista osana tutkijan työtä sekä sitä, mistä tieteellisessä kirjoittamisessa on
kyse. Tapaamisissa tarkastellaan akateemisten ammattikirjoittajien tyypillisiä kirjoittamisen esteitä sekä
erilaisia ratkaisuehdotuksia.
Työpajassa osallistujat tutkivat omaa kirjoittamisprosessiaan, totuttuja rutiineja sekä akateemiseen kirjoittamiseen liittyviä käsityksiä ja asenteita. Monipuolisten harjoitusten ja oppimistehtävien avulla osallistuja
saa välineitä kirjoitustyön käynnistämiseen ja hyvän työskentelyvireen ylläpitämiseen.

Suoritustavat
Työpajatyöskentely ja oppimistehtävät. Aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen työskentelyyn on välttämätöntä.
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Lisätiedot
FI: Työpaja sopii kaikille jatko-opiskelijoille, tutkijoille sekä henkilökunnalle, jotka ovat kiinnostuneita kehittymään kirjoittajina.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XDOC1004 Väitöskirjaretriitti
XDOC1004 Dissertation Writing Retreat
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3-5 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Elina Jokinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Vastaavuudet muihin opintoihin
XKVA008 Väitöskirjaretriitti
Osaamistavoitteet
FI: Osallistujan odotetaan kehittyvän kirjoitusprosessinsa hallinnassa ja osoittavan pystyvänsä tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen tutkimustekstin kirjoittamiseen.
Hänen odotetaan pystyvän reflektoimaan omaa työskentelyään ja tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä oletuksiaan tutkimuksen tekoon kuuluvan luovan prosessin näkökulmasta.
Osallistujan odotetaan kokeilevan itselleen uusia kirjoittamisen ja työskentelyn hallinnan tapoja ja kehittävän niistä kokemustensa perusteella omaan tutkijan työhönsä sopivia rutiineja.
Työpajan tavoitteena on aktiivisen ja motivoituneen väitöskirjaprosessin tukeminen sekä tutkijaidentiteetin
vahvistaminen.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Väitöskirjaretriitti on viikon mittainen ohjattu kirjoittamisleiri Konneveden tutkimusasemalla. Päivittäinen
työskentely on tarkasti aikataulutettu ja siihen kuuluu itsenäistä työskentelyä, ryhmätapaamisia ja ohjattuja opetustuokioita, joissa tehdään kirjoittamisprosessia sekä tutkijan itsetuntemusta tukevia harjoituksia.
Pääpaino on itsenäisessä kirjoitustyössä, jolle osallistuja määrittelee viikko- ja päiväkohtaiset tavoitteet.
Väitöskirjaretriitissä osallistujalla on mahdollisuus keskittyä väitöskirjan työstämiseen, saada välineitä kirjoittamisensa hallintaan ja suunnitteluun sekä reflektoida omaa asemaansa tiedeyhteisössä. Kokonaisuudessaan väitöskirjaretriitin on tarkoitus vahvistaa osallistujan käsitystä itsestään tutkijana ja kirjoittamisesta osana tutkijan ammattitaitoa.
Ennen retriittiviikkoa ryhmälle järjestetään orientaatiotapaaminen yliopistolla.

Suoritustavat
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Sitoutuminen väitöskirjaretriittiviikon ohjelmaan, sovittujen tehtävien tekeminen sekä toimiminen kirjoitusryhmässä annettujen ohjeiden mukaan.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3-5 op
3-5 op

XDOC1006 Tekstipaja väitöskirjan tekijöille
XDOC1006 Text Workshop for Doctoral Students
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

5 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Katja Kontturi, Vastuuopettaja
Elina Jokinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Vastaavuudet muihin opintoihin
XKVA1001 Tekstipaja väitöskirjan tekijöille
Osaamistavoitteet
FI: Tekstipaja väitöskirjan tekijöille on väitöskirjan kirjoittamista tukeva työpaja, jonka tavoitteena on jatko-opiskelijan keskeneräisen tekstikokonaisuuden työstäminen raakaversiosta julkaisukelpoiseksi tekstiksi.
Tekstien valmistumisen lisäksi työpajatyöskentelyn tavoitteena on, että osallistujan tutkimusteksti kehittyy
tavoitteellisen kirjoittamisen ja palautedialogin myötä.
Osallistujan odotetaan tunnistavan omien tekstiensä kehittämiskohteita, löytävän niihin sopivia ratkaisuja
yhdessä vertaisryhmän kanssa sekä kykenevän kehittämään tekstejään tavoitteellisesti. Osallistuja ymmärtää kirjoittajayhteisön ja palautedialogin merkityksen kirjoitusprosessin hallinnassa. Osallistuja harjaantuu myös palautteen antajana ja vastaanottajana: työpajan päätyttyä hänellä on paremmat valmiudet antaa palautetta esimerkiksi opinnäytteen tekijöille tai refereenä toimiessa.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Tekstipajassa osallistujat työstävät eteenpäin keskeneräistä tekstikokonaisuutta, joka voi olla esimerkiksi
artikkelikäsikirjoitus tai luku väitöskirjasta.
Työpajan aluksi tehdään työskentelysuunnitelma ja jakaudutaan pienryhmiin, sen mukaan missä vaiheessa
ja mitä tekstejä pajassa työstetään. Osallistujat palauttavat keskeneräistä tutkimustekstiä jokaiseen työpajatapaamiseen ja muokkaavat sitä eteenpäin työpajan ohjaajalta ja ryhmältä saamansa palautteen perusteella.
Kullakin työpajatapaamisella on oma teemansa. Työpajatapaamisten teemat suunnitellaan siten, että ne
tukevat osallistujien tutkimustekstien kirjoittamista. Kussakin työpajatapaamisessa ohjaaja auttaa tekstien
kehittämiskohteiden tunnistamisessa ja antaa konkreettisia välineitä, joiden avulla tutkimusraportin laatua on mahdollista parantaa. Tämän lisäksi osallistujat kehittävät tekstejään eteenpäin vertaispalautteen ja
monitieteisen kirjoittajaryhmän tuella.

Suoritustavat
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Koska ryhmän merkitys on tekstipajassa olennainen, osallistujan on sitouduttava osallistuminen työpajatapaamisiin ja edistämään omaa käsikirjoitustaan työpajan ajan. Hän palauttaa noin 2−3 sivua tutkimustekstiä ennen jokaista tapaamista ja perehtyy oman pienryhmänsä teksteihin siten, että pystyy antamaan niistä
palautetta. Työpajaan sisältyy ennakkotehtävä, jossa määritellään tavoite omalle työpajatyöskentelylle.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Laajuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

5 op
5 op

XDOC1008 Omien tekstien ohjausryhmä väitöskirjantekijöille
XDOC1008 Text Consultation for Doctoral Students
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Katja Kontturi, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Pienryhmätapaamiseen osallistuttuaan opiskelija saa vinkkejä väitöskirjansa tai tutkimusartikkelinsa
työstämiseen ja saa siten edistettyä kirjoittamistaan. Opiskelija harjaantuu tekstejä koskevan palautteen
pyytämisessä, antamisessa ja vastaanottamisessa. Opiskelija osaa soveltaa pienryhmässä käsiteltyjä kirjoittamisen apukeinoja ja saamaansa palautetta omaan tieteelliseen kirjoittamiseensa.
Asiasisältö
FI: Sisältö
Omien tekstien ohjausryhmä väitöskirjantekijöille on yksittäinen kirjoittamisen ohjaustapaaminen, jossa
käsitellään osallistujien teksteihin ja kirjoittamiseen liittyviä kysymyksiä. Ohjausryhmän tapaamiseen (kesto 2 t) osallistuu 1–4 jatko-opiskelijaa ja kirjoitusviestinnän opettaja. Tapaamisessa käsitellään osallistujien
tekeillä olevia väitöskirjatekstejä tai tieteellisiä artikkeleita, joiden työstämiseen he kaipaavat ohjausta ja
neuvoja. Tapaamisen aikana annetaan teksteistä vertaispalautetta, keskustellaan kirjoittamisesta ja osallistujien ennakkoon miettimistä kysymyksistä sekä saadaan käyttökelpoisia vinkkejä tekstien työstämiseen.
Voit valita itsellesi sopivan tapaamisen tai useamman. Tapaamisten sisältö muotoutuu osallistujien tekstien, kysymysten, kiinnostuksenkohteiden ja tarpeiden mukaan.
Ohjausryhmän tapaamiseen osallistuminen edellyttää ennakkovalmistautumista:
• Osallistujan tulee valita jokin tekeillä oleva osa väitöskirjastaan tai keskeneräisestä tieteellisestä artikkelistaan, jonka työstämiseen hän haluaa ohjausta.
• Osallistuja ilmoittautuu sopivaan ohjaustapaamiseen määräaikaan mennessä. Sitten opettaja lisää kyseiseen ohjaustapaamiseen ilmoittautuneet opiskelijat Moodle-ryhmään ja ilmoittaa toimintaohjeet sähköpostitse.
• Osallistujat lisäävät valitsemansa tekstin tai katkelman siitä (n. 3 sivua) Moodleen ryhmänsä luettavaksi.
Lisäksi he esittelevät verkkokeskustelussa itsensä ja tekstinsä ja kertovat palautetoiveensa.
• Osallistujat lukevat toistensa esittelyt, kysymykset ja tekstit ennen tapaamista ja valmistautuvat antamaan vertaispalautetta kunkin toiveiden perusteella.
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Ennakkovalmistautuminen mahdollistaa ohjaustapaamisen sujuvan etenemisen.
Tapaamisiin voivat osallistua kaikki suomenkielistä väitöskirjatekstiä tai artikkelia työstävät jatko-opiskelijat. Tapaamisiin voi osallistua aina, kun kokee tarvitsevansa kirjoittamisen ohjausta (kuitenkin enintään
neljä kertaa lukuvuodessa).

Suoritustavat
Suoritus tapahtuu valmistautumalla ja osallistumalla kahteen tai useampaan tapaamiseen. Tapaamiset
ovat kontaktiopetusta, eikä niitä voi suorittaa etäopintoina.
Tapaamisiin osallistumisesta on mahdollista suorittaa 1 opintopiste. Suoritusvaihtoehtoja on kaksi:
1) voi osallistua lukuvuoden aikana neljään ohjaustapaamiseen TAI
2) voi osallistua lukuvuoden aikana kahteen ohjaustapaamiseen ja kirjoittaa sen jälkeen lyhyen raportin
oppimiskokemuksistaan.
Tarkemmat tiedot opintopisteen suorittamisesta kerrotaan Moodlessa.

Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
1 op
1 op

XDOC2000 Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen
XDOC2000 Writing and Publishing a Scientific Article
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Katja Kontturi, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Vastaavuudet muihin opintoihin
XKVA002 Tieteellinen viestintä suomeksi: artikkelin kirjoittaminen
Osaamistavoitteet
FI: Työpajan jälkeen osallistujan odotetaan tuntevan artikkelijulkaisemisen prosessin sekä tieteellisen artikkelin kirjoittamisen perusperiaatteet ja osaavan soveltaa niitä oman artikkelinsa kirjoittamisessa.
Osallistujan odotetaan osaavan laatia kirjoittamis- ja julkaisusuunnitelman omalle artikkelilleen. Hänen
odotetaan myös osaavan antaa ja hyödyntää palautetta keskeneräisen artikkelikäsikirjoituksen työstämisessä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
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Tässä työpajassa tarkastellaan artikkelijulkaisun prosessia eri näkökulmista (kirjoittaja, toimittaja, arvioija,
lukija), tieteellistä artikkelia tekstilajina sekä erilaisia artikkelityyppejä. Lisäksi käsitellään artikkelin rakenteeseen liittyviä seikkoja ja kirjoittamisprosessia. Työpajan aikana osallistujat työstävät eteenpäin oman artikkelinsa julkaisusuunnitelmaa ja antavat ja saavat palautetta keskeneräisestä tekstistä.
Työpaja sopii erityisen hyvin väitöskirjaprosessin alkuvaiheessa oleville jatko-opiskelijoille ja tutkijoille,
joille ei vielä ole kertynyt runsaasti kokemusta tieteellisestä julkaisusta. Vaikka kurssi keskittyy suomenkielisiin artikkeleihin, voi kurssin oppeja hyödyntää myös muilla kielillä kirjoitettaessa.

Suoritustavat
Työpaja koostuu kolmesta yhteisestä tapaamisesta sekä pienryhmätapamisesta, jossa osallistujat antavat
vertaispalautetta toistensa teksteistä. Työpajaan kuuluu ennakkotehtävä, välitehtäviä ja oman artikkelin
työstämistä eteenpäin annettujen ohjeiden mukaan.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XDOC2002 Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa
XDOC2002 Compilation Section of Article Based Dissertations
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Katja Kontturi, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Vastaavuudet muihin opintoihin
XKVA010 Artikkeliväitöskirjan johdanto-osa
Osaamistavoitteet
FI: Työpajan jälkeen osallistujan odotetaan tuntevan artikkeliväitöskirjan tekstilajia ja pystyvän jäsentämään, mitä artikkeliväitöskirjan kirjoittaminen hänen omalla kohdallaan tarkoittaa. Osallistuja tuntee myös
artikkeliväitöskirjan johdanto-osan kirjoittamiseen liittyvät keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä
omassa kirjoitustyössään.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Miten kirjoittaa artikkeliväitöskirjan yhteenveto? Tässä työpajassa tarkastellaan erilaisia artikkeliväitöskirjatyyppejä ja niihin liittyviä haasteita. Lisäksi käsitellään sitä, millainen on johdanto-osan kirjoittamisprosessi ja mitä vaatimuksia johdanto-osalle on asetettu eri tieteenaloilla.
Työpajan aikana osallistujat työstävät käsikirjoitusrungon (disposition) omasta johdanto-osastaan ja laativat tämän perusteella kirjoittamissuunnitelman. Dispositioita ja kirjoittamissuunnitelma tarkastellaan
pienryhmissä, joissa niistä annetaan ja saadaan vertaispalautetta.

Suoritustavat
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Työpaja koostuu kahdesta yhteisestä tapaamisesta ja pienryhmätapamisesta. Työpajaan kuuluu ennakkotehtävä, välitehtäviä ja oman johdanto-osan työstämistä eteenpäin annettujen ohjeiden mukaan.
Lisätiedot
FI: Työpaja sopii väitöskirjaprosessin eri vaiheissa oleville jatko-opiskelijoille, jotka työstävät artikkeliväitöskirjaa ja pohtivat johdanto-osan rakentumista.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XDOC2004 Väitöskirjan kirjoittamisen verkkokurssi
XDOC2004 Online Course for Dissertation Writing
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Jonna Riikonen, Vastuuopettaja
Elina Jokinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Vastaavuudet muihin opintoihin
XKVA1002 Väitöskirjan kirjoittamisen verkkokurssi
Osaamistavoitteet
FI: Verkkokurssin käytyään osallistujan odotetaan tietävän, miten hän voi suunnitella ja hallita väitöskirjansa jonkin osa-alueen kirjoitusprosessia. Hänen odotetaan syventävän tietämystään tutkimusraportin rakenteesta ja osaavan jäsentää työstämänsä tekstin tavoitteita ja rakentaa tekstiään valitsemansa tekstilajin
mukaisesti. Hänen odotetaan tunnistavan oman tekstinsä vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä kykenevän
kehittämään tekstejään tavoitteellisesti. Hänen odotetaan osaavan hyödyntää palautedialogia tekstiensä
kehittämisessä ja kirjoitusprosessin hallinnassa.
Asiasisältö
FI: Verkkokurssilla tehdään harjoituksia ja tehtäviä, jotka auttavat hahmottamaan oman tekstin tavoitteita
ja ottamaan haltuun työstettävän tekstin tekstilajia. Verkkokurssilla analysoidaan omaa tekstiä eri näkökulmista sekä annetaan ja saadaan analyyttista palautetta vertaiskirjoittajilta. Kurssilla keskitytään suomenkieliseen kirjoittamiseen.

Suoritustavat
Itsenäinen työskentely ja tehtävien tekeminen verkkoympäristössä annetun aikataulun mukaan sekä pienryhmätoiminta.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
3 op
3 op
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XDOC2006 Rahoitushakemuksen kirjoittaminen
XDOC2006 Writing Grant Applications
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Katja Kontturi, Vastuuopettaja
Juha Jalkanen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Vastaavuudet muihin opintoihin
XKVA1003 Rahoitushakemuksen kirjoittaminen
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan jatko-opiskelijan odotetaan
- ymmärtävän laadukkaan rahoitushakemuksen piirteet
- osaavan kirjoittaa ansioluettelon, joka täyttää hyvän akateemisen käytännön vaatimukset
- tuntevan rahoitushakemukseen liittyvät akateemisen kirjoittamisen perusperiaatteet
- osaavan arvioida ja muokata omaa tekstiään palautetta hyödyntäen
- kykenevän etsimään rahoitusmahdollisuuksia ja tunnistamaan itselleen keskeiset rahoituskanavat
- osaavan luoda itselleen apurahahakemusten aikataulu
- tunnistavan eri rahoitustahojen erilaiset painotukset ja rahoitusmallit sekä osaavan mukauttaa hakemustaan niiden mukaisesti
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssi tukee jatko-opiskelijoita onnistuneiden rahoitushakemusten kirjoittamisessa. Pääpaino on kilpailukykyisen hakemuksen ja akateemisen CV:n kirjoittamisessa. Jatko-opiskelija oppii myös tunnistamaan keskeiset rahoitustahot, mukauttamaan hakemustaan niiden painotusten mukaisesti sekä aikatauluttamaan
rahoituksen hakemista. Suositellaan ensimmäisen vuoden tai toisen vuoden tohtorikoulutettaville.

Suoritustavat
Luennot, keskustelut, parityö, tehtävät.

Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

3 op
3 op

XDOC3000 Tutkimuksesta tietokirjaksi
XDOC3000 From Text to Book Publishing
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

Laajuus

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020
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Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3-5 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Elina Jokinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Vastaavuudet muihin opintoihin
XKVA005 Tieteellinen viestintä suomeksi: Tutkimuksesta tietokirjaksi
Osaamistavoitteet
FI: Työpajassa osallistujan odotetaan tarkastelevan omaa tutkimustaan ja asiantuntijuuttaan tietokirjallisuuden julkaisemisen näkökulmasta. Osallistujan odotetaan tietävän, millaisia seikkoja yleistajuisen tietokirjan käsikirjoitukselta vaaditaan ja saavan käsityksen siitä, mistä tieteen popularisoinnissa on kyse.
Osallistujan odotetaan työstävän toteuttamiskelpoisen tietokirjaidean työpajan aikana.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Työpajassa tutustutaan tietokirjallisuuteen lajityyppinä, kustantamoiden toimintaan sekä tietokirjan toimitusprosessiin. Lisäksi käsitellään erilaisia julkaisustrategioita tohtorin urasuunnittelun näkökulmasta. Työpajassa keskustellaan osallistujien tietokirjaideoista ja kehitetään niitä yhdessä eteenpäin.
Kokonaisuus tukee jatko-opiskelijan työelämävalmiuksia ja antaa uusia virikkeitä tutkimus- ja kirjoitustyöhön.

Suoritustavat
Työpajatyöskentely ja oppimistehtävät. Aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen työskentelyyn on välttämätöntä.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3-5 op
3-5 op

XDOC3002 Tieteen popularisointi
XDOC3002 Popularizing Academic Text
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3-5 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Elina Jokinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat
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Vastaavuudet muihin opintoihin
XKVA007 Tieteen popularisointi
Osaamistavoitteet
FI: Työpajassa osallistujan odotetaan tarkastelevan omaa tutkimustaan ja asiantuntijuuttaan tieteen popularisoinnin näkökulmasta. Osallistujan odotetaan työstävän toteuttamiskelpoisen popularisointiprojektin
työpajan aikana.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Tieteen popularisointi -työpajassa perehdytään tieteen yleistajuistamiseen ja opitaan, mitä tulee ottaa
huomioon, kun haluaa viestiä tutkimuksestaan suurelle yleisölle. Työpajassa pohditaan myös tieteen ja
median suhdetta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta yliopiston tehtävänä sekä tuotetaan yksi, julkiseksi tarkoitettu puheenvuoro oman tutkimuksen aihepiiristä. Työpajassa keskustellaan osallistujien popularisointi-ideoista ja kehitetään niitä yhdessä eteenpäin. Kokonaisuus tukee jatko-opiskelijan työelämävalmiuksia
ja antaa uusia virikkeitä tutkimus- ja kirjoitustyöhön.

Suoritustavat
Työpajatyöskentely ja oppimistehtävät. Aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen työskentelyyn on välttämätöntä.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3-5 op
3-5 op

XDOC3004 Tutki(ja) bloggaa - uusi kirjoittaminen tutkijan arjessa
XDOC3004 New Media Writing Skills for Researchers
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Katja Kontturi, Vastuuopettaja
Elina Jokinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Avainteksti
FI: Verkkokurssi, viimeinen tapaaminen verkossa läsnäoloa vaativa webinaari.
Vastaavuudet muihin opintoihin
XKVA009 Tutki(ja) bloggaa - uusi kirjoittaminen tutkijan arjessa
Osaamistavoitteet
FI: Kurssilla osallistujan odotetaan tarkastelevan omaa tutkimustaan ja asiantuntijuuttaan bloggaamisen
(laajemmin: sosiaalisen median) näkökulmasta.
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Hänen odotetaan tuntevan bloggaamisen lajityyppinä sekä tietävän, millaisia seikkoja hyvältä blogitekstiltä
vaaditaan ja saavan käsityksen siitä, miten hän voi monipuolistaa kirjoittajan taitojaan tutkijana. Osallistuja
työstää omaa blogiaan eteenpäin saamansa vertaispalautteen perusteella.
Osallistujan odotetaan pohtivan, millä tavoin sosiaalinen media voisi olla mielekäs osa tutkijan arkea ja
työstävän pajan aikana itselleen sopivan somestrategian.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Teknologian nopea kehitys on muuttanut käsityksiämme niin lukemisesta kuin kirjoittamisestakin: kun lukeminen on enää harvoin lineaarista paperilta lukemista, vaaditaan myös tutkijalta uudenlaisia kirjoittamisen taitoja, kuten kykyä huomioida teksteihin olennaisena osana kuuluvat kuvat, äänet, hyperlinkit, videot
ja muut visuaaliset elementit. Niin sanottu uusi kirjoittaminen on paitsi vahvasti multimodaalista, myös
alati liikkeessä oleva sosiaalinen prosessi.
Tällä verkkokurssilla otetaan selvää, miten uuden kirjoittamisen mahdollisuudet on otettu haltuun tiedemaailmassa. Kurssilla tutustutaan olemassa oleviin tiedeblogeihin ja harjoitellaan toimivan, eri elementtejä sisältävän verkkotekstin tuottamista käytännössä. Kurssilla pohditaan, millaisessa suhteessa uuden kirjoittamisen toimintatavat - ja esimerkiksi tiedebloggaaminen - ovat tutkimustyöhön ja mitkä käytännön sovellukset ja toimintatavat palvelevat parhaiten omaa tutkijaprofiilia.
Kokonaisuus tukee jatko-opiskelijan työelämävalmiuksia ja antaa uusia virikkeitä tutkimus- ja kirjoitustyöhön.

Suoritustavat
Verkkokeskustelu pienryhmissä, oppimistehtävät, oman prosessin reflektointi oppimispäiväkirjassa. Osallistuminen viimeisen tapaamisen webinaariin. Aktiivinen osallistuminen verkkoalustalla ja sitoutuminen työskentelyyn on välttämätöntä.

Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XDOC3006 Luova kirjoittaminen tutkijan työssä
XDOC3006 Creative Writing in Research Work
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Elina Jokinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Vastaavuudet muihin opintoihin
XKVA1000 Luova kirjoittaminen tutkijan työssä
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Osaamistavoitteet
FI: Tutkija voi käyttää kirjoittamista muuhunkin kuin tutkimustulosten raportointiin: se on oiva tapa selkiyttää ajattelua, jäsentää elämää ja saada uusia oivalluksia. Luovalle kirjoittamiselle on paikkansa myös tutkijan työkalupakissa: se auttaa ideointivaiheessa, auttaa pääsemään yli solmukohdista ja voi toimia yllättävänä apuna uusien tutkimuslöytöjen tekemisessä. Tämän lisäksi luova kirjoittaminen on hyvä keinoa tutkia
omaa kirjoittajaääntä, tutkija- ja kirjoittajaidentiteettiä sekä kehittyä – myös tieteellisenä kirjoittajana.
Luova kirjoittaminen tutkijan työssä -työpajaan osallistuvan odotetaan tunnistavan, miten hän voi hyödyntää luovaa kirjoittamista tutkijantyössään sekä laajentavan käsitystään kirjoittamisesta osana tutkijan ammattitaitoa. Osallistuja rohkaistuu käyttämään luovaa kirjoittamista voimavarana tutkijan työssä itselleen
tarkoituksenmukaisella tavalla ja näin ylläpitää aktiivista ja motivoitunutta väitöskirjaprosessia. Osallistuja
saa välineitä oman tutkijaidentiteettinsä reflektointiin ja oman kirjoittajaäänensä kehittämiseen.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kyseessä on tutkimustyötä tekeville tarkoitettu luovan kirjoittamisen ryhmä, jossa tutkimusta ja tieteellistä
kirjoittamista lähestytään luovan prosessin näkökulmasta ja saadaan monipuolisia virikkeitä tutkimus- ja
kirjoitustyöhön.
Pääpaino työskentelyssä on erilaisissa luovan kirjoittamisen harjoituksissa: jokaisessa tapaamisessa tehdään pienimuotoisia kirjoitustehtäviä ja tarkastellaan jotain tieteelliseen tekstiin tai tutkijan elämään liittyvää ilmiötä luovien menetelmien avulla.
Luovan kirjoittamisen harjoituksien tarkoitus on esimerkiksi auttaa vapautumaan kirjoittamiseen liittyvistä
peloista ja auttaa kirjoittamisahdistuksessa, opettaa hahmottamaan omaa kirjoitus- ja tutkimusprosessia
luovuuden näkökulmasta sekä vapauttaa voimavaroja tutkimus- ja kirjoitustyöhön ja entistä rohkeampaan
ja omaäänisempään ilmaisuun tieteellisenä kirjoittajana.
Työpaja sopii kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille eikä se vaadi erityistä kirjoittamisharrastusta. Huomaathan, että tässä luovan kirjoittamisen työpajassa ei keskitytä osallistujien fiktiivisten – tai tieteellisten
– tekstien kommentointiin, vaan kyseessä on nimenomaan tutkijan työtä tukeva paja, jossa luova kirjoittaminen on menetelmällisenä välineenä.

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen tapaamisiin ja yhteisten kirjoitusharjoituksien tekeminen.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XDOC2001 Academic articles: The publishing process
XDOC2001 Academic articles: The publishing process
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Adrienn Károly, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
[tieto puuttuu]

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

194 / 512

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, participants are expected to…
be aware of and follow the structural conventions of different types of academic articles in their ﬁeld
be able to select the most suitable academic journal(s) for their own manuscript(s)
understand the different stages of the publishing process and the steps they should follow when preparing to publish an article
know how to communicate effectively in the peer review process
EN: On completion of the course, participants are expected to…
be aware of and follow the structural conventions of different types of academic articles in their ﬁeld
be able to select the most suitable academic journal(s) for their own manuscript(s)
understand the different stages of the publishing process and the steps they should follow when
preparing to publish an article
know how to communicate effectively in the peer review process
Asiasisältö
FI: This course guides participants through the publishing process by helping them select appropriate journals to communicate their research to the most suitable audiences. The course is structured around three broad themes: types of academic articles, the process of selecting a journal, and the peer review and
publishing process. The latter point comprises strategies to communicate with reviewers and deal with
challenging situations.
EN: This course guides participants through the publishing process by helping them select appropriate
journals to communicate their research to the most suitable audiences. The course is structured around
three broad themes: types of academic articles, the process of selecting a journal, and the peer review and
publishing process. The latter point comprises strategies to communicate with reviewers and deal with
challenging situations.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XDOC2003 Academic articles: Coherent sections
XDOC2003 Academic articles: Coherent sections
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Denise Kaltschütz, Vastuuopettaja
Adrienn Károly, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, participants are expected to…
understand the function of coherence and cohesion in academic discourse
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be aware of the general communicative purpose and rhetorical structure of different sections of academic texts within their ﬁeld
be able to analyse the schematic structure of the various sections of academic articles by identifying
the sequential patterns of communicative acts (moves and steps)
demonstrate effective and purposeful application of functional principles and strategies when writing
these sections
EN: On completion of the course, participants are expected to…
understand the function of coherence and cohesion in academic discourse
be aware of the general communicative purpose and rhetorical structure of different sections of academic texts within their ﬁeld
be able to analyse the schematic structure of the various sections of academic articles by identifying
the sequential patterns of communicative acts (moves and steps)
demonstrate effective and purposeful application of functional principles and strategies when writing
these sections
Asiasisältö
FI: This course aims at increasing students’ awareness of the most common organisational principles of
research articles whilst also addressing variation between different disciplines and journal requirements.
Discourse analytical models will be applied to analyse the underlying structure of individual sections thus
helping students to improve their own writing. Participants will receive peer- and-instructor feedback.
EN: This course aims at increasing students’ awareness of the most common organisational principles of
research articles whilst also addressing variation between different disciplines and journal requirements.
Discourse analytical models will be applied to analyse the underlying structure of individual sections thus
helping students to improve their own writing. Participants will receive peer- and-instructor feedback.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XDOC2005 Conference abstracts
XDOC2005 Conference abstracts
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Denise Kaltschütz, Vastuuopettaja
Adrienn Károly, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, participants are expected to…
know how to ﬁnd suitable conferences
be aware of the characteristics of successful abstracts
be able to identify different rhetorical moves in abstracts and apply this knowledge to their own writing
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EN: On completion of the course, participants are expected to…
know how to ﬁnd suitable conferences
be aware of the characteristics of successful abstracts
be able to identify different rhetorical moves in abstracts and apply this knowledge to their own writing
Asiasisältö
FI: Attending conferences provides researchers of all stages with the unique opportunity to share their own
research and to interact and network with other researchers. Finding the most suitable conference and writing a successful abstract are crucial ﬁrst steps in this process. The aim of this course is thus to support
doctoral students in this endeavour.
EN: Attending conferences provides researchers of all stages with the unique opportunity to share their
own research and to interact and network with other researchers. Finding the most suitable conference
and writing a successful abstract are crucial ﬁrst steps in this process. The aim of this course is thus to
support doctoral students in this endeavour.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XDOC2007 Conference presentations
XDOC2007 Conference presentations
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Miia Konttinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, participants are expected to…
give a well-structured presentation that effectively communicates their research findings to the audience
use self-assessment and peer and instructor feedback to identify particular strengths and areas for improvement
handle discussions in a multicultural and multilingual environment as a presenter and chair
EN: On completion of the course, participants are expected to…
give a well-structured presentation that effectively communicates their research findings to the audience
use self-assessment and peer and instructor feedback to identify particular strengths and areas for improvement
handle discussions in a multicultural and multilingual environment as a presenter and chair

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

197 / 512

Asiasisältö
FI: Presenting at conferences constitutes an invaluable opportunity for doctoral students of all stages to
communicate their research. Lately, a variety of new presentation formats including work in progress papers (WIPs), lightning papers and online presentations have gained in popularity. This course helps students to plan, prepare and deliver the presentation of their choice including traditional conference presentations. Students will have the opportunity to give and receive feedback and practice chairing a mock conference.
EN: Presenting at conferences constitutes an invaluable opportunity for doctoral students of all stages to
communicate their research. Lately, a variety of new presentation formats including work in progress papers (WIPs), lightning papers and online presentations have gained in popularity. This course helps students to plan, prepare and deliver the presentation of their choice including traditional conference presentations. Students will have the opportunity to give and receive feedback and practice chairing a mock conference.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XDOC2009 Conference posters
XDOC2009 Conference posters
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Denise Kaltschütz, Vastuuopettaja
Adrienn Károly, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, participants are expected to…
be aware of the professional significance of conference poster presentations
plan a poster presentation for a conference in their respective ﬁelds
be able to communicate their research clearly and succinctly
be aware of different interactional strategies when presenting their poster
EN: On completion of the course, participants are expected to…
be aware of the professional significance of conference poster presentations
plan a poster presentation for a conference in their respective ﬁelds
be able to communicate their research clearly and succinctly
be aware of different interactional strategies when presenting their poster
Asiasisältö
FI: Poster presentations represent an interactive and visual way of showcasing research at conferences. Generally less formal than traditional presentations, they allow for opportunities to engage with other conference attendees in a low-pressure, feedback-conducive environment. In this course we will examine effec-
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tive examples of conference posters. Participants will then learn how to create and present a poster based
on their own research.
EN: Poster presentations represent an interactive and visual way of showcasing research at conferences.
Generally less formal than traditional presentations, they allow for opportunities to engage with other conference attendees in a low-pressure, feedback-conducive environment. In this course we will examine effective examples of conference posters. Participants will then learn how to create and present a poster
based on their own research.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XDOC2011 Grant writing
XDOC2011 Grant writing
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Denise Kaltschütz, Vastuuopettaja
Adrienn Károly, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, participants are expected to:
be able to search for funding opportunities and identify the key funding bodies in their respective ﬁelds
of inquiry
to show awareness of variation between different application requirements and funding patterns and
be able to adjust their applications accordingly
be aware of different research proposal formats and understand the features of a successful research
proposal
be able to write a CV or resumé that complies with the standards of good academic practice
EN: On completion of the course, participants are expected to:
be able to search for funding opportunities and identify the key funding bodies in their respective ﬁelds
of inquiry
to show awareness of variation between different application requirements and funding patterns and
be able to adjust their applications accordingly
be aware of different research proposal formats and understand the features of a successful research
proposal
be able to write a CV or resumé that complies with the standards of good academic practice
Asiasisältö
FI: This course is aimed at familiarising students with the requirements of research grant proposals. The
main focus is on writing a competitive research proposal and an academic CV/ resumé in English. Participants will learn how to identify the key funding bodies in their respective ﬁelds of inquiry and adjust their
application to match the interests of grant giving institutions. Special attention will be given to genre-and
target audience- specific writing.
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EN: This course is aimed at familiarising students with the requirements of research grant proposals. The
main focus is on writing a competitive research proposal and an academic CV/ resumé in English. Participants will learn how to identify the key funding bodies in their respective ﬁelds of inquiry and adjust their
application to match the interests of grant giving institutions. Special attention will be given to genre-and
target audience- specific writing.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XDOC2013 Article-based dissertations
XDOC2013 Article-based dissertations
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Adrienn Károly, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, participants are expected to…
be aware of the general and article-based dissertation requirements of the University of Jyväskylä and
any additional, faculty-specific requirements
understand the different stages of the process of writing an article-based dissertation
be aware of the basic structure of the compilation part as well as possible variations within their respective ﬁelds of inquiry
demonstrate purposeful application of the principles and strategies covered in class when planning to
write the compilation part of their own dissertation
EN: On completion of the course, participants are expected to…
be aware of the general and article-based dissertation requirements of the University of Jyväskylä and
any additional, faculty-specific requirements
understand the different stages of the process of writing an article-based dissertation
be aware of the basic structure of the compilation section as well as possible variations within their respective ﬁelds of inquiry.
demonstrate purposeful application of the principles and strategies covered in class when planning to
write the compilation section of their own dissertation
Asiasisältö
FI: This course provides practical support for participants who are in the process of planning the compilation part of their own dissertation by offering general guidelines and useful tips for the various sections at
different stages of the writing process. Participants will also have the opportunity to examine dissertations
published in their ﬁeld by focusing on structural characteristics and (visual) design, e.g. front cover illustrations, tables and figures.
EN: This course provides practical support for participants who are in the process of planning the compilation section of their own dissertation by offering general guidelines and useful tips for the various sections
at different stages of the writing process. Participants will also have the opportunity to examine disserta-
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tions published in their ﬁeld by focusing on structural characteristics and (visual) design, e.g. front cover illustrations, tables and figures.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XDOC2015 Preparing for the doctoral defence
XDOC2015 Preparing for the doctoral defence
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti, suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Miia Konttinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, participants are expected to…
be familiar with the stages and procedures of the public defence ceremony and understand the practices, rights and responsibilities of their role as doctoral candidates
understand the purpose and characteristics of different forms of publicising their research findings
be able to prepare and deliver a press release, an elevator pitch and introductory lecture
be familiar with the formal requirements when giving speeches at the defence celebration
EN: On completion of the course, participants are expected to…
be familiar with the stages and procedures of the public defence ceremony and understand the practices, rights and responsibilities of their role as doctoral candidates
understand the purpose and characteristics of different forms of publicising their research findings
be able to prepare and deliver a press release, an elevator pitch and introductory lecture
be familiar with the formal requirements when giving speeches at the defence celebration
Asiasisältö
FI: This course provides support for doctoral students who are in the final stages of their dissertation
process. We will discuss and work on different forms of publicising doctoral research findings (e.g. press
release, elevator pitch, introductory lecture or lectio praecursoria). The defence day procedures, such as
engaging in a debate with the opponent at the public defence ceremony or delivering speeches at the defence celebration will also be covered in detail. Giving and receiving peer support form an important part
of the course. Depending on their needs, students will have the option to complete their final assignment
in either English or Finnish.
EN: This course provides support for doctoral students who are in the final stages of their dissertation
process. We will discuss and work on different forms of publicising doctoral research findings (e.g. press
release, elevator pitch, introductory lecture or lectio praecursoria). The defence day procedures, such as
engaging in a debate with the opponent at the public defence ceremony or delivering speeches at the defence celebration will also be covered in detail. Giving and receiving peer support form an important part
of the course. Depending on their needs, students will have the option to complete their final assignment
in either English or Finnish.
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Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XDOC1001 Starting to write as a doctoral student
XDOC1001 Starting to write as a doctoral student
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Miia Konttinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, participants are expected to…
be more familiar with their own identities as academic writers
have gained insight into the differences and similarities between monograph and article-based dissertations
show awareness of the challenges academic writing may present
be familiar with a variety of strategies to address individual challenges.
be better equipped for giving and especially receiving feedback as part of the dissertation writing
process
EN: On completion of the course, participants are expected to…
be more familiar with their own identities as academic writers
have gained insight into the differences and similarities between monograph and article-based dissertations
show awareness of the challenges academic writing may present
be familiar with a variety of strategies to address individual challenges.
be better equipped for giving and especially receiving feedback as part of the dissertation writing
process
Asiasisältö
FI: This course provides an inspiring and encouraging starting point for students who are at the early stages of their dissertation writing process. The course offers students a safe environment for reflecting on
their role as academic writers, whilst also providing a range of hands-on assignments and activities. In addition, all tips and guidelines given during the course are aimed at supporting students’ independent writing process.
EN: This course provides an inspiring and encouraging starting point for students who are at the early
stages of their dissertation writing process. The course offers students a safe environment for reflecting on
their role as academic writers, whilst also providing a range of hands-on assignments and activities. In addition, all tips and guidelines given during the course are aimed at supporting students’ independent writing process.
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Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XDOC1003 Writing workshop for doctoral students
XDOC1003 Writing workshop for doctoral students
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Miia Konttinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, participants are expected to…
approach academic writing as a creative writing process
show awareness of their own strengths and weaknesses as academic writers
be better equipped to effectively process and produce text independently
master a range of different strategies which they can adopt for their own writing routines
EN: On completion of the course, participants are expected to…
approach academic writing as a creative writing process
show awareness of their own strengths and weaknesses as academic writers
be better equipped to effectively process and produce text independently
master a range of different strategies which they can adopt for their own writing routines
Asiasisältö
FI: This course provides an ideal backdrop for those doctoral students who seek the productive environment of a two-day writing workshop. Students can choose which piece of their dissertation they wish to
focus on, but the instructor will provide a supportive framework for the writing process. The workshop will
entail reflection and sharing of writing goals, peer feedback checkpoints and short info sessions on topical
academic writing issues based on students’ needs. The workshop is designed to simulate effective and
creative academic writing, thus helping participants to apply these strategies when working independently
on their dissertation after the course.
EN: This course provides an ideal backdrop for those doctoral students who seek the productive environment of a two-day writing workshop. Students can choose which piece of their dissertation they wish to focus on, but the instructor will provide a supportive framework for the writing process. The workshop will
entail reflection and sharing of writing goals, peer feedback checkpoints and short info sessions on topical
academic writing issues based on students’ needs. The workshop is designed to simulate effective and creative academic writing, thus helping participants to apply these strategies when working independently on
their dissertation after the course.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1

Toistuvuus

Laajuus
2 op
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Osallistuminen opetukseen

2 op

XDOC1005 Academic voice and integrating sources
XDOC1005 Academic voice and integrating sources
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Adrienn Károly, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, participants are expected to…
be able to appropriately use outside sources with academic integrity
be able to skilfully draw on sources to further their own argument
have developed a distinctive academic writing voice
show awareness of genre-specific writing requirements
EN: On completion of the course, participants are expected to…
be able to appropriately use outside sources with academic integrity
be able to skilfully draw on sources to further their own argument
have developed a distinctive academic writing voice
show awareness of genre-specific writing requirements
Asiasisältö
FI: One of the characteristics of academic writing is supporting one’s argument with outside sources. Yet
the choice of appropriate sources and their integration into a text are often perceived as challenging. This
course thus aims at supporting students in developing an awareness of the role of citations and referencing, whilst providing strategies to skilfully draw on sources through direct quotation, paraphrasing,
summarizing, and synthesizing. An optional session covering the latest APA referencing guidelines will offer
participants the opportunity to become acquainted with the technical aspects of referencing, which form
the base of every writer’s distinct academic voice.
EN: One of the characteristics of academic writing is supporting one’s argument with outside sources. Yet
the choice of appropriate sources and their integration into a text are often perceived as challenging. This
course thus aims at supporting students in developing an awareness of different academic sources whilst
providing strategies to skilfully draw on them e.g. direct quotation, paraphrasing, summarizing, and synthesizing. An optional session covering the latest APA referencing guidelines will offer participants the opportunity to become acquainted with the technical aspects of referencing, which form the base of every
writer’s distinct academic voice.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
2 op
2 op
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XDOC3001 Popularizing research
XDOC3001 Popularizing research
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Adrienn Károly, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: By the end of the course, participants are expected to…
understand the role of research popularization in shaping academic identities and practices
know the difference between communicating through traditional channels of scholarly communication
as opposed to academic blogs
be aware of rhetorical strategies when recontextualizing academic texts for academic blogs with a view
to enhancing interaction
EN: By the end of the course, participants are expected to…
understand the role of research popularization in shaping academic identities and practices
know the difference between communicating through traditional channels of scholarly communication
as opposed to academic blogs
be aware of rhetorical strategies when recontextualizing academic texts for academic blogs with a view
to enhancing interaction
Asiasisältö
FI: Communicating effectively with the general public has a variety of benefits for researchers, yet finding
effective ways to interact with audiences outside academia is often deemed challenging. New platforms
and genres require different rhetorical strategies to recontextualize information. This course thus aims to
provide support for participants who wish to diversify their writing practices and maximize the impact of
their own research by creating new academic identities through academic blogging. Students will develop a
personal plan to popularize their own research.
EN: Communicating effectively with the general public has a variety of benefits for researchers, yet finding effective ways to interact with audiences outside academia is often deemed challenging. New platforms
and genres require different rhetorical strategies to recontextualize information. This course thus aims to
provide support for participants who wish to diversify their writing practices and maximize the impact of
their own research by creating new academic identities through academic blogging. Students will develop a
personal plan to popularize their own research.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
2 op
2 op
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XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito
XPV0011 Speech Communication/Negotiation Skills
Lyhenne: XPV0011
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

5 op
suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Salme Korkala, Vastuuopettaja
Maija Gerlander, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettuaan opiskelija:
ymmärtää päätöksentekoa, ongelmanratkaisua, argumentointia ja vaikuttamista neuvottelun kontekstissa
tiedostaa vuorovaikutusosaamisen merkityksen neuvotteluissa
osaa analysoida neuvottelua vuorovaikutustilanteena
osaa määritellä tavoitteet neuvottelulle ja toimia neuvottelutavoitteiden mukaisesti
ymmärtää vuorovaikutuksen eettisyyden merkityksen neuvottelun kontekstissa
tunnistaa erilaisia neuvottelustrategioita ja osaa hyödyntää niitä
tiedostaa omat vahvuutensa ja kehityskohteensa neuvottelijana.
Asiasisältö
FI:
neuvottelu vuorovaikutustilanteena
neuvottelijan vuorovaikutusosaaminen
neuvotteluprosessi: neuvottelun suunnittelu, toteuttaminen ja arvioiminen
teknologiavälitteinen neuvottelu
neuvottelu monikulttuurisessa kontekstissa
Oppimateriaalit
FI: Sovitaan erikseen kurssilla.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1

Opetusajankohta 1: Periodi 1-Periodi 2
Opetusajankohta 2: Periodi 3-Periodi 4

Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Monimuoto-opetus

Opetusajankohta 1: Periodi 1-Periodi 2
Opetusajankohta 2: Periodi 3-Periodi 4

Laajuus
5 op
5 op
5 op
5 op
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XPV0012 Puheviestintä/äänenkäyttö
XPV0012 Speech Communication/The Use of Voice
Lyhenne: XPV0012
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anne Alanne, Vastuuopettaja
Maija Gerlander, Vastuuopettaja
Salme Korkala, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Kurssin käytyään opiskelija osaa eritellä ääneen vaikuttavia tekijöitä, osaa havainnoida omaan äänenkäyttöönsä vaikuttavia tekijöitä, ja arvostaa omaa ääntään vuorovaikutuksen mahdollistajana. Opiskelija
osaa tehdä harjoituksia, joiden avulla omaa ääntä voi kehittää ilmaisullisesti laaja-alaisemmaksi ja paremmin rasitusta kestäväksi, ja pystyy käyttämään ääntään työelämän vaativissa viestintätilanteissa kevyemmällä, vähemmän lihastyötä vaativalla tavalla.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Opintojaksolla tutustutaan ihmisäänen toimintaan ja havainnoidaan omaan äänenkäyttöön vaikuttavia tekijöitä: miten ääni toimii ja miksi se ei aina toimi. Opetellaan jännittymienvapautus-, hengitys- ja ääniharjoituksia, joiden avulla oman äänen kestävyyttä ja ilmaisullista laajuutta voi lisätä. Harjoituksia tekemällä havainnoidaan, mitä tapahtuu silloin, kun ääni tuntuu tulevan helposti. Harjoituksista koostuvan, tavoitteellisesti etenevän harjoitussarjan pohjalta laaditaan oman äänenkäytön kehittämissuunnitelma.

Suoritustavat
Opintojakson hyväsytty suorittaminen edellyttää harjoitusten tekemistä, keskusteluihin osallistumista ja
säännöllistä läsnäoloa (80% oppitunneista) opintojakson tapaamisissa sekä oppimispäiväkirjan ja äänenkäytönkehittämissuunnitelman kirjoittamista hyväksytysti sovitussa aikataulussa. Opiskelijat saavat opettajalta yksilö- ja ryhmäpalautetta tuntityöskentelyn ja oppimispäiväkirjojen pohjalta.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XPV0015 Esiintymistaito
XPV0015 Presentation Skills
Lyhenne: XPV0015
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus

3 op
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Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Salme Korkala, Vastuuopettaja
Jaana Laakkonen, Vastuuopettaja
Karoliina Ahonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Kurssin jälkeen opiskelijan odotetaan
• osaavan asettaa tavoitteita erilaisille esiintymistilanteille sekä suunnitella ja arvioida toimintaansa niiden
mukaisesti
• osaavan valmistella kuuntelijoiden ja tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisen, havainnollisen, ymmärrettävän ja argumentoidun puheenvuoron omasta tieteenalastaan sekä rakentaa vuorovaikutusta kuuntelijoihin
• osaavan antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta sekä hyödyntää sitä omassa oppimisessaan
• osaavan analysoida ja arvioida vuorovaikutusosaamisensa vahvuuksia ja kehittämiskohteita erityisesti
esiintymisen kontekstissa
• ymmärtävän vuorovaikutusosaamisen merkityksen esiintymisen näkökulmasta yliopisto-opiskelussa, tieteellisessä toiminnassa ja työelämässä
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Vuorovaikutusosaamisen, esiintymisen ja vakuuttavuuden harjoittelua erityyppisin oppimistehtävin. Esiintymisen taitoja kehitetään monipuolisen palautteen, analysointi- ja itseopiskelutehtävien avulla. Kurssin
keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutusosaaminen asiantuntijuudessa, kohdentaminen, vakuuttavuus, argumentointi, vuorovaikutusosaamisen analysointi sekä palauteosaaminen.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XPV0018 Puheviestinnän perusteet
XPV0018 Basics of Speech Communication
Lyhenne: XPV0018
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
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Vastuuhenkilöt

Salme Korkala, Vastuuopettaja
Hanna Vainionpää, Vastuuopettaja
Jaana Laakkonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Kurssin käytyään opiskelija
tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan viestijänä
osaa asettaa tavoitteita vuorovaikutusosaamisensa kehittämiselle
osaa suunnitella toimintaansa tavoitteellisesti erilaisten vuorovaikutustilanteiden mukaisesti
osaa reflektoida omaa toimintaansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
osaa arvioida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä
osaa työstää tieteellisen esityksen prosessimaisesti
pystyy osallistumaan tieteelliseen keskusteluun rakentavan palautevuorovaikutuksen periaatteita noudattaen.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Vuorovaikutusosaamisen tarkastelu ja analysointi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Tieteelliseen vuorovaikutukseen osaallistuminen esiintymisen ja ryhmäviestinnän kontekstissa. Palautevuorovaikutuksen harjoittelu ja analysointi. Interpersonaalisten vuorovaikutussuhteiden tarkastelu.

Lisätiedot
FI: Toteutetaan Movin opetuksena ja JY:n avoimena yliopisto-opetuksena sekä Kokkolan yliopistokeskus
Chydeniuksen avoimen yliopiston opetuksena.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Monimuoto-opetus
Tapa 3
Osallistuminen opetukseen, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen
XPV0024 Gaining confidence for Public Speaking
Lyhenne: XPV0024
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1-3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%

Laajuus
2 op
2 op
2 op
2 op
2-3 op
2-3 op
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Vastuuhenkilöt

Salme Korkala, Vastuuopettaja
Maija Gerlander, Vastuuopettaja
Anne Alanne, Vastuuopettaja
Jaana Laakkonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Avainteksti
FI: Kurssi on suunnattu jännittämisen ongelmalliseksi kokeville opiskelijoille
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin käytyään opiskelija:
tuntee oman jännittämisensä ominaispiirteet
tietää erilaisia jännittämisen lieventämisen keinoja ja osaa soveltaa niitä oman jännittämisensä säätelyyn.
asennoituu jännittämiseensä hyväksyvämmin
osaa valmistautua esiintymiseen tarkoituksenmukaisesti
osaa jäsennellä ja havainnollistaa sanottavaansa sekä kohdentaa viestinsä kuuntelijoille
on soveltanut rakentavan palautevuorovaikutuksen periaatteita
on asettanut tavoitteita vuorovaikutusosaamisensa kehittämiselle esiintymiseksi kontekstissa.
Asiasisältö
FI: Kurssi on suunnattu jännittämisen ongelmalliseksi kokeville opiskelijoille. Keskeisiä teemoja ovat esiintymisjännityksen ja -pelon käsittely, ongelmalliseksi koetun jännittämisen lievityskeinot, esiintymiseen valmistautuminen, esiintymisen kohdentaminen, kontakti kuuntelijoihin, esityksen rakenne, havainnollistaminen ja puheella vaikuttaminen. Kurssi tarjoaa runsaasti esiintymisharjoittelua, rakentavaa palautetta ja
vertaistukea.
Lisätiedot
FI: Huomaathan, että kurssin voi suorittaa joko 1 op:n tai 3 op:n laajuisena. Voit valita näistä toisen suoritustavan, et siis molempia.
3 op:n suoritustavassa sinulla on mahdollisuus edetä rauhallisemmin ja tarkastella perusteellisemmin
omaa jännittämistäsi ja sen lieventämiskeinoja. Tämä sopii sinulle, jos koet, että jännittäminen on vaivannut sinua pidempään ja olet jo pidemmän aika vältellyt esiintymistä sisältäviä kursseja.
1 op:n suoritustavassa edetään intensiivisemmin. Kurssi sopii sinulle, jos haluat nopeasti tarttua lähiaikoina ilmenneeseen haasteeseen.
Tälle erityiskurssille pääsemiseksi sinun tulee täyttää erillinen hakemus. Valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että kurssille tulevat siitä eniten hyötyvät opiskelijat. Päästäksesi kurssille sinun tulee
vastata hakulomakkeen avoimiin kysymyksiin samalla, kun ilmoittaudut kurssille. Vastaamaan pääset osoitteessa (LINKKI kyselyyn).
Valintakriteerit kurssille:
# Jännittämisen koetut vaikutukset opiskelukykyyn
# Opiskelijan tavoitteet
# Mahdollisuus sitoutua kurssiin

Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2

Toistuvuus

Laajuus
3 op
3 op
1 op
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Osallistuminen opetukseen

1 op

XPVK002 Akateeminen puheviestintä

XPVK002 Professional speech communication in special education
Lyhenne: XPVK002
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Salme Korkala, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö
Maija Gerlander, Vastuuopettaja
Hanna Vainionpää, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Kurssin käytyään opiskelija:
on syventynyt erityispedagogiikan asiantuntijan työssä tarvittavaan vuorovaikutusosaamiseen
on perehtynyt erityispedagogiikan asiantuntijatyön vuorovaikutusilmiöihin, esimerkiksi ammatillisiin
vuorovaikutussuhteisiin, monialaisten tiimien toimintaan sekä yhteistyöhön vanhempien kanssa
on kehittänyt omia tieteellisen argumentoinnin, keskustelemisen ja puheenjohtajana toimimisen taitojaan
on kehittänyt palautetaitojaan
Asiasisältö
FI: Keskeisiä teemoja opintojaksolla ovat:
erityispedagogiikan asiantuntijatyöhön kuuluvat vuorovaikutustilanteet ja -suhteet
tieteellinen keskustelu ja sen johtaminen
tieteellisen tutkimuksen esitteleminen ja yleistajuistaminen
palautetaidot.

Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Osallistuminen opetukseen, flipped learning
Tapa 3
Opetusajankohta 1: Periodi 5
Itsenäinen työskentely

Laajuus
2 op
2 op
2 op
2 op
2 op
2 op
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XPVK003 Varhaiskasvatuksen asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen
XPVK003 Interaction Skills of Expertise of Pre School Education
Lyhenne: XPVK003
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Salme Korkala, Vastuuopettaja
Jaana Laakkonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Kurssin käyneen opiskelijan odotetaan:
osaavan tunnistaa pedagogisen ja varhaiskasvatuksen asiantuntijan työn edellyttämää vuorovaikutusosaamista
osaavan kehittää vuorovaikutusosaamistaan
ymmärtävän vuorovaikutuksen merkityksen työyhteisön päätöksenteossa ja moniammatillisten sekä
monikulttuuristen tiimien vuorovaikutuksessa
osaavan tunnistaa oman alansa työyhteisön vuorovaikutuksessa työhyvinvoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä
ymmärtävän vuorovaikutuksen merkityksen työhyvinvoinnin rakentumisessa.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssin keskeisiä teemoja ovat oman alan asiantuntijalta vaadittavan vuorovaikutusosaamisen tunnistaminen ja kehittäminen, työyhteisön vuorovaikutuksen tarkastelu tiimityön, monikulttuurisen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta sekä vuorovaikutuksen ohjaaminen ja rakentaminen työyhteisössä.

Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta
XPVX002 Job Wellness from Interaction
Lyhenne: XPVX002
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty
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Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Salme Korkala, Vastuuopettaja
Hanna Kivimäki, Vastuuopettaja
Maija Gerlander, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Kurssin käytyään opiskelija:
• ymmärtää vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen työhyvinvoinnin ylläpitämisessä sekä lisäämisessä
• osaa tunnistaa työyhteisön vuorovaikutuksessa työhyvinvoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä
• tietää toimintatapoja, joilla työhyvinvointia voidaan vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen avulla
ylläpitää, kehittää ja lisätä
• osaa analysoida, arvioida ja kehittää omaa työhyvinvointiaan vuorovaikutusosaamisen näkökulmista.

Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssin keskeinen teema on vuorovaikutuksen analysoiminen ja kehittäminen työhyvinvoinnin näkökulmasta. Tarkasteltavia ilmiöitä ovat mm. vuorovaikutusosaamisen yhteys työhyvinvointiin ja työuupumukseen, sosiaalinen tuki, työpaikkakiusaaminen ja sen ennaltaehkäisy sekä työyhteisön kehittäminen.

Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XPVX003 Työelämän viestintätaidot
XPVX003 Speech Communication and Work Life
Lyhenne: XPVX003
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Salme Korkala, Vastuuopettaja
Jaana Laakkonen, Vastuuopettaja
Hanna Kivimäki, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat
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Avainteksti
FI: XPVX003 Työelämän viestintätaidot on avoin kaikkien tiedekuntien opiskelijoille
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan
osaavan analysoida viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitystä ja muotoja työelämän viestintäkontekstissa
osaavan suunnitella ja kohdentaa viestintäänsä tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti
osaavan analysoida ja kehittää omaa viestintäosaamistaan
tunnistavan oman osaamisensa ja osaavan markkinoida osaamistaan työelämäkontekstissa
osaavan viimeistellä tekstinsä
Asiasisältö
FI:

Sisältö
· rekrytointiviestintä
· työyhteisön sisäinen viestintä
· työyhteisön ulkoinen viestintä
· työelämätekstien viimeistely
· työelämän vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot
FI: Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti yliopistosta kohta valmistuville opiskelijoille, vähintään 3. vuoden
opiskelijoille. Jos ryhmään mahtuu, muutkin ovat tervetulleita.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 1-Periodi 3

XRVX1001 Puheviestintä ruotsinkielisille
XRVX1001 Speech Communication for Swedishspeakers
Lyhenne: XRVX1001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-3 op
ruotsi, suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Pekka Saaristo, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Laajuus
3 op
3 op
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Osaamistavoitteet
FI: Kurssin käytyään opiskelijan odotetaan:
- osaavan havainnoida, analysoida ja käsitteellistää vuorovaikutusta
- osaavan antaa ja ottaa vastaan palautetta vuorovaikutusosaamisesta
- tiedostavan vahvuuksia sekä kehittämiskohteita vuorovaikutusosaamisessaan
- jäsennellä ja havainnollistaa sanottavaansa sekä kohdentaa viestinsä erilaisille kuuntelijoille
- tietävän ryhmän toiminnan periaatteita ja kykenevän arvioimaan sekä omaa osallistumistaan että ryhmän
toimintaa;
- ymmärtävän vuorovaikutuksen merkityksen yliopisto-opiskelun, tieteellisen toiminnan ja työelämän kannalta sekä haluavan kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssin keskeisiä teemoja ovat:
- vuorovaikutusosaaminen (osa-alueet: tiedot, taidot, asenteet, motivaatiot, eettisyys)
- vuorovaikutustaidot osana vuorovaikutusosaamista
- vuorovaikutusosaamisen tiedostaminen ja havainnointi
- viestijäkuva
- palaute ja sen analysointi
- vuorovaikutussuhde
Kurssilla käsitellään ja harjoitellaan palautteen analysointia, antamista ja vastaanottamista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja –suhteissa. Tämä kurssi sopii ensimmäiseksi puheviestinnän kurssiksi.

Suoritustavat
Luennot, keskustelu, pari- ja ryhmätyöt, erilaiset yksilö- ja ryhmäharjoitukset sekä kirjalliset oppimistehtävät.
Lisätiedot
FI: Sivistyskieleltään ruotsinkieliset opiskelijat, jotka ovat suorittaneet ruotsin äidinkielenään ylioppilaskirjoituksissa, suorittavat tiedekuntansa tutkintovaatimusten mukaisen puheviestinnän opintojakson osallistumalla suomenkieliselle kurssille. Kurssiin sisällytetään ruotsinkielellä suoritettavia tehtäviä, joista sovitaan kurssin opettajan ja ruotsin kielen lehtorin Pekka Saariston kanssa (pekka.c.saaristo@jyu.fi).
Oppimateriaalit
FI: Puheviestinnän ajankohtaisia tieteellisiä julkaisuja (Esim. Prologi, puheviestinnän väitöskirjat, sekä alan
kansainväliset julkaisut). Kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2-3 op
2-3 op

XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus
XPVB1000 Workplace conﬂict communication
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3-5 op
suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

215 / 512

Vastuuhenkilö

Salme Korkala, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettuaan opiskelija
tunnistaa keskeiset tekijät työyhteisön konfliktien taustalla
ymmärtää, miten konfliktit kehittyvät työyhteisöissä
osaa analysoida työyhteisön konflikteihin liittyvää vuorovaikutusta
ymmärtää, miten konfliktit vaikuttavat työyhteisön vuorovaikutussuhteisiin ja työyhteisön toimintaan
osaa tarkastella konfliktinhallintaa vuorovaikutustilanteena
osaa perustella tietoon ja analyysiin pohjautuen näkemyksensä konfliktin mahdollisista hallintamenetelmistä ja ratkaisuista
tiedostaa omat vahvuutensa ja kehityskohteensa konfliktiprosessissa.
Asiasisältö
FI:
työyhteisön vuorovaikutussuhteiden erityispiirteet
vallan merkitys konfliktiprosessissa
konfliktivuorovaikutus
viestintä- ja vuorovaikutuskäyttäytyminen konfliktiprosessissa
konfliktinhallintamenetelmät ja konfliktin ratkaiseminen
Lisätiedot
FI: Kurssi on mahdollista suorittaa 3 op tai 5 op laajuisena. Laajempaa suoritusta varten opiskelijan on tehtävä lisätehtävä.
Oppimateriaalit
FI: Sovitaan erikseen kurssin aikana.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Monimuoto-opetus

Opetusajankohta 1: Periodi 3-Periodi 4
Opetusajankohta 1: Periodi 1-Periodi 2

XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö
XPVB1001 Communication and cooperation in teams
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3-5 op
suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Maija Gerlander, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso

Muut opinnot

Laajuus
3-5 op
3-5 op
3-5 op
3-5 op
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OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija
ymmärtää erilaisten tavoitteiden ja viestintätehtävien merkityksen tiimin toiminnassa
on perehtynyt keskeisiin ryhmäprosesseihin ja –ilmiöihin sekä ymmärtää niiden yhteyttä tiimin toimivuuteen ja tuloksellisuuteen
osaa tunnistaa ja analysoida vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön vaikuttavia tekijöitä erilaisissa tiimeissä
on perehtynyt osallistumista ja yhteistyötä edistäviin menetelmiin ja osaa hyödyntää niitä
osaa analysoida ja arvioida tiimin vuorovaikutusta ja toimintaa eri näkökulmista ryhmäviestinnän tutkimustietoa hyödyntäen.

Asiasisältö
FI: Opintojakson keskeisiä sisältöteemoja ovat mm.
tavoitteet tiimin toiminnassa ja tiimin viestintätehtävät
tiimin vuorovaikutuksessa rakentuvat ilmiöt, kuten tiimin kehittyminen, luottamus, johtajuus, roolit ja
päätöksenteko- ja viestintäkäytänteet
vuorovaikutuksen ja yhteistyön erityispiirteet virtuaalisissa ja moniammatillisissa tiimeissä
toiminnalliset ja dialogiset menetelmät vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistäjinä
tiimin toiminnan arviointikriteerit ja -menetelmät
viestintäosaaminen tiimissä ja sen kehittäminen.
Lisätiedot
FI: Opintojakson voi suorittaa joko 3 op:n tai 5 op.n laajuisena. Laajempaan, 5 op:n suoritukseen sisältyy
opiskelijan valitsema kehittämis- tai syventävä perehtymistehtävä.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

3-5 op
3-5 op

XPVB1002 Kokoustaidot

XPVB1002 Meetings and communication
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Maija Gerlander, Vastuuopettaja
Jaana Laakkonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija

Laajuus
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ymmärtää kokousteknisten menettelytapojen merkityksen keskustelun jäsentämisessä ja päätöksenteossa
on perehtynyt kokouskäytänteisiin sekä eri toimihenkilöiden tehtäviin kokousprosessin eri vaiheissa
tietää kokouksissa käytettävät puheenvuorot ja on harjaantunut niiden soveltamisessa
osaa laatia kokouksissa tarvittavat keskeiset asiakirjat.
Asiasisältö
FI: Opintojakson keskeiset teemat:
viestintäosaaminen kokouksen kontekstissa
kokouksen kulku ja päätösasian käsittely
kokouksen toimihenkilöiden ja kokoukseen osallistujien velvollisuudet ja oikeudet
puheenvuorotyypit
äänestys ja vaalit päätöksenteossa
kokouksen asiakirjat (kokouskutsu, esitys- tai asialista, pöytäkirja).
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Monimuoto-opetus
Tapa 2
Itsenäinen työskentely

Laajuus
2 op
2 op
2 op
2 op

XPVK0202 Vuorovaikutusosaaminen psykologin työssä
XPVK0202 Interpersonal Communication Competence for Psychologists
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anne Alanne, Vastuuopettaja
Maija Gerlander, Vastuuopettaja
Salme Korkala, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Suositellut esitiedot
PSYS303 Haastattelu- ja vuorovaikutustaidot
Vastaavuudet muihin opintoihin
XPV0202 Puheviestinnän perusteet psykologian opiskelijoille
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin käytyään opiskelija:
tunnistaa ja tiedostaa psykologin ja asiakkaan vuorovaikutussuhteen erityispiirteitä
osaa tunnistaa ja jäsentää asiakassuhteissa ilmeneviä vuorovaikutuksen ilmiöitä
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osaa käyttää erilaisia viestintäkeinoja asiakaskeskustelun ohjaamiseen
osaa analysoida ja arvioida viestintäkeinojen toimivuutta asiakaskeskustelussa
osaa soveltaa rakentavan palautevuorovaikutuksen periaatteita
on asettanut tavoitteet oman vuorovaikutusosaamisensa kehittämiseen asiakaskeskusteluissa
Asiasisältö
FI: Keskeisiä teemoja ovat
psykologin ja asiakkaan välisen vuorovaikutussuhteen erityispiirteet suhteessa muihin sosiaalisiin suhteisiin ja suhteen jännitteet
suhteen luomiseen ja ylläpitämiseen liittyvät viestintäprosessit ja viestinnän ilmiöt, kuten kuunteleminen ja sen osoittaminen, sosiaalinen tuki, luottamus ja ammatillisuus.
erilaiset verbaaliset ja nonverbaaliset viestintäkeinot ja niiden soveltaminen asiakaskeskustelussa
rakentava palautevuorovaikutus
vuorovaikutusosaaminen osana psykologin asiantuntijuutta ja
oman vuorovaikutusosaamisen kehittäminen.
Lisätiedot
FI: Kurssiin sisältyy simuloituja psykologi-asiakastilanteita, jotka toteutetaan yhteistyössä Movin, psykologian laitoksen ja näyttelijöiden kanssa. Asiakastilanteita tarkastellaan ja analysoidaan yhdessä psykologian
ja puheviestinnän asiantuntijoiden kanssa.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus
XKVX1002 Language Evaluation of Maturity Exam
Lyhenne: XKVX1002
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

0 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Marjaana Häkkinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä
kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).
Asiasisältö
FI: Opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä
kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).
Kypsyysnäytteen kielentarkastus kirjataan opintorekisteriin opintojaksona XKVX1002.
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Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
0 op
0 op

XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito
XRUX1111 Swedish Written Skills
Lyhenne: XRUX1111
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

0 op
ruotsi
Toinen kotimainen kieli

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opiskelija on osoittanut saavuttaneensa lain 424/2003 ja asetusten 481/2003 ja 794/2004 mukaisen alakohtaisen kielitaidon toisessa kotimaisessa kielessä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Opiskelija on osoittanut saavuttaneensa lain 424/2003 ja asetusten 481/2003 ja 794/2004 mukaisen alakohtaisen kielitaidon toisessa kotimaisessa kielessä. Ruotsin kielen suorituksen arvosanat (tt / ht) kirjataan
opintorekisteriin kahdelle erilliselle opintojaksolle:
- XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op ja
- XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op.
Suorituksen opintopisteet on kirjattu eri opintojaksolla.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
0 op
0 op

XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito
XRUX9999 Swedish Oral Skills
Lyhenne: XRUX9999
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

0 op
ruotsi
Toinen kotimainen kieli
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Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opiskelija on osoittanut saavuttaneensa lain 424/2003 ja asetusten 481/2003 ja 794/2004 mukaisen alakohtaisen kielitaidon toisessa kotimaisessa kielessä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Opiskelija on osoittanut saavuttaneensa lain 424/2003 ja asetusten 481/2003 ja 794/2004 mukaisen alakohtaisen kielitaidon toisessa kotimaisessa kielessä. Ruotsin kielen suorituksen arvosanat (tt/ht) kirjataan
opintorekisteriin kahdelle erilliselle opintojaksolle:
- XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op ja
- XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op.
Suorituksen opintopisteet on kirjattu eri opintojaksolla.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
0 op
0 op

XENX000 Field-Specific Academic and Professional English
XENX000 Field-Specific Academic and Professional English
Lyhenne: XENX000
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

0 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Miia Konttinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opiskelija on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
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Opiskelija on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä. Tämä kirjataan opintorekisteriin opintojaksona XENX000.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
0 op
0 op

XSL0005 Slovakki 1
XSL0005 Slovak 1

Lyhenne: XSL0005
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

5 op
englanti, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anna Kyppö, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opiskelija tuntee slovakin kielen ja kulttuurin perusteet. Kurssin suoritettuaan hän
- tuntee perussanaston ja rakenteet
- selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja rutiininomaisista keskusteluista keskusteluista perusfraaseja ja sanastoa käyttäen
- Taitotaso: A1 (CEFR)
Asiasisältö
FI:

Suoritustavat
harjoitukset

Lisätiedot
FI: Suositus ajoituksesta: syyslukukausi.
Oppimateriaalit
FI: Krížom krážom. Slovencina A1. R. Kamenárová, E. Španová, H. Tichá, H. Ivoríková, Z. Kleschtová, M. Mošatová, Univerzita Komenského, Bratislava 2012.
Slovakin verkkokurssi: http://users.jyu.fi/~akyppo/virtuaalislovakki/
Kirjallisuus
Krížom krážom. Slovencina A1. R. Kamenárová, E. Španová, H. Tichá, H. Ivoríková, Z. Kleschtová, M. Mošatová,
Univerzita Komenského, Bratislava 2007.; ISBN: 978-80-223-2441-0
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Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
5 op
5 op

XSL0006 Slovakki 2
XSL0006 Slovak 2

Lyhenne: XSL0006
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

5 op
suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anna Kyppö, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Slovakin alkeiskurssi tai vastaavat tiedot ja taidot slovakin kielestä.
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa viestiä opiskelun ja työelämän yleisissä tilanteissa
- osaa tuottaa yksinkertaisia, pääosin yhtenäisiä tekstejä
- osaa käyttää kiertoilmauksia
- osaa varmistaa ymmärtäneensä keskustelua toistamalla
- hallitsee perusrakenteet kohtalaisesti
- saa varmuutta ja sujuvuutta
- Taitotaso: A2 (CEFR)
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Tavoitteena on oppia selviytymään melko sujuvasti useimmissa epävirallisissa suullisissa ja kirjallisissa
käytännön tilanteissa, jotka koskevat esim. arkielämää, työtä, opiskelua tai omia kiinnostuksen kohteita. Pyritään kieliopin ja rakenteiden hallintaan, sekä kehitetään sanastoa.

Suoritustavat
Suullisia ja kirjallisia harjoituksia sekä itsenäistä työskentelyä eri muodoissa.
Lisätiedot
FI: Suositus ajoituksesta: kevätlukukausi.
Oppimateriaalit
FI: Krížom krážom. Slovenčina A1. Kamenárová et al. Univerzita Komenského, Bratislava 2012.
Slovakin verkkokurssi: http://users.jyu.fi/~akyppo/virtuaalislovakki/
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Kirjallisuus
Krížom krážom. Slovenčina A1+A2. Cvičiebnica. Ivoríková, H. et al. Universuta Komenského, Bratislava, 2009.;
ISBN: 978-80-223-2809-8
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
5 op
5 op

XSLX001 Slaavilaisista kielistä ja kansoista
XSLX001 Slavic Languages and Nations
Lyhenne: XSLX001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3-4 op
englanti, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anna Kyppö, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Kurssin käytyään opiskelija kykenee
- tunnistamaan slaavilaisia lähisukukieliä yhdistävät ja erottavat piirteet
- tuntee myös kunkin kielen sekä maan / kansan historiaa
- osaa tunnistaa ja erottaa eri slaavilaisia kieliä sekä
- tuntee yksittäisten slaavilaisten kansojen historiaa pääpirteittäin
- on tietoinen kulttuurienvälisistä eroista
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Opiskelija tutustuu slaavilaisiin kieliin ja kansoihin. Kurssilla tutkitaan eri slaavilaisten kielten rakenteita
vertaillen lähisukukieliä (esim. länsislaavilaisia, etelä- ja itäslaavilaisia kieliä). Kurssilla tutustutaan slaavilaisten kansojen historiaan ja kulttuuriin slaavilaisten kielten puhujien näkökulmasta. Kurssi sopii myös
muiden kielten sekä humanististen tieteiden opiskelijoille.

Suoritustavat
Luennot ja harjoitukset, ryhmätyöskentely, slaavilaisten vieraiden esitelmät omasta maasta, kielistä ja kulttuurista, reflektiivinen oppimispäiväkirja.
Lisätiedot
FI: Monikielinen ja monikulttuurinen kurssi.
Oppimateriaalit
FI: Saurio,P. Slaavilaisista kansoista ja kielistä, Helsinki 2007, 2009.
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Nuorluoto, J. Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet. Yliopistopaino, Helsinki, 2003. ISBN 951-570-559-2
Schenker, A.M. The Dawn of Slavic. An Introduction to Slavic Philology.Yale university press, New Haven &
London, 1995. ISBN 0-300-05846-2.
Kirjallisuus
Schenker, A.M. The Dawn of Slavic. An Introduction to Slavic Philology.Yale university press, New Haven &
London, 1995.; ISBN: 0-300-05846-2
Nuorluoto, J. Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet. Yliopistopaino, Helsinki, 2003.; ISBN: 951-570-559-2
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3-4 op
3-4 op

XEN0022 English Academic Skills for Exchange Students
XEN0022 English Academic Skills for Exchange Students
Lyhenne: XEN0022
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Miia Konttinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Preferably compulsory English courses, but not a requirement.
EN: Preferably compulsory English courses, but not a requirement.
Osaamistavoitteet
FI: At the end of the course, students should be better prepared to:
identify different cultural norms, communication styles, and academic conventions
use language resources and strategies for coping with large quantities of reading in English
use note-taking and active listening strategies to cope with lectures and courses in English
engage in-class discussions, as well as other forms of communication with lecturers and university staff
(such as email), while paying attention to politeness rules and cultural expectations related to participation
understand and respond in clearly structured, academic writing to different kinds of assignments, including in-class exams and out-of-class essays and reports
EN: At the end of the course, students should be better prepared to:
identify different cultural norms, communication styles, and academic conventions
use language resources and strategies for coping with large quantities of reading in English
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use note-taking and active listening strategies to cope with lectures and courses in English
engage in-class discussions, as well as other forms of communication with lecturers and university staff
(such as email), while paying attention to politeness rules and cultural expectations related to participation
understand and respond in clearly structured, academic writing to different kinds of assignments, including in-class exams and out-of-class essays and reports
Asiasisältö
FI:

Sisältö
This course supports and prepares students who will study abroad at three levels. First, they are given opportunities to practice tasks and situations they will encounter in the host academic institutions, such as
participating in lectures and seminars, and writing various types of academic assignments. Second, it raises
awareness about cross-cultural issues, including different institutional norms and politeness conventions.
Finally it offers opportunities for students to network with and share information with other students studying abroad.

Suoritustavat
Individual, pair and group assignments and tasks.
EN:

Content
This course supports and prepares students who will study abroad at three levels. First, they are given opportunities to practice tasks and situations they will encounter in the host academic institutions, such as
participating in lectures and seminars, and writing various types of academic assignments. Second, it raises awareness about cross-cultural issues, including different institutional norms and politeness conventions. Finally it offers opportunities for students to network with and share information with other students
studying abroad.

Completion methods
Individual, pair and group assignments and tasks.
Lisätiedot
FI: Elective course
TARGET GROUP: Outgoing JYU degree students who are leaving to study abroad in the university’s exchange
programmes. Please note this course is NOT for international exchange students coming to Finland on exchange.
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1
EN: Elective course
TARGET GROUP: Outgoing JYU degree students who are leaving to study abroad in the university’s exchange
programmes. Please note this course is NOT for international exchange students coming to Finland on exchange.
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
3 op
3 op
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XENX017 Communication in a Multicultural Workplace
XENX017 Communication in a Multicultural Workplace
Lyhenne: XENX017
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Kirsi Westerholm, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course the students are expected to
be able to explain and analyze the benefits and challenges of working in a culturally diverse workplace.
critically evaluate beliefs and behaviours in a multicultural and multilingual context.
demonstrate understanding of communication styles in an international workplace.
manage and monitor project work in diverse teams.
effectively ﬁnd strategies to use English as a global language.
be familiar with conceptual frameworks related to intercultural settings.
EN: On completion of the course the students are expected to
be able to explain and analyze the benefits and challenges of working in a culturally diverse workplace.
critically evaluate beliefs and behaviours in a multicultural and multilingual context.
demonstrate understanding of communication styles in an international workplace.
manage and monitor project work in diverse teams.
effectively ﬁnd strategies to use English as a global language.
be familiar with conceptual frameworks related to intercultural settings.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
In this course you will learn to explain cultural identities, values and expectations as well as their inﬂuence
on communication in a multicultural and multilingual workplace. You will also critically evaluate beliefs
and behaviours and enhance your understanding of communication across cultures in an international
workplace.

Suoritustavat
Active participation and successful completion of all assignments is required. Modes of study include
workshops, simulations, projects and presentations, both collaborative and individual work.

EN:

Content
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In this course you will learn to explain cultural identities, values and expectations as well as their influence on communication in a multicultural and multilingual workplace. You will also critically evaluate beliefs and behaviours and enhance your understanding of communication across cultures in an international workplace.

Completion methods
Active participation and successful completion of all assignments is required. Modes of study include workshops, simulations, projects and presentations, both collaborative and individual work.

Lisätiedot
FI: Elective course
TARGET GROUP: Degree and exchange students who need orientation and practice in the skills necessary
for working in a multicultural workplace.
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1
EN: Elective course
TARGET GROUP: Degree and exchange students who need orientation and practice in the skills necessary
for working in a multicultural workplace.
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XENX1003 Exploring EU texts in context
XENX1003 Exploring EU texts in context
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Adrienn Károly, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, participants are expected to…
be familiar with the most typical texts produced in the EU context
be able to analyze EU texts, based on their extra- and intratextual features
be aware of the fundamental principles guiding communication and language use in the EU
have acquired basic knowledge about the institutional structure of the EU
be able to use multilingual EU terminology tools and resources (incl. creating their own Europass CV)
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Asiasisältö
FI: The course offers an opportunity for participants to explore texts produced by the EU. We will analyze
a range of authentic EU texts (e.g., legislation, formal speech, communication, parliamentary question) by
focusing on the context of text production as well as on structural and stylistic features. Participants will be
encouraged to also discuss the content of the texts. In addition, students will be introduced to multilingual
terminology tools and resources. Participants can use EU texts as source material in various university assignments, while the acquired background knowledge and skills can be utilized both during their studies
and later in working life.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XENX1004 Translation as cultural mediation: culture-specific items
XENX1004 Translation as cultural mediation: culture-specific items
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Adrienn Károly, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, participants are expected to…
be aware of the role of the translator as a cultural mediator
be aware of the role of the source and target culture surrounding a text to be translated
be able to identify culture-specific elements in various literary and non-literary texts
be familiar with the most common global and local translation strategies
be able to use translation tools and resources
Asiasisältö
FI: Content
This course focuses on the challenge of translating culture-specific items, which refer to concrete or abstract concepts deriving from the culture(s) surrounding a language. Through an assortment of illustrative examples from literary and non-literary texts – such as fiction, children’s literature, movie titles, news
reports, or promotional texts –, the main aim of the course is to demonstrate that translation is a process
that occurs between cultures rather than languages. We will discuss a range of translation strategies, including general approaches and specific procedures, which translators can employ when translating culture-specific elements (e.g., proper names, food names, everyday objects, holidays, concepts, jokes and puns,
idioms, offensive language). Participants will bring examples from their own language(s) and work on a
translation project based on a text of their choice.
Assessment criteria
Regular and active participation. Successful completion of the main assignments (project work and group
presentation: translating a chosen text and presenting and justifying the decisions made during the translation process)
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Toistuvuus

Laajuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

2 op
2 op

XPVB1003 Johtajan vuorovaikutusosaaminen
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3-5 op
suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Salme Korkala, Vastuuopettaja
Hanna Kivimäki, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Vastaavuudet muihin opintoihin
XPVX005 Esimiehen vuorovaikutusosaaminen
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin käytyään opiskelija:
tunnistaa ja tiedostaa työyhteisön vuorovaikutussuhteiden erityispiirteet
tunnistaa työyhteisön vuorovaikutuksessa työhyvinvoinnin kannalta merkitykselliset tekijät
osaa analysoida moniammatillisten ja monikulttuuristen työyhteisöjen vuorovaikutusta
pystyy tukemaan ja kehittämään työyhteisön vuorovaikutusta ja työhyvinvointia
osaa löytää ratkaisuja työyhteisön vuorovaikutushaasteisiin
osaa analysoida, arvioida ja kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan asiantuntijana.
Asiasisältö
FI:
johtajien ja työntekijöiden vuorovaikutussuhteet
työyhteisön viestinnän ja vuorovaikutuksen arvioiminen ja kehittäminen
johtajan ja työyhteisön työhyvinvointi vuorovaikutuksen näkökulmasta
monialaisten ja monikulttuuristen tiimien toiminnan johtaminen
johtajan vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittäminen
Lisätiedot
FI: Kurssin voi suorittaa 3 op tai 5 op laajuisena. Laajempi suoritus edellyttää lisätehtävän tekemistä.
Oppimateriaalit
FI: Sovitaan erikseen kurssilla.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 3-Periodi 4

Laajuus
3-5 op
3-5 op
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XYHU1000 Mind the Gap
XYHU1000 Mind the Gap
Lyhenne: XYHU1000
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Jonna Riikonen, Vastuuopettaja
Elina Jokinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Osallistujan odotetaan vahvistavan kurssin aikana akateemisia tekstitaitojaan sekä englannin että suomen kielellä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla tutustutaan korkea-asteella tarvittaviin akateemisiin lukemisen ja kirjoittamisen tarpeisiin ja erilaisiin akateemisissa maailmassa käytettäviin tekstilajeihin. Kurssilla tutustutaan myös korkea-asteen koulutuksen (ammattikorkeakoulu ja yliopisto) toimintaympäristöihin ja siihen, minkälaista korkea-asteella
opiskeleminen on. Lisäksi kurssin aikana vahvistetaan valmiuksia osallistua englannin sekä äidinkielen ja
kirjallisuuden ylioppilaskokeeseen.

Suoritustavat
Lähiopetus, käytännön harjoitukset, kirjalliset ja suulliset tehtävät.

Lisätiedot
FI: Kurssi on tarkoitettu toisen asteen opiskelijoille.
Oppimateriaalit
FI: Oppimateriaalista ilmoitetaan kurssin aikana.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

2 op
2 op

XYHX010 Refugee Resettlement and Integration
XYHX010 Refugee Resettlement and Integration
Lyhenne: XYHX010
Ops-kaudet

Laajuus

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
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Voimassaoloaika

alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-4 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Lotta Kokkonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: After successfully completing this course students should be able to
- understand refugees’ life situations from varied perspectives
- analyze structural, social, and everyday factors shaping refugees’ adaptation to their new environments
- understand the challenges and possibilities transnational social networks presents to refugees
- participate and engage within multicultural groups
- evaluate official and unofficial Finnish strategies to encourage refugee integration.
EN: After successfully completing this course students should be able to
- understand refugees’ life situations from varied perspectives
- analyze structural, social, and everyday factors shaping refugees’ adaptation to their new environments
- understand the challenges and possibilities transnational social networks presents to refugees
- participate and engage within multicultural groups
- evaluate official and unofficial Finnish strategies to encourage refugee integration.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Jyväskylä is one of the places where growing numbers of refugees are settling. This course offers students
insight into the reasons behind the refugee ﬂows, how Finland is responding in policy, and a range of challenges and possibilities created by refugee ﬂows at a local and everyday level.
Topics
- Introduction to refugee politics and law
- Finnish policy and practices regarding refugee admission and integration
- How refugees’ background and experiences affect their adaptation to a new environment
- Interpersonal relationships within integration process (developing new relationships, dealing with losses,
transnational networks)
- Trust and social support among refugees and officials, neighbors, etc.
- Conﬂicts over belonging and national identities /
- As part of the process, we will examine questions of where integration happens and how can we understand the range of responses among Finns.

Suoritustavat
The pedagogical foundation relies heavily on experiential learning (e.g. Kolb) and active learning (e.g.
Bonwell & Eison; Revans). Learning methods include lectures, readings (to be specified later) discussions
and exercises during the classes. Further, ﬁeld visits, individual / group assignments are to be completed
during the course, partly outside the lecture hours. Students are encouraged to contribute to the lectures
actively through discussions.

EN:

Content
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Jyväskylä is one of the places where growing numbers of refugees are settling. This course offers students
insight into the reasons behind the refugee ﬂows, how Finland is responding in policy, and a range of challenges and possibilities created by refugee ﬂows at a local and everyday level.
Topics
- Introduction to refugee politics and law
- Finnish policy and practices regarding refugee admission and integration
- How refugees’ background and experiences affect their adaptation to a new environment
- Interpersonal relationships within integration process (developing new relationships, dealing with losses,
transnational networks)
- Trust and social support among refugees and officials, neighbors, etc.
- Conflicts over belonging and national identities /
- As part of the process, we will examine questions of where integration happens and how can we understand the range of responses among Finns.

Completion methods
The pedagogical foundation relies heavily on experiential learning (e.g. Kolb) and active learning (e.g. Bonwell & Eison; Revans). Learning methods include lectures, readings (to be specified later) discussions and
exercises during the classes. Further, ﬁeld visits, individual / group assignments are to be completed during the course, partly outside the lecture hours. Students are encouraged to contribute to the lectures actively through discussions.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2-4 op
2-4 op

XYHX1001 Multilingual communication in multicultural teams
XYHX1001 Multilingual communication in multicultural teams
Lyhenne: XYHX1001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-3 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Lotta Kokkonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: After successfully completing this course students should be able to:
• understand different perspectives on language, identity, multilingualism and interculturality
• understand and recognize emotional reactions such as uncertainty, anxiety, and other phenomena related with intercultural and multilingual encounters
• be aware of the multilingual and intercultural communication competence needed in multilingual teams
and groups
• participate and engage within multicultural teams
EN: After successfully completing this course students should be able to:
• understand different perspectives on language, identity, multilingualism and interculturality
• understand and recognize emotional reactions such as uncertainty, anxiety, and other phenomena related with intercultural and multilingual encounters
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• be aware of the multilingual and intercultural communication competence needed in multilingual teams
and groups
• participate and engage within multicultural teams
Asiasisältö
FI: Modern work life calls for multilingual and intercultural communication competencies. Working in many languages and in multilingual contexts is reality for many and multicultural teams and organizations have become ideal when seeking for innovations and creativity. During this course, phenomenon such as language, identity, multilingualism, and interculturality are discussed. The course is conducted in cooperation
with the Chiba University / College of Liberal Arts and Sciences. This course aims at understanding of the
complexity of the interplay of languages and cultures, and competencies needed in contemporary work life.
Topics
• Multilingual and intercultural communication – basic concepts and current trends in research and practise
• Uncertainty, ambiguity and other relevant phenomena in multilingual communication and intercultural
encounters
• Language and identity
• Multicultural and multilingual teams
• Communication competencies / multilingual competence

Mode of study
The pedagogical foundation relies heavily on experiential learning (e.g. Kolb) and active learning (e.g.
Bonwell & Eison; Revans). Learning methods include lectures, readings (to be specified later) discussions
and exercises during the classes. Further, ﬁeld visits, individual / group assignments are to be completed
during the course, partly outside the lecture hours. Students are encouraged to contribute to the lectures
actively through discussions.
EN:

Content
Modern work life calls for multilingual and intercultural communication competencies. Working in many
languages and in multilingual contexts is reality for many and multicultural teams and organizations have
become ideal when seeking for innovations and creativity. During this course, phenomenon such as language, identity, multilingualism, and interculturality are discussed. The course is conducted in cooperation
with the Chiba University / College of Liberal Arts and Sciences. This course aims at understanding of the
complexity of the interplay of languages and cultures, and competencies needed in contemporary work life.
Topics:
• Multilingual and intercultural communication – basic concepts and current trends in research and practise
• Uncertainty, ambiguity and other relevant phenomena in multilingual communication and intercultural
encounters
• Language and identity
• Multicultural and multilingual teams
• Communication competencies / multilingual competence

Completion methods
The pedagogical foundation relies heavily on experiential learning (e.g. Kolb) and active learning (e.g. Bonwell & Eison; Revans). Learning methods include lectures, readings (to be specified later) discussions and
exercises during the classes. Further, ﬁeld visits, individual / group assignments are to be completed during the course, partly outside the lecture hours. Students are encouraged to contribute to the lectures actively through discussions.

Assessment details
The course is evaluated with a grading scale from 1 to 5 (0=fail, 1=satisfactory, 3=good, 4= very good, 5 = excellent). The criteria will be discussed in more detail during the ﬁrst lecture.
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Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 5

Laajuus
2-3 op
2-3 op

XSUX1000 Finnish Language and Culture
XSUX1000 Finnish Language and Culture
Lyhenne: XSUX1000
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: The course is aimed for beginners with no previous knowledge of Finnish.
Osaamistavoitteet
FI: The course provides students with different strategies to understand Finnish, abilities to search for basic information in simple texts and cope with routine everyday situations in Finnish. The students will also
acquire an understanding of the particularities of the Finnish language.
EN: The course provides students with different strategies to understand Finnish, abilities to search for basic information in simple texts and cope with routine everyday situations in Finnish. The students will also
acquire an understanding of the particularities of the Finnish language.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
The aim is to practice receptive skills such as the understanding of routine everyday written and spoken texts (buying a train ticket, reading announcements), and familiarize the participants with the essential parts of Finnish culture depending on the participant’s interests. First and foremost the attention is
focused on the strategies needed to manage in everyday situations.

Suoritustavat
The 25 contact hours will be spent learning to understand Finnish with the help of diverse exercises in
groups, pairs and individually. The course focuses mostly on practicing listening and reading comprehension, as well as on using Finnish in routine everyday situations. The course material consists of a reading
pack and other material designed to accommodate the students’ particular needs. The support language of
the course is English.
EN:

Content
The aim is to practice receptive skills such as the understanding of routine everyday written and spoken
texts (buying a train ticket, reading announcements), and familiarize the participants with the essential
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parts of Finnish culture depending on the participant’s interests. First and foremost the attention is focused on the strategies needed to manage in everyday situations.

Completion methods
The 25 contact hours will be spent learning to understand Finnish with the help of diverse exercises in
groups, pairs and individually. The course focuses mostly on practicing listening and reading comprehension, as well as on using Finnish in routine everyday situations. The course material consists of a reading
pack and other material designed to accommodate the students’ particular needs. The support language of
the course is English.
Oppimateriaalit
FI: The course material consists of a reading pack and other material designed to accommodate the students’ particular needs.
EN: The course material consists of a reading pack and other material designed to accommodate the students’ particular needs.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XENX001 Academic Reading
XENX001 Academic Reading
Lyhenne: XENX001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-3 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Lähtötasona lukion kielitaito tai sitä vastaavat taidot englannissa.
Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, students are expected to:
have developed appropriate reading strategies which include skimming and scanning.
have acquired academic literacy skills (e.g. ﬁnd, use and evaluate online tools and sources)
be able to identify various types of academic research and reporting types (e.g. qualitative and quantitative research, empirical and review articles)
be able to access, identify, and distinguish disciplinary and intercultural conventions and concepts, as
well as terminology used in the ﬁeld,
know how to discuss, summarise, and synthesize research information in their own words orally and in
written form in Finnish and/or in English,
be able to do self and peer assessments and to work in teams.
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EN: On completion of the course, students are expected to:
have developed appropriate reading strategies which include skimming and scanning.
have acquired academic literacy skills (e.g. ﬁnd, use and evaluate online tools and sources)
be able to identify various types of academic research and reporting types (e.g. qualitative and quantitative research, empirical and review articles)
be able to access, identify, and distinguish disciplinary and intercultural conventions and concepts, as
well as terminology used in the ﬁeld,
know how to discuss, summarise, and synthesize research information in their own words orally and in
written form in Finnish and/or in English,
be able to do self and peer assessments and to work in teams.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
The course focuses on developing academic literacy, management and use of sources, reading skills and
strategies, understanding details and relationships between ideas, as well as vocabulary strategies for reading extensive academic discipline specific texts. Interaction with peers and active learning will also be
included. The focus of the course varies depending on the discipline, student needs etc.
Assignments include the development of effective reading strategies and study skills, searching and evaluating information, and explaining concepts and terminology. In addition, interactive communication,
practiced through individual, pair- and group work, are emphasized. Students practice reporting research
information in one's own words in Finnish and/or English.

Suoritustavat
Kurssi on kontaktiopetusta, jossa läsnäolovelvollisuus (kurssin suorittaminen edellyttää vähintään 80 %:n
läsnäoloa opetustunneilla), sekä itseopiskeluna kirjallisia tehtäviä. Opetukseen sisältyy eri tyyppistä yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Lopputyönä laaditaan lyhennelmä oman alan aikakauslehden artikkelista
tai kirjallisuudesta. Opiskelija voi tehdä lyhennelmän myös esim. oman alansa tenttikirjasta (tai sen osasta).
EN:

Content
The course focuses on developing academic literacy, management and use of sources, reading skills and
strategies, understanding details and relationships between ideas, as well as vocabulary strategies for
reading extensive academic discipline specific texts. Interaction with peers and active learning will also be
included. The focus of the course varies depending on the discipline, student needs etc.
Assignments include the development of effective reading strategies and study skills, searching and evaluating information, and explaining concepts and terminology. In addition, interactive communication, practiced through individual, pair- and group work, are emphasized. Students practice reporting research information in one's own words in Finnish and/or English.

Completion methods
Interactive teaching involving individual, pair- and group work. Attendance is compulsory (80 %).

Lisätiedot
FI: Opintojakson järjestää JY:n avoin yliopisto ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoin yliopisto.
Proficiency level B2-C1.
EN: Course is organized by the JYU Open University.
Proficiency level B2-C1.
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Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Korvaava koe

Laajuus
3 op
3 op
2-3 op
2-3 op

XENX003 Communication Skills
XENX003 Communication Skills
Lyhenne: XENX003
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö
Hillamaria Pirhonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Lukion kielitaito tai vastaavat taidot englannissa.
Osaamistavoitteet
FI: After completion of the course students are expected to:
communicate orally, with confidence, in formal and informal situations in an academic and workplace
context,
prepare and deliver a professional presentation that follows internationally accepted norms.
recognize, understand and adjust to intercultural or interdisciplinary differences in communication,
work purposefully in groups, negotiating and building on the contributions of others to complete tasks,
present information and argue clearly and academically to others,
access and apply repertoire tools and competencies for ﬁeld-specific vocabulary
be familiar with and use various resources to facilitate and support the above.
EN: After completion of the course students are expected to:
communicate orally, with confidence, in formal and informal situations in an academic and workplace
context,
prepare and deliver a professional presentation that follows internationally accepted norms.
recognize, understand and adjust to intercultural or interdisciplinary differences in communication,
work purposefully in groups, negotiating and building on the contributions of others to complete tasks,
present information and argue clearly and academically to others,
access and apply repertoire tools and competencies for ﬁeld-specific vocabulary
be familiar with and use various resources to facilitate and support the above.
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Asiasisältö
FI:

Sisältö
Students will enhance their oral communication skills in academic and professional situations relating to
their own ﬁeld and future profession. Students will become familiar with the conventions and cultural considerations associated with spoken production and interaction. In addition students will continue to develop communication confidence and team working skills.

Suoritustavat
General and small group discussions, ﬁeld-specific presentations, problem-solving tasks.

EN:

Content
Students will enhance their oral communication skills in academic and professional situations relating to
their own ﬁeld and future profession. Students will become familiar with the conventions and cultural considerations associated with spoken production and interaction. In addition students will continue to develop communication confidence and team working skills.

Completion methods
General and small group discussions, ﬁeld-specific presentations, problem-solving tasks.
Lisätiedot
FI: Opintojakson järjestää JY:n avoin yliopisto ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoin yliopisto.
Proficiency level B2-C1.
EN: Course is organized by JYU Open University.
Proficiency level B2-C1.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XEN0005 Englannin kielen täydentävä kurssi
XEN0005 Complementary Course in English
Lyhenne: XEN0005
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Hillamaria Pirhonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat
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Esitiedot
FI: Intermediate to upper-intermediate level English course open to all students who have completed
at least their basic studies in English at comprehensive school level and beyond. All teaching is done in
English and all participants are expected to be able to understand spoken English and communicate in
English (at least to some degree). Very little Finnish is used or allowed to be used in this course.
Osaamistavoitteet
FI: Course aim is to revise, restore and improve those skills that have deteriorated through lack of use, opportunity or courage.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
In the course we will work on your spoken, written, listening and reading skills through individual, pair and
group tasks. Expect a heavy homework load and expect to get out of it as much as you put into it.

Suoritustavat
Luennot, pari- ja ryhmätehtävät, keskusteluharjoitukset.

Lisätiedot
FI: Toteutetaan vain Jyväskylän avoimen yliopiston opintojaksona.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XKVX001 Kirjoituskurssi
XKVX001 Writing Course
Lyhenne: XKVX001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
[tieto puuttuu], Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan monipuolistaneen kirjallista ilmaisutaitoaan. Hänen
odotetaan osaavan laatia erilaisia tekstilajeja edustavia tekstejä, rakentaa ja jäsentää tekstinsä tarkoituksenmukaisella tavalla sekä muotoilla tekstinsä kullekin tekstilajille ominaisella tavalla.
Asiasisältö
FI:
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Sisältö
Kurssi on pääosin itsenäisesti suoritettava kirjoittamisen kurssi, jonka tarkoituksena on monipuolistaa
opiskelijoiden kirjallista ilmaisutaitoa ja tekstilajien tuntemusta ja auttaa kehittymään kirjoittajana. Kurssin
aikana tutustutaan itsenäisesti tekstilajien konventioihin ja kirjoitetaan eri tekstilajeihin kuuluvia tekstejä, kuten tiedottavia, kantaa ottavia, ohjailevia tai fiktiivisiä tekstejä. Kurssilla ei harjoitella tieteellistä tutkimusraportointia eikä asioimiskirjoitusta. Tarkempiin kirjoittamisohjeisiin ja kirjallisuuteen tutustutaan aloitusluennolla.

Suoritustavat
Toteutetaan vain Jyväskylän avoimen yliopiston opintojaksona.
Kurssi on itsenäisesti suoritettava kirjoittamisen kurssi, jonka aikana opiskelija syventää omaa tietämystään eri tekstilajeista lukemalla kirjoittamisen oppaita ja julkaistuja tekstejä. Opiskelija kirjoittaa itsenäisesti työskennellen neljä erityyppistä tekstiä ja oppimispäiväkirjaa.

Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XRU0005 Ruotsin kielen täydentävä kurssi
XRU0005 Further Swedish
Lyhenne: XRU0005
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi, ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Kurssi soveltuu parhaiten opiskelijoille, jotka eivät ole käyneet lukiota ja joiden ruotsin opiskelusta on jo
aikaa ja/tai kielitaito on puutteellinen.
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee kielioppirakenteet, osaa kertoa omasta opiskelualastaan, pystyy lukemaan kohdekielisiä tekstejä sekä keskustelemaan ajankohtaisista teemoista.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla kerrataan ruotsin kielen kielioppirakenteita, mm. substantiivit, adjektiivit, pronominit, verbit, sanajärjestys ja prepositioiden käyttö. Lisäksi harjoitellaan luetunymmärtämistä erityyppisten tekstien avulla, tehdään runsaasti keskusteluharjoituksia ja pidetään lyhyt suullinen esitys. Kurssi valmentaa opiskelijaa
tutkintoon kuuluvaa ruotsin akateemisen tason kurssia varten aktivoimalla ruotsin kielen käyttöä.
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Suoritustavat
Kurssin opetusmuotoja ovat kielioppiluennot harjoituksineen, keskustelu- ja tekstinymmärtämisharjoitukset.
Lisätiedot
FI: Ruotsin valmentava kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat monipuolista harjoitusta ja tukea sekä kirjallisen että suullisen ruotsin kielen tuottamisessa.
Toteutetaan vain Jyväskylän avoimen yliopiston opintojaksona.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XKV0025 Tutkimusviestinnän verkkokurssi
XKV0025 Web Course in Research Communication
Lyhenne: XKV0025
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Veera Saksala, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opiskelijan odotetaan syventävän tietämystään tieteellisestä tutkielmasta tekstilajina ja harjaantuvan
tieteellisten tekstien lukijana ja kirjoittajana. Hänen odotetaan ymmärtävän, että kirjoittaminen on olennainen osa tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosessia, johon kuuluu olennaisena osana palautteen antaminen ja saaminen kirjoitusprosessin eri vaiheissa.
Opiskelijan odotetaan ymmärtävän tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina ja osaavan
rakentaa omaa tekstiään argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen. Opiskelijan oman tutkimustekstin odotetaan täyttävän tyyliltään, kieleltään ja rakenteeltaan tieteellisen tekstin
olennaisimmat tekstilajipiirteet.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssin sisällölliset painopisteet ovat
- tutkielman tekstilajipiirteet
- tekstin kriittinen lukeminen ja argumentointi sekä
- tutkielman kirjoitusprosessin vaiheiden hallinta.
Kurssin sisältö on ajateltu pääasiallisesti kasvatustieteiden ja muiden käyttäytymistieteiden opinnäytetöitä ja niiden rakennetta silmällä pitäen, mutta kurssin tietoja voi soveltaa muillekin aloille. Tutkimusraportin
rakenteen ja viittaustekniikan osalta kurssin ohjeet perustuvat Sirkka Hirsjärven, Pirkko Remeksen ja Pau-
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la Sajavaaran teokseen ”Tutki ja kirjoita”. Monilla muilla aloilla käytetään tästä poikkeavia menettelytapoja,
joten opiskelijan on opinnäytettään laatiessaan viime kädessä itse huolehdittava perehtymisestä oman ainelaitoksensa erityisohjeistoihin.
Lisätiedot
FI: Toteutetaan avoimena yliopisto-opetuksena.
Kurssi voi soveltua kandidaatin tutkinnossa vaadittaviin viestintä- ja kieliopintoihin Jyväskylän yliopistossa
lähinnä kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla. Kurssi käy mm. Kokkolan yliopistokeskuksessa keskeisiin sosiaalityön ja luokanopettajien aikuiskoulutuksen tutkintoihin, myös JY:n varhaiskasvatuksen, erityispedagogiikan sekä kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutukseen tähtääville opiskelijoille.
Kurssi on tarkoitettu opiskelijalle, jonka kandidaatintutkielman kirjoittaminen on käynnissä ja jolla on tutkielman asiasisällön ohjaus saatavilla muualta. Kurssin sisältö painottuu opiskelijan kandidaatintutkielman
kirjoitusprosessissa tarvittavien kirjoittamisen taitojen monipuoliseen kehittämiseen.Kurssista voi olla hyötyä myös esim. pro gradun tekemisessä, mutta kurssi ei ole varsinaisesti tarkoitettu maisterin tutkintoon sisältyväksi. Jatko-opiskelijoille kurssi ei sovellu.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Itsenäinen työskentely

Laajuus
3 op
3 op

XENK001 Academic Reading
XENK001 Academic Reading
Lyhenne: XENK001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, students are expected to:
- have developed academic literacies and strategies required for information management and evaluation
(e.g. locating, critically assessing and using information; extensive and intensive reading)
- identify types of academic reporting and argumentation, as well as discipline specific conventions,
concepts and terminology.
- recognize and adjust to interdisciplinary or intercultural differences in communication.
communicate and interact competently in various formal and informal situations in both general, ﬁeldspecific academic contexts and professional situations, using a variety of strategies.
- discuss, summarise, synthesise, and formulate research information in their own words orally and in written form.
- direct, monitor, and assess their own and peer learning for the development of further skills and confidence.
Lisätiedot
FI: Toteutetaan vain Jyväskylän avoimen yliopiston opintojaksona.
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XENK003 Communication Skills
XENK003 Communication Skills
Lyhenne: XENK003
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, students are expected to:
- recognize and adjust to interdisciplinary or intercultural differences in communication.
- communicate and interact competently in various formal and informal situations in both general, ﬁeldspecific academic contexts and professional situations, using a variety of strategies.
- work purposefully in teams, negotiating to complete tasks and presenting information clearly and academically to others.
- prepare and deliver a well-structured and clear academic, professional presentation that follows internationally accepted norms and discipline specific conventions and terminology.
- discuss, summarise, synthesise, and formulate research information in their own words orally and in written form.
- direct, monitor, and assess their own and peer learning for the development of further skills and confidence.
Lisätiedot
FI: Toteutetaan vain Jyväskylän avoimen yliopiston opintojaksona.

XENH0001 Academic Reading
XENH0001 Academic Reading
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
[tieto puuttuu]
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

[tieto puuttuu]
[tieto puuttuu]

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, students are expected to:
have developed academic literacies and strategies required for information management and evaluation (e.g. locating, critically assessing and using information; extensive and intensive reading)
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identify types of academic reporting and argumentation, as well as discipline specific conventions,
concepts and terminology.
discuss, summarise, synthesise, and formulate research information in their own words orally and in
written form.
direct, monitor, and assess their own and peer learning for the development of further skills and confidence.
Lisätiedot
FI: Toteutetaan vain Jyväskylän avoimen yliopiston opintojaksona.

XENH003 Communication Skills
XENH003 Communication Skills
Lyhenne: XENH003
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, students are expected to:
recognize and adjust to interdisciplinary or intercultural differences in communication.
communicate and interact competently in various formal and informal situations in both general, ﬁeldspecific academic contexts and professional situations, using a variety of strategies.
work purposefully in teams, negotiating to complete tasks and presenting information clearly and academically to others.
prepare and deliver a well-structured and clear academic, professional presentation that follows internationally accepted norms and discipline specific conventions and terminology.
direct, monitor, and assess their own and peer learning for the development of further skills and confidence.
Lisätiedot
FI: Toteutetaan vain Jyväskylän avoimen yliopiston opintojaksona.

TACE001 Multilingual and Multicultural Learning Context
TACE001 Multilingual and Multicultural Learning Context
Lyhenne: TACE001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus

5 op
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Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Kirsi Westerholm, Vastuuopettaja
Adrienn Károly, Vastuuopettaja
Fergal Carolan, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Avainteksti
FI: The overall aim of the TACE programme is to develop the participants' university pedagogical expertise
when teaching in English.
Osaamistavoitteet
FI: On completion of the programme participants are expected to…
· have a deeper understanding of the phenomenon of teaching and learning academic content through
English, including its benefits and challenges.
· have increased their own competence and confidence in using English for effective teaching.
· demonstrate cultural sensitivity and know how to address the specific needs of linguistically and culturally diverse student groups.
· understand patterns of thinking and language use in their own discipline in general and when teaching a
particular content
· have expanded their pedagogical repertoire and use effective teaching techniques that support student
learning by fostering critical inquiry, collaboration and dialogue as well as self-reflection.
· know how to manage class interaction effectively in a way that fosters open and respectful communication and group cohesion.
Asiasisältö
FI: The programme follows an English-medium instruction (EMI) approach and addresses not only topics
related to teaching academic content specific to different disciplines but also cross-cultural issues underlying the teaching and the learning process. The programme consists of eight contact sessions, which
focus on a variety of topics related to teaching academic content to multilingual and multicultural student
groups. The contact sessions are complemented by teaching observation followed by individual consultation. During the programme, participants compile a teaching portfolio. The contact sessions provide stimulating opportunities for cross-disciplinary discussion, collaborative teaching, and critical reflection.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
5 op
5 op

TACE002 Interactive Teaching Design
TACE002 Interactive Teaching Design
Lyhenne: TACE002
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet

5 op
englanti
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Arvosana-asteikko

Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Kirsi Westerholm, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the programme participants are expected to…
· have a deeper understanding of the phenomenon of teaching and learning academic content through
English, including its benefits and challenges.
· have increased their own competence and confidence in using English for effective teaching.
· demonstrate cultural sensitivity and know how to address the specific needs of linguistically and culturally diverse student groups.
· understand patterns of thinking and language use in their own discipline in general and when teaching a
particular content
· have expanded their pedagogical repertoire and use effective teaching techniques that support student
learning by fostering critical inquiry, collaboration and dialogue as well as self-reflection.
· know how to manage class interaction effectively in a way that fosters open and respectful communication and group cohesion.
EN: On completion of the programme participants are expected to…
· have a deeper understanding of the phenomenon of teaching and learning academic content through
English, including its benefits and challenges.
· have increased their own competence and confidence in using English for effective teaching.
· demonstrate cultural sensitivity and know how to address the specific needs of linguistically and culturally diverse student groups.
· understand patterns of thinking and language use in their own discipline in general and when teaching a
particular content
· have expanded their pedagogical repertoire and use effective teaching techniques that support student
learning by fostering critical inquiry, collaboration and dialogue as well as self-reflection.
· know how to manage class interaction effectively in a way that fosters open and respectful communication and group cohesion.
Asiasisältö
FI: The programme follows an English-medium instruction (EMI) approach and addresses not only topics
related to teaching academic content specific to different disciplines but also cross-cultural issues underlying the teaching and the learning process. The programme consists of eight contact sessions, which
focus on a variety of topics related to teaching academic content to multilingual and multicultural student
groups. The contact sessions are complemented by teaching observation followed by individual consultation. During the programme, participants compile a teaching portfolio. The contact sessions provide stimulating opportunities for cross-disciplinary discussion, collaborative teaching, and critical reflection.
EN: The programme follows an English-medium instruction (EMI) approach and addresses not only topics
related to teaching academic content specific to different disciplines but also cross-cultural issues underlying the teaching and the learning process. The programme consists of eight contact sessions, which focus on a variety of topics related to teaching academic content to multilingual and multicultural student
groups. The contact sessions are complemented by teaching observation followed by individual consultation. During the programme, participants compile a teaching portfolio. The contact sessions provide stimulating opportunities for cross-disciplinary discussion, collaborative teaching, and critical reflection.
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Toistuvuus

Laajuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

5 op
5 op

TACE003 Teaching Portfolio
TACE003 Teaching Portfolio
Lyhenne: TACE003
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

5 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Kirsi Westerholm, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the programme participants are expected to…
· have a deeper understanding of the phenomenon of teaching and learning academic content through
English, including its benefits and challenges.
· have increased their own competence and confidence in using English for effective teaching.
· demonstrate cultural sensitivity and know how to address the specific needs of linguistically and culturally diverse student groups.
· understand patterns of thinking and language use in their own discipline in general and when teaching a
particular content
· have expanded their pedagogical repertoire and use effective teaching techniques that support student
learning by fostering critical inquiry, collaboration and dialogue as well as self-reflection.
· know how to manage class interaction effectively in a way that fosters open and respectful communication and group cohesion.
Asiasisältö
FI: The programme follows an English-medium instruction (EMI) approach and addresses not only topics
related to teaching academic content specific to different disciplines but also cross-cultural issues underlying the teaching and the learning process. The programme consists of eight contact sessions, which
focus on a variety of topics related to teaching academic content to multilingual and multicultural student
groups. The contact sessions are complemented by teaching observation followed by individual consultation. During the programme, participants compile a teaching portfolio. The contact sessions provide stimulating opportunities for cross-disciplinary discussion, collaborative teaching, and critical reflection.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
5 op
5 op
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XYHH2000 Monikielinen vuorovaikutus
XYHH2000 Multilingual interaction
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

6 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Heli Hämäläinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Asiantuntijuuden ja monikielisen viestintäosaamisen kehittyminen
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa
ymmärtää monikielisyyden merkityksen omalla tieteenalallaan ja tunnistaa monikielisyyden erilaisia ilmenemismuotoja
ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden
kehittämistä
tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana.
Vuorovaikutus ja yhteistyö
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
osaa huomioida erilaisiin monikielisiin vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tavoitteita ja odotuksia omassa
viestinnässään
osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa monikielisissä vuorovaikutustilanteissa.
Tieto ja tekstilajit
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
osaa tiivistää erikielisistä lähteistä hankittua tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti/suullisesti/visuaalisesti)
osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin.
Asiasisältö
FI:
Oman viestintä- ja kieliosaamisen tunnistaminen monikielisissä akateemisissa ja ammatillisissa konteksteissa
Tieteenalakohtaisen tiedon hankinta, hallinta ja hyödyntäminen
Omasta tieteenalasta viestiminen eri kielillä
Vuorovaikutus monikielisessä ryhmässä
Oppimistehtävien työstäminen prosessimaisesti
Lisätiedot
FI: Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on
- osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (lait 424/2003, 481/2003, asetus
794/2004)
- osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004).
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Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (TT/HT) koodeilla
XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op, sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.
Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-Specific Academic and
Professional English, 0 op.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 3-Periodi 4

Laajuus
6 op
6 op

XYHH2006 Monikielinen vuorovaikutus
XYHH2006 Multilingual Interaction
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

6 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Heli Hämäläinen, Vastuuopettaja
Lisa Lahtela, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Asiantuntijuuden ja monikielisen viestintäosaamisen kehittyminen
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa
ymmärtää monikielisyyden merkityksen omalla tieteenalallaan ja tunnistaa monikielisyyden erilaisia ilmenemismuotoja
ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden
kehittämistä
tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana.
Vuorovaikutus ja yhteistyö
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
osaa huomioida erilaisiin monikielisiin vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tavoitteita ja odotuksia omassa
viestinnässään
osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa monikielisissä vuorovaikutustilanteissa.
Tieto ja tekstilajit
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
osaa tiivistää erikielisistä lähteistä hankittua tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti/suullisesti/visuaalisesti)
osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin.
Asiasisältö
FI:
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Oman viestintä- ja kieliosaamisen tunnistaminen monikielisissä akateemisissa ja ammatillisissa konteksteissa
Tieteenalakohtaisen tiedon hankinta, hallinta ja hyödyntäminen
Omasta tieteenalasta viestiminen eri kielillä
Vuorovaikutus monikielisessä ryhmässä
Oppimistehtävien työstäminen prosessimaisesti
Lisätiedot
FI: Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut vieraan kielen taidon (asetus
794/2004).
Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-Specific Academic and
Professional English, 0 op.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Opetusajankohta 1: Periodi 3-Periodi 4
Osallistuminen opetukseen, Ruotsin opintosuunta

Laajuus
6 op
6 op

XYHH2005 Monikielinen vuorovaikutus
XYHH2005 Multilingual Interaction
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

6 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Heli Hämäläinen, Vastuuopettaja
Maria Hyvönen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Asiantuntijuuden ja monikielisen viestintäosaamisen kehittyminen
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa
ymmärtää monikielisyyden merkityksen omalla tieteenalallaan ja tunnistaa monikielisyyden erilaisia ilmenemismuotoja
ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden
kehittämistä
tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana.
Vuorovaikutus ja yhteistyö
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
osaa huomioida erilaisiin monikielisiin vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tavoitteita ja odotuksia omassa
viestinnässään
osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa monikielisissä vuorovaikutustilanteissa.
Tieto ja tekstilajit
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

251 / 512

osaa tiivistää erikielisistä lähteistä hankittua tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti/suullisesti/visuaalisesti)
osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin.
Asiasisältö
FI:
Oman viestintä- ja kieliosaamisen tunnistaminen monikielisissä akateemisissa ja ammatillisissa konteksteissa
Tieteenalakohtaisen tiedon hankinta, hallinta ja hyödyntäminen
Omasta tieteenalasta viestiminen eri kielillä
Vuorovaikutus monikielisessä ryhmässä
Oppimistehtävien työstäminen prosessimaisesti
Lisätiedot
FI: Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (lait 424/2003, 481/2003, asetus 794/2004).
Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (TT/HT) koodeilla
XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op, sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 3-Periodi 4

Laajuus
6 op
6 op

XES0005 Espanja 1
XES0005 Spanish 1
Lyhenne: XES0005
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
espanja, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ivette Perez de Kolari, Vastuuopettaja
Miguel Lopez Sanchez, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Kurssin taivotteena on perustason kielitaito (A1 Eurooppalainen viitekehys). Tärkein suullisen viestinnän
osaamistavoite on oppia reagoimaan yksikertaisiin kysymyksiin ja kysymään perustietoa ihmisistä tutustuttaessa. Tärkein kirjallisen viestinnän osaamistavoite on oppia lukemaan ja kirjoittamaan lyhyitä tekstejä/viestejä.
Kurssin käytyään opiskelija osaa:
- muodostaa yksinkertaisia kysymyksiä ja lyhyitä vastauksia.
- tervehtiä ja käyttää yleisimpiä kohteliaisuusfraaseja.
- kertoa itsestään ja oman elämän asioista: mistä on kotoisin, omasta perheestään, mistä pitää ja mistä on
kiinnostunut mm. harrastukset ja vapaa-ajan vietto.
- selviytyy myös perus ostos- ja tilaustilanteessa.
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- kertoa enemmän espanjankielisten maiden kulttuurista.
Kurssilla harjoitellaan mm. seuraavia asioita/rakenteita:
- olla-verbit ja yksinkertainen preesens
- persoona-, possessiivi- ja demonstratiivipronominit
- sanasto: kysymyssanoja, lukusanoja, perhe, kulkuneuvot, harrastuksia
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Alkeiskurssi.

Suoritustavat
Luento, videot, harjoitukset.
Kirjallinen koe (kirjan kappaleet 1- 5).
Oppimateriaalit
FI: Oppikirja.
Kirjallisuus
Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki, ESPAÑOL 1, Finn Lectura; ISBN: 978-951-792-672-0
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

4 op
4 op

XES0006 Espanja 2
XES0006 Spanish 2
Lyhenne: XES0006
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
espanja, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ivette Perez de Kolari, Vastuuopettaja
Miguel Lopez Sanchez, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Edeltävät opinnot: Espanja 1 tai vastaavat tiedot.
Suositellut esitiedot
XES0005 Espanja 1

Laajuus
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Osaamistavoitteet
FI: Kurssin tavoitteena on perustason kielitaidon (A1) täydentäminen, esim. ympäristön ja asioiden kuvaileminen ja niistä kertominen.
Kurssin käytyään opiskelijaa osaa:
kertoa varmemmin itsestään ja oman elämänsä asioista.
tilata ravintolassa, asioida kaupassa ja vaateostoksilla.
kertoa, mitä on tehnyt, päivittäisistä rutiineista ja tulevaisuudensuunnitelmista.
puhua säästä ja vuodenajoista
kysyä ja neuvoa tietä.
ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta, jonka aihe on tuttu.
kertoa enemmän espanjankielisten maiden kulttuurista.
Kurssilla harjoitellaan mm. seuraavia asioita:
- lisää gustar-verbistä ja muita samantyyppisiä verbejä
- lähifutuuri ja perfekti
- refleksiiviverbit ja paikan prepositiot
- lisää demonstratiivipronominit
- adjektiivien vertailuasteet
- sanasto: ruoka, järjestyslukuja, vuodenajat, kuukaudet, viikonpäivät, vaatteet ja värit
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Alkeiskurssi 2. Syvennetään perustaitoja ja kieliopin tuntemusta.

Suoritustavat
Luento, pari- ja ryhmätehtäviä sekä videot.
Kirjallinen koe (kirjan kappaleet 6-10).

Oppimateriaalit
FI: Oppikirja.
Kirjallisuus
Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki, ESPAÑOL 1, Finn Lectura; ISBN: 978-951-792-672-0
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XES0007 Espanja 3
XES0007 Spanish 3
Lyhenne: XES0007
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
espanja, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto

Jyväskylän yliopisto
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Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ivette Perez de Kolari, Vastuuopettaja
Miguel Lopez Sanchez, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Espanja 2 tai vastaavat tiedot.
Suositellut esitiedot
XES0005 Espanja 1
XES0006 Espanja 2
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin tavoitteena laajempi perustason kielitaito (A1) eli jokapäiväinen kommunikointi liittyen opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan.
Kurssin käytyäni osaan:
- kertoa varmemmin itsestään ja oman elämän asioista
- kertoa lisää menneistä tapahtumista (mitä tein, mitä olen ja olin tehnyt)
- kertoa enemmän espanjankielisten maiden kulttuurista
Kurssilla harjoitellaan mm. seuraavia rakenteita:
- preteriti
- objektit: akkusatiivi ja datiivi
- sanasto: maantiede, matkailu, taide, ja kultturi, maalaus, kirjallisuus
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Opitaan keskustelemaan espanjaksi ja kiinnitetään huomiota myös paralingvistisiin piirteisiin.

Suoritustavat
Luento, videot, harjoitukset, etc.

Kirjallisuus
ESPAÑOL 1 . Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki, Finn Lectura.; ISBN: 978-951-792-672-0
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XES0008 Espanja 4
XES0008 Spanish 4
Lyhenne: XES0008
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus

4 op
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Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

espanja, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ivette Perez de Kolari, Vastuuopettaja
Miguel Lopez Sanchez, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Espanja 3 tai vastaavat tiedot.
Suositellut esitiedot
XES0005 Espanja 1
XES0006 Espanja 2
XES0007 Espanja 3
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin tavoitteena itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (A2), esim. ympäröivän maailman kuvailu ja tunteista puhuminen.
Kurssin käytyään opiskelija:
- osaa kommunikoida arkielämän eri konteksteissa.
- kykenee neuvottelemaan ja muistelemaan espanjaksi.
- hahmottaa eri kielenkäytön erityispiirteitä.
- ymmärtää enemmän espanjankielisten maiden kulttuurista.
Kurssilla harjoitellaan mm. seuraavia asioita/rakenteita:
- tuttuja rakenteita: indikatiivin preesens sekä menneet muodot: preteriti, imperfekti
- subjunktiivi preesens
- imperatiivi
- sanasto: nuoriso, sairaudet, elokuvat, yhteiskunta, ja politiikka, harrastukset.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Jatkokurssi 2. Vahvistetaan aiemmin opittuja taitoja ja sovelletaan niitä erilaisiin kommunikaatiotilanteisiin.

Suoritustavat
Luento, videot, harjoitukset.
Kirjallinen koe (kirjan kappaleet 16-20).

Oppimateriaalit
FI: Oppikirja.
Kirjallisuus
Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki, ESPAÑOL 1, Finn Lectura; ISBN: 978-951-792-672-0
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1

Toistuvuus

Laajuus
4 op

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

256 / 512

Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Korvaava koe edistyneille opiskelijoille

4 op
4 op
4 op

XESX1000 Espanjan valmennuskurssi
XESX1000 Spanish Preparatory Course
Lyhenne: XESX1000
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
espanja
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Hallintohenkilö
Ivette Perez de Kolari, Vastuuopettaja
Miguel Lopez Sanchez, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Espanja 3-4 kurssien suorittaminen tai lukion C/D espanja.
Español 3-4 o equivalente en bachillerato u otro. Nivel mínimo: A2
El alumno tiene un amplio vocabulario en español y tiene conocimiento de la siguiente gramática:
• uso del dativo, acusativo y doble sustitución
• verbos reflexivos
• verbos regulares e irregulares en presente
• el presente, el gerundio
• el pretérito, el perfecto, el imperfecto y pluscuámperfecto
• el presente del subjuntivo
Vastaavuudet muihin opintoihin
XES0009 Espanjan valmentava kurssi
Osaamistavoitteet
FI: El propósito del curso es que el estudiante se comunique de manera fluida en contextos de estudio,
trabajo y cuestiones generales. Usuario independiente de la lengua--> (B1).
Al terminar este curso el estudiante será capaz de usar estrategias de lectura eficiente, usar diccionarios
apropiados al caso, expandir su repertorio de vocabulario, producir textos escritos fluidos y correctos, mejorar su capacidad de expresión oral y auditiva y reforzar y adquirir gramática más compleja.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kieliopin ja sanaston kertaaminen. Kirjalliseen ja suulliseen kommunikointiin harjaantuminen. Kurssi sisältää myös kuullunymmärtämistehtäviä ja pienimuotoisia keskusteluharjoituksia.
Desarrollo, práctica y profundización de las cuatro destrezas comunicativas: lectura, escritura, escucha y
producción oral. Énfasis en aspectos de la cultura hispanoamericana.
En el curso se practicarán las siguientes construcciones:
• futuro, condicional, imperativo
• imperfecto y pluscuámperfecto del subjuntivo
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• construcciones pasivas: se pasivo (refleja / impersonal)

Suoritustavat
Material se basa en los libros ¿Qué tal? 2 y la platfaforma Moodle. Actividades individuales, en parejas, grupos pequeños y clase entera. No es necesario comprar los libros.

Lisätiedot
FI: • Vapaavalintainen kurssi kaikille yliopisto-opiskelijoille.
• Pakollinen taloustieteen kandidaattitason opiskelijoille, jos espanja on 2. vieras kieli.
Kirjallisuus
Mäkinen, Riiho, Torvinen ¿Qué tal? 2 Kielioppi ja harjoitukset; ISBN: 978-951-26-5493-2
Mäkinen, Riiho, Torvinen ¿Qué tal? 2 Tekstit ja sanastot; ISBN: 978-951-26-5473-4
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Laajuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

3 op
3 op

XESX1001 Espanjan tekstitaidot
XESX1001 Spanish Text Skills
Lyhenne: XESX1001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
espanja
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Hallintohenkilö
Ivette Perez de Kolari, Vastuuopettaja
Miguel Lopez Sanchez, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Español 4, Español Preparatorio/Valmennuskurssi o equivalente en bachillerato u otro. Nivel de comienzo: A2.
Vastaavuudet muihin opintoihin
XES0010 Espanjan tekstikurssi/kielikoe
Osaamistavoitteet
FI: Al final del curso el alumno será capaz de comprender diferentes tipos de textos escritos en español y
reportar forma y contenido. Nivel: B1-B2
Asiasisältö
FI:
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Sisältö
Se ofrece a cualquier estudiante que cumpla con el requerimiento mínimo.
Lectura de diferentes tipos de textos en español y comprensión de ideas principales e ideas implícitas en
un texto. Uso de estrategias de lectura eficiente. Construcción de repertorio de vocabulario de las lecturas.

Lisätiedot
FI: • Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille.
• Kauppatieteiden opiskelijoille, joilla ranska on valittu pakolliseksi 2. vieraaksi kieleksi, tämä on vaihtoehtoinen Espanjankielinen vuorovaikuitus –kurssin kanssa ja täydentää pakolliset 5 opintopistettä 2. vieraan
kielen viestintä- ja kieliopintoja.
Oppimateriaalit
FI: La profesora proveerá todo el material del curso. Plataforma de Moodle.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XESX1002 Espanjankielinen vuorovaikutus
XESX1002 Spanish Communication
Lyhenne: XESX1002
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
espanja
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Hallintohenkilö
Ivette Perez de Kolari, Vastuuopettaja
Miguel Lopez Sanchez, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Nivel requerido: Español 4 o conocimientos correspondientes y Español Preparatorio/Valmennuskurssi.
Nivel mínimo de lengua: A2-B1
Vastaavuudet muihin opintoihin
XES0017 Espanjan keskusteluharjoitukset
Osaamistavoitteet
FI: El propósito del curso es ofrecer al estudiante la posibilidad de desarrollar la expresión oral y conversacional en diferentes funciones comunicativas y temas de actualidad. Material audiovisual y de lectura
nos servirán de apoyo a las conversaciones. Usuario independiente de la lengua--> (B1–B2).
Al terminar el curso el estudiante será capaz de comunicarse de manera espontánea, correcta, coherente
y fluida en español y aplicará competencias y estrategias comunicativas para comprender y mantener una
conversación fluida. También podrá expresar de manera más fluida sus opiniones y argumentar temas e
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ideas. El estudiante diferenciará entre la lengua hablada y escrita así como las diferencias de uso de cortesía.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Se ofrece a cualquier estudiante que cumpla con el requerimiento mínimo.
El curso ofrece al estudiante la posibilidad de desarrollar la expresión oral y conversacional en diferentes
funciones comunicativas y temas de actualidad: sociedad, política, economía, cultura y temas de especialización, etc...

Suoritustavat
Clases presenciales. Discusión y conversación en parejas, grupos pequeños y toda la clase. Debates, actividades de juicio crítico, juegos y un proyecto requisito de UVK. Temas libres, especializados y preseleccionados por la profesora.

Lisätiedot
FI: • Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille.
• Kauppatieteiden opiskelijoille, joilla ranska on valittu pakolliseksi 2. vieraaksi kieleksi, tämä on vaihtoehtoinen Espanjan tekstitaidot –kurssin kanssa ja täydentää pakolliset 5 opintopistettä 2. vieraan kielen viestintä- ja kieliopintoja.
Oppimateriaalit
FI: El material del curso está en Moodle.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XESX010 Sosiaalisen median espanjaa
XESX010 Spanish for Social Media
Lyhenne: XESX010
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
espanja, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Hallintohenkilö
Ivette Perez de Kolari, Vastuuopettaja
Miguel Lopez Sanchez, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Preferiblemente aquellso alumnos que hayan partcipado en los cursos Español 1-4, valmentava,
compresión oral y de textos.

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

260 / 512

Osaamistavoitteet
FI: - Mejorar la comunicación escrita y la agilidad de reacción lingüística en español
- Kehittää kirjallista viestintää ja reaktionopeutta espanjan kielessä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
- Las redes sociales en España y América Latina.
- Las redes sociales y la construcción de la realidad.
- Los temas de conversación estarán TODOS relacionados con los aspectos semánticos, léxicos y sintácticos del idioma español.
- Sosiaaliset verkostot Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa.
- Sosiaaliset verkostot ja todellisuuden rakentaminen.
- Keskusteluaiheet liittyvät espanjan kielen semanttisiin, sanastollisiin ja syntaktisiin piirteisiin.

Suoritustavat
- Kaksi pääluentoa: yksi kurssin aluksi ja toinen lopuksi. 1. Sosiaaliset verkostot Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa 2. Sosiaaliset verkostot ja todellisuuden rakentaminen
- Kurssi toteutetaan Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Näillä alustoilla vaihdetaan mielipiteitä kirjallisesti, kuvia kommentoimalla ja linkkien avulla.
- Opettaja osallistuu keskusteluun ohjaajan roolissa.
- Dos clases magistrales: una al comienzo del curso y otra al final: 1. Las redes sociales en España y América Latina 2. Las redes sociales y la construcción de la realidad.
- El curso se realizará en las plataformas Facebook, Twitter e Instragram. En estas se intercambiaran opiniones escritas, imagenes comentadas y enlaces de apoyo.
- En gran parte de las comunicaciones el profesor partipará como corrector.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XESX011 Espanjan kielen kuunteluharjoitukset
XESX011 Spanish Listening Exercises
Lyhenne: XESX011
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
espanja, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ivette Perez de Kolari, Vastuuopettaja
Miguel Lopez Sanchez, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat
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Esitiedot
FI: Español 4 o equivalente en bachillerato u otro. Nivel de comienzo A2
Suositellut esitiedot
XES0008 Espanja 4
Osaamistavoitteet
FI: Al final del curso el alumno será capaz de comprender las ideas básicas y progresivamente los detalles
y hacer inferencias de mensajes de comunicación aural en diferentes tipos de textos auditivos en español.
Nivel: A2-B2.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
El curso se enfoca en desarrollar habilidades auditivas y familiarizar al estudiante con técnicas de escucha
activa y efectiva en español y ayudarles a perder el miedo a escuchar español natural y para / de nativohablantes. Diferentes tipos de textos de audio: noticias, novelas, radio, etc…

Suoritustavat
El formato del curso es 12 horas contacto y 12 horas a distancia. El curso ofrece mucha flexibilidad ya que
todo el material está en Moodle y la mitad del curso es a distancia.

Lisätiedot
FI: Se ofrece a cualquier estudiante que cumpla con el requerimiento mínimo.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Laajuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

3 op
3 op

XES0015 Liike-elämän kulttuuri Espanjassa ja latinalaisessa Amerikassa
XES0015 Business Culture in Spain and Latin America
Lyhenne: XES0015
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
espanja, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Hallintohenkilö
Ivette Perez de Kolari, Vastuuopettaja
Miguel Lopez Sanchez, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Valmentava kurssi tai vastaavat tiedot.
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Osaamistavoitteet
FI: - Tener un nivel B1-B2 en el campo de las relaciones comunicativas en el ámbito de los negocios.
- Rutinas más comunes en las negociaciones.
- Comprender las diferencias culturales que existen entre los latinoamericanos entre sí y entre estos y los
finlandeses en general.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Pakollinen niille taloustieteiden opiskelijoille, joilla espanja on toisena vieraana kielenä.
Muiden tiedekuntien opiskelijoille valinnainen kurssi.
Kohderyhmä: Kaikki opiskelijat, mutta erityisesti taloustieteen alaa opiskelevat ja siitä kiinnostuneet.
Tavoitteet: Opetellaan neuvottelutaitoja espanjaksi

Suoritustavat
Lecturas magistrales, prácticas en grupo.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XESX003 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikan taide, kirjallisuus ja kult
XESX003 Spanish Language and Latin American Art, Literature and Culture
Lyhenne: XESX003
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
espanja, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Hallintohenkilö
Ivette Perez de Kolari, Vastuuopettaja
Miguel Lopez Sanchez, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: El objetivo principal es tener una visión general sobre los aspectos más relevantes de la LITERATURA,
ARTE y ARQUITECTURA latinoamericana.
El objetivo práctico es que el participante tenga suficientes conocimientos culturales para poder tener temas de conversación más allá de los estrictamente profesionales.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
- Arte Precolombino de México y Centroamérica
- Popol Vuh
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- Frida y Diego
- Mitos latinoamericanos
- Sincretismo religioso
- Gastronomia latinamericana
- Arquitectura: conexión con Finlandia - Brasilia
- La mujer en la Literatura LA
- El Realismo Mágico

Suoritustavat
Lecturas magistrales, visitas de expertos.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

3 op
3 op

XESX004 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikan media ja viestintä
XESX004 Spanish Language and Latin American Media and Communication
Lyhenne: XESX004
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti, espanja, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Hallintohenkilö
Ivette Perez de Kolari, Vastuuopettaja
Miguel Lopez Sanchez, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Required level of Spanish: min A2.
Osaamistavoitteet
FI: The student will have the tools to urdestand the relationship on media and politics in LA
The student will improve his/her understanding of Spanish language spoken in Latin America
The student will be aware of media role in her/his own home country.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
- Media ownership in Latin America
- Radio is back!
- Social Media role in LA as a agenda setting
- Particulars of Latin American Television: La telenovela
- Soup opera as propaganda
- Televisa, Globo and Telesur: cultural differences
- Advertising and social class

Suoritustavat

Laajuus
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Series of lectures.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XESX005 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikan talous
XESX005 Spanish Language and Latin American Economy
Lyhenne: XESX005
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
espanja, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Hallintohenkilö
Ivette Perez de Kolari, Vastuuopettaja
Miguel Lopez Sanchez, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Valmentava kurssi tai vastaavat tiedot.
Osaamistavoitteet
FI: El alumno tendrá una visión actualizada sobre:
1. La situación actual de la economía y finanzas de América Latina
2. El papel de Finlandia en AL y posibilidades de inversión
3. Tendrá herramientas de información para la negociación
Opiskelija saa päivitettyä tietoa
- Latinalaisen Amerikan tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta.
- Suomen roolista Latinalaisessa Amerikassa ja sijoitusmahdollisuuksista
- Työkaluista neuvottelutilanteisiin
Asiasisältö
FI:

Sisältö
1. Situación actual de la economía y finanzas de: España y América Latina
2. Inﬂuencia histórica de Europa y USA en el mercado latinoamericano
3. Finlandia y América Latina

Suoritustavat
Clases magistrales, una visita de un experto como mínimo.

Oppimateriaalit
FI: - Boletin informativo del Banco de Santander
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- FMI
- Banco Mundial
- OEA
- Banco Interamericano de Desarrollo
- ALBA y MERCOSUR
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XESX006 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikan historia, politiikka ja yht
XESX006 Spanish Language and Latin American History, Politics and Society
Lyhenne: XESX006
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
espanja, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Hallintohenkilö
Ivette Perez de Kolari, Vastuuopettaja
Miguel Lopez Sanchez, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Español 1-4 y Valmentava.
Osaamistavoitteet
FI: Los estudiantes serán capaces de:
- Obtener un juicio crítico sobre la complejidad de la historia y sociedad contemporáneas de España y Latinoamérica.
- Enlazar los distintos aspectos de la cultura hispanoamericana a través de análisis y reflexiones.
Kurssin käytyään opiskelijaa osaa:
· Arvioida Espanjan ja Latinalaisen Amerikan historiaa ja tämän päivän yhteiskuntaa kriittisesti.
· Yhdistää nykypäivän tapahtumat historiaan. Tämä sivistys on välttämätön kulttuurienvälisessä viestinnässä ja on ratkaiseva monilla eri aloilla, kuten liike-elämässä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Clases divididas en cinco partes: España, México, Caribe, Andes y Cono Sur. Cada parte corresponte a una
región cultural.

Suoritustavat
Clases magistrales o conferencias en español.
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Lisätiedot
FI: Este curso se ofrece a estudiantes de todas las facultades y se requiere un nivel mínimo de A2 en español.
Tämä kurssi on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Sen alkuvaatimuksena on vähintään taso A2
espanjan kielessä.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XVE0005 Venäjä 1
XVE0005 Russian 1
Lyhenne: XVE0005
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

5 op
suomi, venäjä
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Margarita Pietarinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Kurssille osallistuminen ei vaadi edeltäviä opintoja.
Osaamistavoitteet
FI: Kielen alkeiden hallinta (taitotaso A1.1 Eurooppalainen viitekehys)
Kurssin jälkeen opiskelija:
- selviää hyvin yksinkertaisissa arkitilanteissa
- pystyy poimimaan hidastempoisesta puheesta tuttuja sanoja
- pystyy ymmärtämään joitakin pääasioita maailmantiedon avulla
- osaa lukea venäjäksi hyvin lyhyitä tekstejä
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla opitaan kielen perusrakenteet ja -taidot: kuinka selviytyä venäjän kielellä elämän arkitilanteissa.

Suoritustavat
Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään
tavoitteissa esiteltyjä taitoja.
Kurssilla tehdään testi jokaisen kappaleen jälkeen. Lisäksi kurssilla tehdään kirjallisia töitä, kuullun ymmärtämisen testejä ja suullinen tentti.
Lisätiedot
FI: Kurssi on tarkoitettu niille, jotka eivät opiskelleet venäjää aikaisemmin
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Oppimateriaalit
FI: Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1
Kirjallisuus
Alestalo Marjatta<br />Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1; ISBN: 978-951-1-33414-9
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Laajuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

5 op
5 op

XVE0006 Venäjä 2
XVE0006 Russian 2
Lyhenne: XVE0006
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

5 op
suomi, venäjä
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Margarita Pietarinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Kurssille osallistuminen vaatii Venäjä 1-kurssin suorituksen tai vastaavat tiedot.
Suositellut esitiedot
XVE0005 Venäjä 1
Osaamistavoitteet
FI: Kielen alkeiden kehittäminen (taitotaso A1.2 Eurooppalainen viitekehys). Kurssin jälkeen opiskelija:
- rohkeasti selviytyy arkitilanteissa
- pystyy käyttämään laajempaa sanavarastoa kertoakseen tapahtumista ja tekemisistään
- osaa päätellä merkityksiä autenttisista teksteistä
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla opitaan kielen perusrakenteet ja -taidot: kuinka selviytyä venäjän kielellä elämän arkitilanteissa.

Suoritustavat
Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään
tavoitteissa esiteltyjä taitoja.
Kurssiin kuuluu testejä, kirjallisiä tehtäviä ja suullisen kielitaidon tentti
Oppimateriaalit
FI: Oppikirjana kurssilla on "Kafe Piter" 1 - venäjää taitotasolle A1.
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Kirjallisuus
Alestalo, Marjatta<br />Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1; ISBN: 978-951-1-33414-9
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
5 op
5 op

XVE0007 Venäjä 3
XVE0007 Russian 3
Lyhenne: XVE0007
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

5 op
suomi, venäjä
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Margarita Pietarinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Kurssille osallistuminen vaatii Venäjä 1-2 kurssien suorituksen tai vastaavat tiedot.
Suositellut esitiedot
XVE0005 Venäjä 1
XVE0006 Venäjä 2
Osaamistavoitteet
FI: Peruskielitason kehittyminen (taitotaso A2.1 Eurooppalainen viitekehys). Kurssin jälkeen opiskelija pystyy:
- tarkemmin ja laajemmin ilmaisemaan itseään jokapäiväisissä tilanteissa
- osallistumaan keskusteluun tutusta aiheesta
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssin tavoitteena syventää perustaitoja ja laajentaa sanastoa.

Suoritustavat
Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään
tavoitteissa esiteltyjä taitoja.
Kurssiin kuuluu testejä, kirjallisia töitä ja suullisen kielitaidon arviointi.
Oppimateriaalit
FI: Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1.
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Kirjallisuus
Alestalo Marjatta<br />Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1; ISBN: 978-951-1-33414-9
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Laajuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

5 op
5 op

XVE0008 Venäjä 4
XVE0008 Russian 4
Lyhenne: XVE0008
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

5 op
suomi, venäjä
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Margarita Pietarinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Kurssille osallistuminen vaatii Venäjä 1-3 kurssien suorituksen tai vastaavat tiedot.
Suositellut esitiedot
XVE0005 Venäjä 1
XVE0006 Venäjä 2
XVE0007 Venäjä 3
Osaamistavoitteet
FI: Peruskielitason kehittyminen (taitotaso A2.2 Eurooppalainen viitekehys). Kurssin jälkeen opiskelija:
- selviää jokapäiväisissä tilanteissa
- pystyy ilmaisemaan omia tarpeita suhteellisen monipuolisesti
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssin tavoitteena syventää ja monipuolistaa opiskelijoiden venäjän kielen perustaitoja.

Suoritustavat
Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään
tavoitteissa esiteltyjä taitoja.
Kurssiin kuuluu testejä, kirjallisia tehtäviä ja suullisen kielitaidon arviointi.
Oppimateriaalit
FI: Kafe Piter 2 - venäjää taitotasolle A2

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

270 / 512

Kirjallisuus
Alestalo Marjatta, Malmberg Irina<br />Kafe Piter 2 - venäjää taitotasolle A2; ISBN: 978-951-792-377-4
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
5 op
5 op

XVEX1000 Venäjän valmennuskurssi
XVEX1000 Russian Preparatory Course
Lyhenne: XVEX1000
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi, venäjä
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Margarita Pietarinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Venäjän 3-4 kurssien suorittaminen tai lukion C/D-venäjän kursseja vastaavat taidot.
Suositellut esitiedot
XVE0007 Venäjä 3
XVE0008 Venäjä 4
Vastaavuudet muihin opintoihin
XVE0016 Venäjän valmentava kurssi
Osaamistavoitteet
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys, ymmärtäminen ja tuottaminen lähelle
B1-tasoa).
Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
· hallita suullisen ja kirjallisen vuorovaikutuksen strategioita
· ymmärtää yleiskielistä vuorovaikutusta
· selviytyä sekä suullisesti että kirjallisesti työ- ja opiskeluelämän tavallisimmissa vuorovaikutustilanteissa
· osata arvioida vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen oppijana
· ottaa itse vastuu oppimisestaan
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssi räätälöidään kulloisenkin opiskelijaryhmän mukaan. Kurssilla vahvistetaan kielitaitoa opiskelun ja
työelämän tarpeisiin.
Aiheita esim. akateeminen opiskelu ja työelämä, yhteiskunnalliset ja kulttuuriaiheet.
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Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä ja vuorovaikutustilanteita, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen, sekä suullisen että kirjallisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Itse- ja vertaisarviointi.
Lisätiedot
FI: Vapaavalintainen kurssi kaikille yliopisto-opiskelijoille.
Teema: Venäjän kieli, yhteiskunta ja työelämä
Oppimateriaalit
FI: Kafe Piter 2
EN: Kafe Piter 2
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XVEX1001 Venäjän tekstitaidot
XVEX1001 Russian Text Skills
Lyhenne: XVEX1001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-3 op
suomi, venäjä
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Margarita Pietarinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Valmennuskurssin suorittaminen
Suositellut esitiedot
XVEX1000 Venäjän valmennuskurssi
Vastaavuudet muihin opintoihin
XVE0010 Venäjän tekstikurssi/kielikoe
Osaamistavoitteet
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys B1).
Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
· pystyä hakemaan itsenäisesti tietoa venäjänkielisistä lähteistä ja raportoimaan aiheesta muille
· pystyä poimimaan tekstistä sen pääsisältö
· tiedostaa erityyppisten tekstien rakenteita ja ominaispiirteitä sekä vaikuttamiskeinoja
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· kyetä tuottamaan rakenteeltaan selkeää kieltä
· pystyä tietoisesti kehittämään omaa kirjallista viestintäänsä venäjäksi
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla harjoitellaan luku- ja kirjoittamisstrategioita, tärkeimmän asiasisällön löytämistä tekstistä sekä
selkeän tekstin tuottamista ja argumentointitaitoa. Kurssilla käydään läpi muutamien tekstityyppien tyylikeinoja ja pohditaan tekstin ja sen taustalla olevan kulttuurin yhteyttä.
Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään
tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen, sekä kirjallisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Suomenkielinen referaatti opiskeliijan valitsemasta venäjänkielisestä artikkelista.
Lisätiedot
FI: Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille.
Teema: Venäjänkielinen työelämä, yhteiskunta ja yliopisto-opinnot
Oppimateriaalit
FI: Opettajan ja opiskelijoiden laatima
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Itsenäinen työskentely

Laajuus
2-3 op
2-3 op
2-3 op
2-3 op

XVEX1002 Venäjänkielinen vuorovaikutus
XVEX1002 Russian Communication
Lyhenne: XVEX1002
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-3 op
suomi, venäjä
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Margarita Pietarinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Valmennuskurssin suorittaminen
Osaamistavoitteet
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys B1)
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Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
· kyetä etukäteen valmistautumalla keskustelemaan omasta erikoisalastaan ja spontaanisti yleisistä aihepiireistä
· pystyä osallistumaan opiskeluun ja työelämään liittyviin vuorovaikutustilanteisiin
· osata perustella oma mielipiteensä ja argumentoida
· kyetä itsenäisesti kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutusstrategioita sekä esiintymis- ja argumentointitaitoja.
Aihepiireinä mm. yliopisto-opiskelu, venäläinen kulttuuri ja yhteiskunta, ajankohtaiset asiat sekä opiskelijoiden omat erikoistumisalat.
Kurssi sisältää vuorovaikutustilanteisiin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen, sekä suullisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Vuorovaikutustaitojen itse- ja vertaisarviointi.
Lisätiedot
FI: Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille
Teema: Vuorovaikutustaitoja venäjäksi työelämään, yliopisto-opintoihin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
Aihepiireinä mm. työelämä ja yliopisto-opiskelu, Suomen ja Venäjän vertailu (yhteiskunta, kulttuuri, arvot),
ajankohtaiset asiat sekä opiskelijoiden omat erikoistumisalat.
Oppimateriaalit
FI: Kafe Piter 2
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2-3 op
2-3 op

XVE0019 Venäjän normatiivinen kielioppi 1
XVE0019 Normative Grammar in Russia
Lyhenne: XVE0019
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
suomi, venäjä
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Margarita Pietarinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat
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Esitiedot
FI: Venäjä 4 ja/tai valmennuskurssi tai hyvät koulutiedot.
Suositellut esitiedot
XVE0008 Venäjä 4
tai
XVEX1000 Venäjän valmennuskurssi
Osaamistavoitteet
FI: Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi…
• omata selkeä käsitys venäjän kielen rakenteesta ja taito käyttää sitä oikein
• hallita vaativia lauserakenteita sekä kielelliset keinot selkeän tekstin laatimiseksi
• kirjoittaessaan osata välittää tietoa ja ilmaista näkemyksiään
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Yhtenäinen ja laajahko esitys nominien eli substantiivien, adjektiivien ja pronominien kieliopillisista rakenteista ja venäjän kielen nykykäytöstä.

Suoritustavat
Kirjallisia harjoituksia sekä kirjallinen tentti.
Lisätiedot
FI: Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Itsenäinen työskentely

Laajuus
2 op
2 op
2 op
2 op

XVE0020 Venäjän normatiivinen kielioppi 2
XVE0020 Normative Grammar in Russia 2
Lyhenne: XVE0020
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
venäjä, suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Margarita Pietarinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat
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Esitiedot
FI: Edeltävinä opintoina vaaditaan Venäjä 4 ja/tai valmennuskurssi tai hyvät koulutiedot.
Suositellut esitiedot
XVE0008 Venäjä 4
tai
XVEX1000 Venäjän valmennuskurssi
Osaamistavoitteet
FI: Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi…
• omata selkeä käsitys venäjän kielen rakenteesta ja taito käyttää sitä oikein
• hallita vaativia lauserakenteita sekä kielelliset keinot selkeän tekstin laatimiseksi
• kirjoittaessaan osata välittää tietoa ja ilmaista näkemyksiään
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Yhtenäinen ja laajahko esitys verbien kieliopillisista rakenteista ja käytöstä.

Suoritustavat
Kirjallisia harjoituksia sekä kirjallinen tentti.
Lisätiedot
FI: Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Itsenäinen työskentely

Laajuus
2 op
2 op
2 op
2 op

XVE0014 Venäjän kielen suullisen kielitaidon intensiivikurssi
XVE0014 Intensive Course in Oral Skills in Russian
Lyhenne: XVE0014
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi, venäjä
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Margarita Pietarinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat
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Esitiedot
FI: Edeltävinä opintoina vaaditaan Venäjä 4 ja/tai venäjän valmennus-ja venäjänkielisen vuorovaikutuksen
kurssi tai lukion venäjän C/D vastaavia tietoja.
Suositellut esitiedot
XVE0008 Venäjä 4
XVEX1002 Venäjänkielinen vuorovaikutus
XVEX1000 Venäjän valmennuskurssi
Osaamistavoitteet
FI: Kehittää suullista kielitaitoa ja kuullunymmärtämistä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla harjoitellaan aktiivisesti keskustelemaan ja opitaan erilaisia kulttuurienväliseen viestintään liittyviä seikkoja vierailevan lehtorin johdolla.

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen kurssiin.
Lisätiedot
FI: Kaikille avoin valinnainen kurssi.
Oppimateriaalit
FI: Opettajan antama materiaali.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XVE0010 Venäjän tekstikurssi/kielikoe
XVE0010 Written Russian (Exam)
Lyhenne: XVE0010
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi, venäjä
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Margarita Pietarinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat
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Esitiedot
FI: Edeltävinä opintoina vaaditaan Venäjä 3-4 ja/tai venäjän valmentava kurssi tai lukion venäjän C/D vastaavia tietoja.
Suositellut esitiedot
XVE0007 Venäjä 3
XVE0008 Venäjä 4
tai
XVEX1000 Venäjän valmennuskurssi
Osaamistavoitteet
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito luetunymmärtämisessä (B1-B2 Eurooppalainen viitekehys), esim.:
- Erilaisten tekstien ja tekstityyppien ymmärtäminen
- Venäläisen yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemuksen parantaminen lehtiartikkeleiden, novellien ja TV-ohjelmien avulla
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla harjoitellaan lukustrategioita, referoidaan ajankohtaisia tekstejä ja analysoidaan niitä rakenteen
ja sisällön kannalta.
Kurssin tavoitteena on yleisluontoisten sanomalehti- ja asiatekstien ymmärtäminen
Lisätiedot
FI: Kaikille avoin tekstikurssi.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Tentti

Laajuus
3 op
3 op

XVE0011 Venäjän tekstikurssi 2
XVE0011 Written Russian 2
Lyhenne: XVE0011
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Margarita Pietarinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito luetunymmärtämisessä (B1-B2 Eurooppalainen viitekehys).
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- Oman alan tekstien ja tekstityyppien ymmärtäminen
Asiasisältö
FI: Kurssilla käsitellään oman alan tekstejä. Itsenäinen suoritus.
Oppimateriaalit
FI: Opiskelijan itsenäisesti valitsemat artikkelit oman alan venäjänkielisistä lähteistä.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Itsenäinen työskentely

Laajuus
3 op
3 op

XENX013 Modern Russia: Myth and Reality
XENX013 Modern Russia: Myth and Reality
Lyhenne: XENX013
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-4 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Margarita Pietarinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: After completion of the course students are expected to:
- be aware of the economic, political and social trends in the Russian society in the 20th century,
- be aware of intra-cultural values and attitudes embedded in the Russian society,
- be able to distinguish between the “official” presentation and interpretation of Russian history, politics,
achievements and failures and the alternative interpretations,
- pass their own judgment upon matters related to Russia and the Russian society in the 20th century and
nowadays,
- be provided with an in-depth understanding of the Russian mentality.
EN: After completion of the course students are expected to:
- be aware of the economic, political and social trends in the Russian society in the 20th century,
- be aware of intra-cultural values and attitudes embedded in the Russian society,
- be able to distinguish between the “official” presentation and interpretation of Russian history, politics,
achievements and failures and the alternative interpretations,
- pass their own judgment upon matters related to Russia and the Russian society in the 20th century and
nowadays,
- be provided with an in-depth understanding of the Russian mentality.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
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The course covers a wide range of aspects with the focus on the interaction between the transformations
of the Russian and Soviet political system throughout the twentieth century as well as the country's economy and social structure, and the mentality of the people living in the country. The purpose of the course
is to describe the major features of the "Russian civilization" as it was taking shape mostly throughout the
20th century, and to make it more understandable to the students who are interested in the Russian language, culture and history.

Suoritustavat
Participants are required to attend lectures. Following lectures students will answer questions related to
each lecture and return the answers to those questions to the appropriate folder in Moodle.

EN:

Content
The course covers a wide range of aspects with the focus on the interaction between the transformations
of the Russian and Soviet political system throughout the twentieth century as well as the country's economy and social structure, and the mentality of the people living in the country. The purpose of the course
is to describe the major features of the "Russian civilization" as it was taking shape mostly throughout the
20th century, and to make it more understandable to the students who are interested in the Russian language, culture and history.

Completion methods
Participants are required to attend lectures. Following lectures students will answer questions related to
each lecture and return the answers to those questions to the appropriate folder in Moodle.

Lisätiedot
FI: Elective course
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (European Framework)
EN: Elective course
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (European Framework)
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2-4 op
2-4 op

XVET001 Liikevenäjä
XVET001 Business Russian
Lyhenne: XVET001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi, venäjä
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Margarita Pietarinen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso

Muut opinnot
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OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1-B2), esim. venäjän valmentavan kurssin suorittaminen.
Osaamistavoitteet
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1-B2 Eurooppalainen viitekehys). Suoritettuaan kurssin hyvällä arvosanalla opiskelija:
- osaa keskustella liike-elämästä käyttäen sopivaa tyyliä ja täsmällistä sanastoa.
- osaa toimia venäläisen liikekulttuurin mukaisesti työelämän tilanteissa.
- kykenee ymmärtämään venäläisen liikeviestinnän olennaisimmat piirteet.
- osaa muotoilla selkeästi jäsennettyjä tekstejä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla perehdytään liike-elämän sanastoon ja liikeviestinnän teksteihin ja hankitaan tietoa venäläisestä
yritysmaailmasta.

Suoritustavat
Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään
tavoitteissa esiteltyjä taitoja. Jokainen opiskelija pitää myös yhden suullisen esityksen kurssin aikana.
Lisätiedot
FI: Vapaavalintainen kurssi kaikille opiskelijoille.
Taloustieteen opiskelijoille, joilla venäjä on 2. vieras kieli, kurssi on osa heille räätälöityä opetusta.
Oppimateriaalit
FI: "Секрет успеха 1": Yrityksen viestintää, Sirkka-Liisa Ojanen, Erja Laurila-Hellman, Irina Prokkola
Kirjallisuus
Ojanen Sirkka-Liisa, Laurila-Hellman Erja, Prokkola Irina<br />"Секрет успеха 1": Yrityksen viestintää; ISBN:
9789526051352, 9526051351
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XVE0018 Venäläinen yhteiskunta ja kulttuuri
XVE0018 Russian Society and Culture
Lyhenne: XVE0018
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
venäjä
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Margarita Pietarinen, Vastuuopettaja
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Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Edeltävänä opintoina vaaditaan Venäjä 4 ja/tai valmentava kurssi tai hyvät koulutiedot.
Suositellut esitiedot
XVE0008 Venäjä 4
Osaamistavoitteet
FI: Venäläisen yhteiskunnan ja kulttuurin, sen historian ja nykypäivän tuntemus ja taito toimia niiden sanelemissa ympyröissä.
Asiasisältö
FI: Kurssin tavoitteena on perehtyä venäläiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin, sen historiaan ja nykypäivään.
Lisätiedot
FI: Kaikille avoin valinnainen kurssi.
Oppimateriaalit
FI: Opettajan ja opiskelijoiden aineisto
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Itsenäinen työskentely

3 op
3 op

XVE0015 Pietari - mahdollisuuksien kaupunki
XVE0015 St. Petersburg - A City of Opportunities
Lyhenne: XVE0015
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-4 op
venäjä, suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Margarita Pietarinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Venäläiseen todellisuuteen, opiskeluun ja kulttuuriin perehtyminen
Asiasisältö
FI:

Sisältö

Laajuus
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Tutustuminen Pietarin yliopistoihin, Pietarissa toimiviin suomalaisiin kulttuuri- ja yritysedustustoihin, Pietarin kaupunkiin ja sen museoihin sekä kulttuurielämään.

Suoritustavat
Ryhmä- ja parityöskentelyä. Aktiivinen osallistuminen matkalle, venäjänkielinen raportti matkan jälkeen.
Lisätiedot
FI: Opintomatka järjestetään kevätlukukaudella ja ilmoittautuminen opettajalle.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2-4 op
2-4 op

XVEX003 Volgan viemä Venäjä
XVEX003 Russian on the Volga
Lyhenne: XVEX003
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3-5 op
venäjä, suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Margarita Pietarinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Edeltävinä opintoina vaaditaan Venäjä 4 ja/tai valmennuskurssi tai hyvät koulutiedot.
Suositellut esitiedot
XVE0008 Venäjä 4
XVEX1000 Venäjän valmennuskurssi
Osaamistavoitteet
FI: Perehtyminen venäläiseen yhteiskuntaan, historiaan, talouteen, opiskeluun ja kulttuuriin.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Tutustuminen Jaroslavliin, sen ympäristöön, historiaan, nykyisen taloustilanteeseen, yrityksiin sekä yliopistoon ja kulttuuriin.

Suoritustavat
Ryhmä- ja parityöskentelyä. Aktiivinen osallistuminen matkalle, venäjänkielinen raportti matkan jälkeen.
Lisätiedot
FI: Opintomatka järjestetään syyskuun ensimmäisellä viikolla, ilmoittautuminen opettajalle.
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Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3-5 op
3-5 op

XSA0001 Saksan alkeiskurssi 1
XSA0001 German for Beginners 1
Lyhenne: XSA0001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
saksa, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija-Mari Kanninen, Vastuuopettaja
Sylvia Ylinen-Rauscher, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Ei vaadittavia esitietoja.
Osaamistavoitteet
FI: Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
selviytyä saksan kielellä yksinkertaisissa arkitilanteissa perusfraaseja ja sanastoa käyttäen
ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta tutuista arkipäivän aiheista
osata muodostaa yksinkertaisia kysymyksiä
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla opitaan tervehtimään, esittäytymään, asioimaan kahvilassa, kysymään tietä ja ostamaan matkalippuja. Tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuriin. Opitaan mm. saksalaiset lukusanat 1-100, persoonapronominit, verbien taivutusta, kysymysten muodostamista, päälauseen sanajärjestys, akkusatiivi sekä akkusatiivia vaativia prepositioita. Tutustutaan äänne-kirjain-vastaavuuteen.

Suoritustavat
Lisätiedot
FI: Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan.
Oppimateriaalit
FI: Oppikirja Hallo! 1, kappaleet 1-5
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Kirjallisuus
Hotanen - Kauppi: Hallo! 1, Finn Lectura; ISBN 978-951-792-674-4
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 1, Periodi 3

Laajuus
4 op
4 op

XSA0002 Saksan alkeiskurssi 2
XSA0002 German for Beginners 2
Lyhenne: XSA0002
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
saksa, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija-Mari Kanninen, Vastuuopettaja
Sylvia Ylinen-Rauscher, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: XSA0001 tai vastaavat tiedot.
Osaamistavoitteet
FI: Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
selviytyä saksan kielellä arkitilanteissa perusfraaseja ja sanastoa käyttäen
ymmärtää selkeää puhetta tutuista arkipäivän aiheista
osata kertoa menneistä arkipäivän tapahtumista
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla opitaan kertomaan perheestä, lomasta ja harrastuksista sekä ammateista, kuvailemaan säätä ja
asioimaan ravintolassa ja hotellissa. Opitaan lisää saksankielisten maiden kulttuurista ja elintavoista. Opitaan persoonapronominien akkusatiivi- ja datiivimuodot, omistuspronominit, substantiivien datiivimuodot,
lisää verbien taivutusta, ajanmääreitä, perfekti sekä haben ja sein -verbien imperfekti.

Suoritustavat
Lisätiedot
FI: Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan.
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Oppimateriaalit
FI: Oppikirja Hallo! 1, kappaleet 6-10
Kirjallisuus
Hotanen - Kauppi: Hallo! 1, Finn Lectura; ISBN 978-951-792-674-4
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 2, Periodi 4

Laajuus
4 op
4 op

XSA0003 Saksan jatkokurssi 1
XSA0003 German for Beginners 3
Lyhenne: XSA0003
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
saksa, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija-Mari Kanninen, Vastuuopettaja
Sylvia Ylinen-Rauscher, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: XSA0001- XSA0002 tai vastaavat tiedot.
Osaamistavoitteet
FI: Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
osata käyttää saksan kieltä arkitilanteissa perusfraaseja ja sanastoa käyttäen
ymmärtää selkeää puhetta arkipäivän aiheista
osata kertoa menneistä ja tulevista arkipäivän tapahtumista
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla harjoitellaan kertomaan asumisesta sekä päivän kulusta, opitaan sopimaan tapaamisesta ja ottamaan vieraita vastaan sekä keskustelemaan ruoasta. Opitaan lisää matkustussanastoa. Laajennetaan kulttuuritietämystä saksankielisistä maista. Käsitellään genetiivi, aakkoset, vaihtoprepositiot, sivulauseet, päivämäärä, vuosiluvut, imperatiivi ja futuuri.

Suoritustavat
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Lisätiedot
FI: Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan.
Oppimateriaalit
FI: Oppikirja Hallo! 2, kappaleet 1-6
Kirjallisuus
Kauppi - Odell: Hallo! 2, Finn Lectura; ISBN 978-951-792-735-2
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 1, Periodi 3

Laajuus
4 op
4 op

XSA0004 Saksan jatkokurssi 2
XSA0004 German for Beginners 4
Lyhenne: XSA0004
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
saksa, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija-Mari Kanninen, Vastuuopettaja
Sylvia Ylinen-Rauscher, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: XSA0001- XSA0003 tai vastaavat tiedot.
Osaamistavoitteet
FI: Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
osata käyttää saksan kieltä arkitilanteissa
ymmärtää selkeää puhetta tutuista aiheista
osata keskustella tutuista arkipäivän tapahtumista
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla harjoitellaan ostoksilla käymistä, ulkonäön kuvailemista, asuinalueesta, lomasta ja vapaa-ajasta
sekä työelämästä kertomista. Laajennetaan kulttuuritietämystä saksankielisistä maista. Kurssilla käsitellään
adjektiivin taivutus ja vertailu, refleksiiviverbit, imperfekti sekä pluskvamperfekti, konditionaalin vastineet,
infinitiivi + zu -rakenne ja relatiivipronominit.

Suoritustavat
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Lisätiedot
FI: Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan.
Oppimateriaalit
FI: Oppikirja Hallo! 2, kappaleet 7-12
Kirjallisuus
Kauppi - Odell: Hallo! 2, Finn Lectura; ISBN 978-951-792-735-2
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 2, Periodi 4

Laajuus
4 op
4 op

XSAT1000 Liikesaksa alkeet 1

XSAT1000 Business German for Beginners 1
Lyhenne: XSAT1000
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
saksa, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija-Mari Kanninen, Vastuuopettaja
Sylvia Ylinen-Rauscher, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
hallitsee saksan kielen perusrakenteita ja perussanastoa
osaa toimia saksaksi yksinkertaisissa sosiaalisissa viestintätilanteissa
omaa taitoja toimia yksinkertaisissa liike-elämän viestintätilanteissa
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Opintojaksolla käydään läpi saksan kielen perusrakenteita: verbin preesenstaivutus, persoonapronominit,
substantiivien suku ja monikko, lukusanat sekä harjoitellaan yksinkertaisissa sosiaalisissa viestintätilanteissa ja liike-elämän arkipäivässä tarvittavia perustaitoja. Opitaan esittäytymään sekä esittelemään toinen
henkilö, kysymään vointia, ilmaisemaan ammattia, muodostamaan kysymyksiä, sopimaan tapaamisesta ja
etsimään perustietoja saksankielisistä lähteistä.
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Suoritustavat
Kirjallisuus
Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Übungsbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676459-9
Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Kursbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676460-5
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 1

Laajuus
3 op
3 op

XSAT1001 Liikesaksa alkeet 2

XSAT1001 Business German for Beginners 2
Lyhenne: XSAT1001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
saksa, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija-Mari Kanninen, Vastuuopettaja
Sylvia Ylinen-Rauscher, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Liikesaksan alkeet 1 tai vastaavat tiedot.
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
hallitsee saksan kielen perusrakenteita ja liike-elämän perussanastoa
osaa toimia saksaksi yksinkertaisissa sosiaalisissa viestintätilanteissa
osaa toimia yksinkertaisissa liike-elämän viestintätilanteissa
osaa hahmottaa selkeästä, yrityksen arkipäivää ja ajankohtaisia aiheita käsittelevästä tekstistä pääkohdat
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Opintojaksolla käydään läpi saksan kielen perusrakenteita: prepositioita, lisää verbin taivutusta, modaaliverbit, perfektimuotoja, imperatiivimuotoja, nominatiivin ja akkusatiivin käyttö, omistuspronominit sekä
harjoitellaan sosiaalisissa ja liike-elämän viestintätilanteissa tarvittavia perustaitoja. Opitaan kuvailemaan
pääasioita yrityksestä ja työtehtävistä, toimimaan ravintolatilanteissa, kysymään neuvoa ja tietä, ymmärtämään selkeitä ohjeita sekä reagoimaan niihin.
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Suoritustavat
Kirjallisuus
Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Kursbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676460-5
Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Übungsbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676459-9
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 2

Laajuus
3 op
3 op

XSAT1002 Liikesaksa alkeet 3

XSAT1002 Business German for Beginners 3
Lyhenne: XSAT1002
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
saksa, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija-Mari Kanninen, Vastuuopettaja
Sylvia Ylinen-Rauscher, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Liikesaksan alkeet 1-2 tai vastaavat taidot.
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
hallitsee saksan kielen perusrakenteita ja liike-elämän perussanastoa
osaa toimia melko hyvin sosiaalisissa viestintätilanteissa
osaa toimia yksinkertaisissa liike-elämän viestintätilanteissa
ymmärtää selkeästä yrityksen arkipäivää ja ajankohtaisia aiheita käsittelevästä tekstistä pääkohdat
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Opintojaksolla käydään läpi saksan kielen perusrakenteita: perfekti, akkusatiivi- ja datiivimuotoja, prepositioita, imperfektimuotoja sekä harjoitellaan arki- ja liike-elämän viestintätilanteissa tarvittavia taitoja. Opitaan kuvailemaan pääasioita yrityksestä ja sen toiminnasta, toimimaan erilaisissa matkustustilanteissa sekä kuvailemaan asuntoa ja asuinympäristöä.

Suoritustavat
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Kirjallisuus
Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Übungsbuch 1. Auflage 2016; ISBN: 978-3-12-676459-9
Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Kursbuch 1. Auflage 2016; ISBN: 978-3-12-676460-5
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 3

Laajuus
3 op
3 op

XSAT1003 Liikesaksa alkeet 4

XSAT1003 Business German for Beginners 4
Lyhenne: XSAT1003
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
saksa, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija-Mari Kanninen, Vastuuopettaja
Sylvia Ylinen-Rauscher, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Liikesaksan alkeet 1-3 tai vastaavat taidot.
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
hallitsee saksan kielen rakenteita sekä kaupallista ja taloussanastoa
osaa toimia sosiaalisissa viestintätilanteissa
osaa toimia liike-elämän perusviestintätilanteissa
ymmärtää yrityksen arkipäivää ja ajankohtaisia aiheita käsittelevästä tekstistä pääkohdat ja osaa etsiä
tietoa saksankielisistä lähteistä
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Opintojaksolla käydään läpi saksan kielen perusrakenteita: sivulausetyypit, refleksiiviverbit, adjektiivin taivutus ja vertailu, konjunktiivi sekä harjoitellaan sosiaalisissa ja liike-elämän viestintätilanteissa tarvittavia
taitoja. Opitaan kertomaan pääasioita koulutuksesta, toimimaan selkeissä puhelintilanteissa sekä esittelemään yritystä ja sen toimintaa. Tutustutaan liikeviestinnän perustekstityyppeihin ja laaditaan lyhyehköjä
kirjallisia saksankielisiä viestejä.

Suoritustavat
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Kirjallisuus
Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Kursbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676460-5
Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Übungsbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676459-9
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 4

Laajuus
3 op
3 op

XSAX005 Saksa 5
XSAX005 German 5
Lyhenne: XSAX005
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
saksa, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija-Mari Kanninen, Vastuuopettaja
Sylvia Ylinen-Rauscher, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoa, kurssien XSA0001-XSA0004 suorittamista
tai muulla tavoin hankittua vastaavaa kielitaitoa.
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija
ymmärtää keskeiset yksityiskohdat puheesta, joka käsittelee arkipäivän aiheita (esim. opiskelu, työ,
työnhaku, perhe, asuminen, asuinympäristö, naapuruussuhteet)
selviytyy saksaksi jo melko hyvin arkitilanteista ja kykenee osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan
mielipiteensä
kykenee lukemaan erityyppisiä tekstejä tutuista aiheista sekä hahmottamaan rakenteita ja sanastoa
myös vaikeammista teksteistä
kykenee kirjoittamaan arkitietoa välittäviä tekstejä käyttäen perusrakenteita ja -sanastoa.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla laajennetaan ja aktivoidaan jokapäiväistä sanastoa.
Kurssilla käsitellään monipuolisesti arkipäivän aiheita tekstien, sanastoharjoitusten, kirjoitelmien ja suullisten harjoitusten avulla. Kerrataan sijamuotoja, prepositioita ja aikamuotoja sekä syvennytään tarkemmin
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mm. adjektiivin taivutukseen ja superlatiiviin sekä konditionaaliin. Vahvistetaan edelleen kielen rakenteiden monipuolista käyttöä.

Suoritustavat
Oppimateriaalit
FI: Einverstanden! 3, kappalet 1-5
Kirjallisuus
Kudel & Kyyhkynen: Einverstanden! 3, Otava; ISBN 978-951-1-21124-2
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XSAX006 Saksa 6
XSAX006 German 6
Lyhenne: XSAX006
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
saksa, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija-Mari Kanninen, Vastuuopettaja
Sylvia Ylinen-Rauscher, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoa, kurssien XSA0001-XSAX005 suorittamista
tai muulla tavoin hankittua vastaavaa kielitaitoa.
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija
ymmärtää hyvin puhetta, joka käsittelee monipuolisesti arkipäivän aiheita (esim. perhe-elämä, kodinhoito, ympäristönsuojelu)
selviytyy saksaksi hyvin arkitilanteista ja kykenee osallistumaan spontaanisti arkipäivän aiheita käsitteleviin keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipiteensä
kykenee lukemaan erityyppisiä tekstejä sekä hahmottamaan rakenteita ja sanastoa
kykenee kirjoittamaan sujuvaa, arkitietoa välittävää tekstiä
osaa pitää saksaksi lyhyen, valmistellun esityksen
Asiasisältö
FI:

Sisältö
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Kurssilla laajennetaan ja aktivoidaan jokapäiväistä sanastoa. Kurssilla käsitellään monipuolisesti arkipäivän aiheita tekstien, sanastoharjoitusten, kirjoitelmien ja suullisten harjoitusten avulla. Kerrataan mm. sivulauseita sekä syvennytään tarkemmin relatiivilauseisiin, passiivin muodostamiseen sekä futuuriin. Vahvistetaan ja monipuolistetaan kielen rakenteiden käyttöä.

Suoritustavat
Oppimateriaalit
FI: Einverstanden! 3 kappalet 6-10.
Kirjallisuus
Kudel & Kyyhkynen: Einverstanden! 3, Otava; ISBN 978-951-1-21124-2
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XSAX007 Liikesaksa 1/Unternehmen Deutsch 1
XSAX007 Business German 1
Lyhenne: XSAX007
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
saksa, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija-Mari Kanninen, Vastuuopettaja
Sylvia Ylinen-Rauscher, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Vähintään lukion saksa tai muulla tavoin hankittu saksan peruskielitaito, esim. työväenopistossa, avoimessa yliopistossa tai Movissa suoritettu vähintään Saksa 1-4, mielellään 1-6.
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson hyvin suoritettuaan opiskelija
osaa esitellä itsensä, kertoa koulutuksesta ja työstä
osaa esitellä kirjallisesti ja suullisesti yritystä
osaa kuvailla yrityksen tuotteita ja alaa
pystyy ymmärtämään liiketaloutta ja yhteiskuntaa käsitteleviä asiatekstejä
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Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla laajennetaan monipuolisesti peruskielitaitoa, käsiteltäviä aiheita ovat:
työpaikkahaastatteluun valmistautuminen
yrityksestä sekä toimialasta kertominen kirjallisesti ja suullisesti
yrityksen tuotteiden esittely ja kuvaus
messuvalmistelut, messuille osallistuminen

Suoritustavat

Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 1, Periodi 3

Laajuus
3 op
3 op

XSAX008 Liikesaksa 2/Unternehmen Deutsch 2
XSAX008 Business German 2
Lyhenne: XSAX008
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
saksa, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija-Mari Kanninen, Vastuuopettaja
Sylvia Ylinen-Rauscher, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Vähintään lukion saksa tai muulla tavoin hankittu saksan peruskielitaito, esim. työväenopistossa, avoimessa yliopistossa tai Movissa suoritettu vähintään Saksa 1-4, mielellään 1-6.
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson hyvin suoritettuaan opiskelija
ymmärtää saksankielisten liikekirjeiden sisällön
selviytyy yleisimmistä työelämän arkitilanteista, kuten puhelinkeskusteluista ja neuvotteluista
osaa laatia työhakemuksen ja CV:n sekä toimia työhaastattelutilanteessa
osaa laatia yritysvierailun ohjelman, ottaa saksankielisiä yritysvieraita vastaan sekä esitellä yritystä ja
sen toimintaa
kykenee ymmärtämään liiketaloutta ja yhteiskuntaa käsitteleviä asiatekstejä
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Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla laajennetaan monipuolisesti peruskielitaitoa, käsiteltäviä aiheita ovat:
liikekirjeet
puhelin- ja neuvottelutilanteet
yritysvierailut
työhakemus, CV, työhaastattelu

Suoritustavat
Oppimateriaalit
EN: Oppikirja
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 2, Periodi 4

Laajuus
2 op
2 op

XSAX002 Saksan kielioppikurssi
XSAX002 German Grammar
Lyhenne: XSAX002
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
saksa, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Sylvia Ylinen-Rauscher, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoa: lukion lyhyen kielen oppimäärä tai alkeisja jatkokurssit XSA0001-XSA0004 tai muulla tavoin hankittu vastaava kielitaito.
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin käytyään opiskelija
hallitsee melko hyvin saksan kielen keskeisiä rakenteita ja oikeinkirjoituksen.
pystyy kielentuottamisessaan soveltamaan käsiteltyjä aiheita, välittämään viestejä ja ilmaisemaan näkemyksiään selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla.
pystyy kirjoittamaan selkeitä ja sidosteisia tekstejä.
osaa analysoida ja ymmärtää monimutkaisempienkin tekstien merkityksiä käyttäen hyväksi kielioppitietämystään.
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kykenee havaitsemaan lähtö- ja kohdekulttuurien eroja kohteliaisuuskäytännöissä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla perehdytään saksan kielen keskeisimpiin rakenteisiin: sijamuotoihin, artikkelin käyttöön, keskeisimpiin prepositioihin ja niiden käyttöön, pronomineihin, verbioppiin, adjektiivin taivutukseen ja sanajärjestykseen. Vahvistetaan kielen rakenteiden käyttöä erilaisten harjoitusten avulla.

Suoritustavat
Suullisia ja kirjallisia pari- ja ryhmätöitä, itsenäisiä harjoitustehtäviä Moodlessa

Arviointiperusteet
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, oppimistehtävät, tentti, reflektiotehtävä.
Oppimateriaalit
FI: Opettajan laatima kurssimateriaali Moodlessa
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Itsenäinen työskentely

Laajuus
3 op
3 op
3 op
3 op

XSA0103 Saksan kielen suullinen taito
XSA0103 Oral Skills in German
Lyhenne: XSA0103
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
saksa, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Sylvia Ylinen-Rauscher, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Suoritettuaan kurssin opiskelija
on saanut varmuutta eri puhetilanteisiin ja pystyy reagoimaan yllättävissäkin tilanteissa sekä vastaamaan kysymyksiin spontaanisti.
osaa kertoa tavallisista, konkreeteista aiheista kuvaillen, eritellen ja vertaillen ja pystyy argumentoimaan ja ilmaisemaan mielipiteitään melko vaivattomasti jokapäiväisissä viestintätilanteissa.
pystyy olemaan aloitteellinen tuttua aihetta käsittelevässä vuorovaikutustilanteessa sekä aktiivisesti
osallistumaan ryhmäkeskusteluihin käyttäen sopivia ilmaisukeinoja.
käyttää kohtalaisen laajaa sanastoa, tavallisia idiomeja sekä useita, mutkikkaitakin rakenteita.
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ymmärtää ja tunnistaa vaikeammastakin saksankielisestä tekstistä pääajatukset, avainsanat ja tärkeitä
yksityiskohtia.
hallitsee ääntämisen perussäännöt.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla keskustellaan monenlaisista, ajankohtaista ja opiskelijan omaan alaan liittyvistä aiheista. Opiskelija valitsee oman kiinnostuksen kohteena olevan tekstin ja toimii valitsemansa aihepiirin ryhmäkeskustelussa vetäjänä. Kurssilla harjoitellaan myös tekstin referointia ja opitaan monipuolisia eri vuorovaikutustilanteissa tarvittavia kielellisiä ilmaisukeinoja, kuten esimerkiksi mielipideilmaisuun tai argumentaatioon
liittyvää fraseologiaa. Harjoitellaan myös ääntämistä.

Suoritustavat
Pari- ja ryhmäkeskusteluja, tiedonhakutehtäviä, suullisia harjoitustehtäviä, luku- ja analyysitehtäviä, tekstin
referointi ja keskustelun moderointi.
Lisätiedot
FI: Kurssia suositellaan saksankielisiin maihin vaihtoon lähteville.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XSA0623 Wirtschaftsdeutsch
XSA0623 Economic German
Lyhenne: XSA0623
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
saksa, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Sylvia Ylinen-Rauscher, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Suositellut esitiedot
XSAX007 Liikesaksa 1/Unternehmen Deutsch 1
XSAX008 Liikesaksa 2/Unternehmen Deutsch 2
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettua opiskelija
tuntee Saksan talouselämää ja yhteiskunnan rakenteita ja toiminta-alueita.
ymmärtää yleis- ja talousaiheisten saksankielisten tekstien pääkohdat ja monia yksityiskohtia.
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hallitsee tieteellisten tekstien olennaisia rakenteita.
hallitsee saksankielistä taloussanastoa ja osaa käyttää sitä tehokkaasti kirjoitetussa ja suullisessa viestinnässä.
osaa käyttää erilaisia lukustrategioita.
osaa hakea tietoa saksankielisiltä verkkosivuilta.
osaa kirjoittaa saksaksi jäsennetyn yhtenäisen tekstin tutusta, omaan työhönsä tai opintoihinsa liittyvästä aiheesta.
pystyy suullisesti viestimään saksan kielellä selkeästi ja ymmärrettvästi.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssin aiheena ovat Saksan talouselämä ja ajankohtaiset yhteiskunnalliset tapahtumat. Saksan talousjärjestelmä, talousalat, yritysmuodot, yritysrakenteet, palkkapolitiikka, verojärjestelmä, sosiaalijärjestelmä,
ammattiliitot, liikennejärjestelmät ja ajankohtaiset talousuutiset. Aiheita käsitellään teksteillä ja monimuotoisilla harjoituksilla sekä talousterminologiaan liittyvillä tehtävillä.

Suoritustavat
Pari- ja ryhmätyöskentelyä (kontaktikurssi), tiedonhankintatehtäviä, terminologiatehtäviä, väli- ja loppuraportti
Lisätiedot
FI: Kurssia voidaan suorittaa kontakti- tai verkkokurssina.
Oppimateriaalit
FI: Opettajan laatimaa materiaalia Moodlessa
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Itsenäinen työskentely

Laajuus
3 op
3 op
3 op
3 op

XSA0624 Geschäftsdeutsch
XSA0624 Business German
Lyhenne: XSA0624
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
saksa, suomi
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Sylvia Ylinen-Rauscher, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat
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Esitiedot
FI: XSAX007 Liikesaksa 1 ja XSAX008 Liikesaksa 2. Wirtschaftsdeutsch -kurssi suositellaan
suoritettavaksi ennen tätä kurssia.
Suositellut esitiedot
XSA0623 Wirtschaftsdeutsch
XSAX007 Liikesaksa 1/Unternehmen Deutsch 1
XSAX008 Liikesaksa 2/Unternehmen Deutsch 2
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettua opiskelija
· tuntee saksankielisen alueen yrityskulttuuria ja sen diskurssia ja pyrkii huomioimaan vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tavoitteita ja odotuksia omassa viestinnässään.
· pystyy aktiivisesti osallistumaan saksankielisiin keskustelutilanteisiin ja liikeneuvotteluihin.
· osaa saksaksi perustella näkökantansa, esitellä tavoitteellisesti omaa alaansa ilmiöitä ja pitää talouteen
liittyviä esitelmiä.
· ymmärtää monimutkaisenkin omaan alaansa tai ajankohtaisiin tapahtumiin liittyvän puhutun tai kirjoitetun tekstin pääkohdat ja osin yksityiskohtia.
· ymmärtää rakentavan palautteen merkityksen oppimisessa ja osaa myös antaa rakentavaa palautetta.
· tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa saksan kielen oppijana ja viestijänä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Työelämän keskustelutilanteet, puhelinkeskustelut, diagrammien ja kuvien esittely, kulttuurienvälinen viestintä, esiintymistaito ja suullinen yritysesitelmä

Suoritustavat
Pari- ja ryhmätyöskentely, tilanneharjoitukset, harjoitustehtävät, yritysesittely
Oppimateriaalit
FI: Opettajan laatimaa materiaalia Moodlessa
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XSA0662 Betriebspraktikum in Deutschland
XSA0662 Practical Training in a German Enterprise
Lyhenne: XSA0662
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

7 op
saksa
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto

Jyväskylän yliopisto
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Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija-Mari Kanninen, Vastuuopettaja
Sylvia Ylinen-Rauscher, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Liikesaksa 1+2 TAI Saksa 5+6, Geschäftsdeutsch-kurssi ja valinnaisia kursseja tai vastaava saksan kielen
taito.
Osaamistavoitteet
FI: Työharjoittelun kautta tutustuminen työelämään Saksassa. Oleskelun ja työn kautta kielitaidon parantaminen ja verkostoituminen.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Harjoittelupaikan hakeminen kielikeskuksen saksan lehtorin opastamana. Opiskelijoita opastetaan henkilökohtaisesti koko prosessin aikana. Saksankielisten normien mukainen online-hakemusten tekeminen.
Online-hakemuksen kirjoittamiseen liittyvät ongelmat. Harjoittelun aikana saksalaisessa yrityksessä syntyy
henkilökohtaisia kontakteja ja ympäristö tulee tutuksi.

Suoritustavat
Henkilökohtainen online coaching voidaan suorittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Työharjoittelu sijoittuu seuraavaan vuoteen. Harjoittelun jälkeen kirjoitettava suomenkielinen raportti työharjoittelusta aineopintopisteiden saamiseksi. Kieliopintopisteet oleskelun perusteella; oleskelusta laaditaan saksankielinen raportti.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
7 op
7 op

XSA0663 Studienfahrt nach Deutschland
XSA0663 Study Trip to Germany
Lyhenne: XSA0663
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
saksa
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija-Mari Kanninen, Vastuuopettaja
Sylvia Ylinen-Rauscher, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat
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Esitiedot
FI: XSAX007 Liikesaksa 1 + XSAX008 Liikesaksa 2 TAI XSAX005 Saksa 5 ja XSAX006 Saksa 6 sekä mielellään
myös XSA624 Geschäftsdeutsch ja XSA623 Wirtschaftsdeutsch
Pakolliset esitiedot
XSAX007 Liikesaksa 1/Unternehmen Deutsch 1
XSAX008 Liikesaksa 2/Unternehmen Deutsch 2
tai
XSAX005 Saksa 5
XSAX006 Saksa 6
Suositellut esitiedot
XSA0623 Wirtschaftsdeutsch
tai
XSA0624 Geschäftsdeutsch
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin jälkeen opiskelija
osaa etsiä tietoa saksaksi
kykenee toimimaan hyvin saksan kielellä työelämän vuorovaikutustilanteissa
osaa raportoida ymmärrettävästi ja selkeästi saksaksi sekä suullisesti että kirjallisesti
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Yritysvierailut, tutustuminen kaupunkiin ja kulttuurielämään (museot, näyttelyt, ooppera-, baletti tai konserttikäynti).

Suoritustavat
Ryhmä- ja parityöskentelyä.
Matkaohjelmaan valmistavat tehtävät ennen matkaa, aktiivinen osallistuminen matkalle, saksankielinen raportti matkan jälkeen.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Opintomatka

Opetusajankohta 1: Periodi 4

XSAX1000 Landeskunde der deutschsprachigen Länder
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
saksa
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%

Laajuus
3 op
3 op
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Vastuuhenkilö

Sylvia Ylinen-Rauscher, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Nach erfolgreicher Absolvierung des Kurses hat der/die Studierende
das Wissen über die deutschsprachigen Länder vertieft und das Verständnis für kulturelle Besonderheiten und Unterschiede erweitert.
die Fähigkeit weiterentwickelt, Informationsquellen kritisch zu beurteilen und erfolgreich nach Informationen zu suchen.
die Fähigkeit entwickelt, auf Deutsch Textinhalte erfolgreich zusammenzufassen, klare und verständliche Vorträge zu halten, über Ereignisse zu berichten und eigene Gedanken, Erfahrungen und Standpunkte auszudrücken.
das Hör- und Leseverständnis verbessert und kann die Informationen von Texten konkreten und abstrakten Inhalts bis in ihre Details erfassen.
Asiasisältö
FI: Schwerpunkte des Kurses sind landeskundliche Themen wie z. B. Geografie, Geschichte, Politik, Gesellschaft und Kultur Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Im Zentrum steht auch die Berichterstattung aktueller Ereignisse in den deutschsprachigen Medien. Das neue Wissen wird vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen und des Vorwissens reflektiert und in der Lerngruppe in Diskussionen erörtert.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Itsenäinen työskentely

Laajuus
3 op
3 op
3 op
3 op

XSAX1001 Zentrale Themen des deutschsprachigen Raums
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
saksa
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Sylvia Ylinen-Rauscher, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Suoritettuaan kurssin opiskelija
tuntee saksankielisen kielialueen keskeisiä ja ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja.
ymmärtää vaikeampaakin asiatekstiä tai oman alan tieteellisen artikkelin pää- ja yksityiskohtia sekä kirjoittajan esittämiä asenteita tai näkökulmia.
osaa saksaksi tiivistää lukemansa artikkelin pääkohdat omin sanoin.
osaa reflektoida oppittuja sisältöjä ja ilmaista saksaksi selkeästi ja ymmärrettäväsi omia ajatuksia ja
mielipiteitä.
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tunnistaa ja ymmärtää asiateksteille tyypillisiä rakenteita kuten esimerkiksi passiivin tai epäsuoran kerronnan ja hallitsee keskeisimpiä sananmuodostuksen sääntöjä.
osaa hakea tehokkaasti tietoa saksankielisistä lähteistä ja kriittisesti arvioida niiden luotettavuutta.
osaa pitää saksaksi esitelmän lukemansa artikkelin sisällöstä.
Asiasisältö
FI: Kurssilla tutustutaan kirjoitettujen ja audiovisuaalisten tekstien kautta saksalaisen kielialueen keskeisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin, kuten esim. Saksan lähihistorian tapahtumiin ja yhdistymisen kautta tapahtuneisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, maahanmuuttoon ja etnisiin vähemmistöihin, koulujärjestelmään
ja ammatilliseen koulutukseen, poliittiseen järjestelmään, puolue- ja vaalijärjestelmään, ympäristöpolitiikkaan, kielipolitiikkaan, ajankohtaisiin tapahtumiin sekä opiskelijoiden valitsemiin, omaan alaan liittyviin aiheisiin.
Oppimateriaalit
FI: Opettajan laatimaa materiaalia Moodlessa
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XKV0024 Kielenhuollon luennot
XKV0024 Lectures in Practical Use of Finnish
Lyhenne: XKV0024
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Heli Hämäläinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opiskelijan odotetaan osaavan ajantasaiset suomen yleiskielen oikeinkirjoitus- ja tyylinormit eli kielenhuollon säännöt ja suositukset. Lisäksi opiskelijan odotetaan osaavan käyttää hyödyksi kielenhuollon hakuteoksia ja verkkomateriaaleja. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa noudattaa kielenhuollon sääntöjä ja
suosituksia omissa teksteissään.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Luennoilla perehdytään kielen- ja tekstinhuollon osa-alueisiin, suomen kielen asiantuntijaelinten antamiin
oikeinkirjoitus- ja tyylinormeihin sekä kielenhuollon suosituksiin. Lisäksi kurssilla on tarkoitus kartoittaa
osallistujien omia äidinkielen taitojen kehittämistarpeita. Kurssilla opastetaan kielenhuollon apuneuvojen,
kuten kielenhuollon oppaiden ja suomen kielen sanakirjojen käyttöön. Kurssin sisältöjä harjoitellaan itsenäisesti ratkaistavilla oppimistehtävillä, ja kurssin lopuksi tehdään laajempi kokoava harjoitustehtävä.

Suoritustavat
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Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) kontaktiopetukseen ja itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät.
Lisätiedot
FI: Kurssi ei sovellu tutkinnon pakollisiin äidinkielen viestinnän opintoihin, mutta sen voi sisällyttää vapaavalintaisiin viestintä- ja kieliopintoihin.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 3-Periodi 4

Laajuus
3 op
3 op

XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet
XKV0201 Foundations of Written Communication
Lyhenne: XKV0201
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Marjaana Häkkinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opiskelijan odotetaan kehittyvän sekä tieteellisten tekstien lukijana että kirjoittajana. Hänen odotetaan
omaksuvan sellaiset tieteellisen viestinnän perusvalmiudet, joita hän pystyy hyödyntämään yliopisto-opinnoissaan sekä oman alansa asiantuntijatehtävissä.
Opiskelijan odotetaan ymmärtävän tieteellisen kirjoittamisen ja sen konventioiden välttämättömyyden tiedeyhteisön toiminnan kannalta.
Hänen odotetaan harjaantuvan ja rohkaistuvan lukemaan ja tuottamaan erilaisia tieteellisiä tekstejä sekä
myös keskustelemaan omista ja muiden teksteistä saaden näin tärkeää tukea tiedeyhteisön jäseneksi kasvamisessa. Opiskelija ymmärtää palautteen merkityksen kirjoitusprosessissa ja hän osaa antaa ja vastaanottaa palautetta kirjoitusprosessin eri vaiheissa.
Hänen odotetaan hahmottavan kirjoittamisen monitahoisena, ajatteluun olennaisesti kytkeytyvänä taitona
ja motivoituvan kehittämään monipuolisesti omia viestintätaitojaan.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla harjoitellaan tieteellisten tekstien lukemisen ja tuottamisen perustaitoja, kuten tekstien kriittistä lukemista, toisten teksteistä kirjoittamista, eri lähteistä tulevien näkemyksien tiivistämistä ja referointia.
Kurssilla kirjoitetaan omaan alaan liittyvä käsiteanalyysi, jota työstämällä harjoitellaan tekstin rakentamisen perustaitojen lisäksi tieteellisen ilmaisun perusteita sekä tiedon jäsentämistä.
Kurssin aikana havainnoidaan oman alan tieteellistä keskustelua julkisuudessa ja kirjoitetaan kriittistä lukutaitoa osoittava puheenvuoro kurssin harjoitusblogiin.
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Kokonaisuudessaan kurssin harjoitukset ja tehtävät tukevat yliopisto-opiskelussa välttämättömien opiskelutaitojen kehittymistä.

Suoritustavat
Kontaktiopetus, pienryhmätoiminta ja oppimistehtävät.
Toteutetaan Movin opetuksena ja JY:n avoimena yliopisto-opetuksena sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston opetuksena.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XKV0801 Kirjoitusviestinnän tentti
XKV0801 Written Communication/Exam
Lyhenne: XKV0801
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Marjaana Häkkinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opiskelijan odotetaan omaksuvan sellaiset tieteellisen viestinnän perusvalmiudet, joita hän pystyy hyödyntämään yliopisto-opinnoissaan sekä oman alansa asiantuntijatehtävissä.
Opiskelijan odotetaan ymmärtävän tieteellisen kirjoittamisen ja sen konventioiden välttämättömyyden tiedeyhteisön toiminnan kannalta.
Opiskelijan odotetaan ymmärtävän tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina.
Opiskelijan odotetaan ymmärtävän, että kirjoittaminen on olennainen osa tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosessia, johon kuuluu palautteen antaminen ja saaminen kirjoitusprosessin eri vaiheissa.
Opiskelijan odotetaan osaavan antaa kirjoitusprosessin eri vaiheisiin sopivaa palautetta.
Opiskelijan odotetaan hahmottavan kirjoittamisen monitahoisena, ajatteluun olennaisesti kytkeytyvänä taitona.
Oppimateriaalit
FI: Tentittävät teokset ovat Movin internetsivuilla osoitteessa https://movi.jyu.fi/ﬁ/ohjeita/tentit/tenttipaivat
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Tentti

Toistuvuus

Laajuus
2-3 op
2-3 op
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XKVX1001 Kielenhuollon verkkokurssi
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Heli Hämäläinen, Vastuuopettaja
Ellinoora Sievänen, Vastuuopettaja
Reetta Niinisalo, Vastuuopettaja
Terhi Forssén, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Vastaavuudet muihin opintoihin
XKV0012 Kirjoitusviestintä/kielenhuollon kurssi
Osaamistavoitteet
FI: Verkkokurssin suoritettuaan opiskelija osaa ajantasaiset suomen yleiskielen oikeinkirjoitus- ja tyylinormit, ts. säännöt ja suositukset. Opiskelija osaa käyttää hyödyksi kielenhuoltoon liittyviä apuneuvoja, kuten
tuoreita hakuteoksia ja verkkomateriaaleja. Opiskelija pystyy apuneuvojen avulla huoltamaan omista teksteistään selkeitä, sujuvia ja tyyliltään yhtenäisiä.
Asiasisältö
FI: Sisältö
Verkkokurssi on tarkoitettu kielenhuollon perusasioiden kertaamiseen. Kurssilla on myös mahdollisuus syventyä tarkempiinkiin kielenhuollon yksityiskohtiin. Kurssilla painottuu kokonaisvaltainen kielen selkeyden,
sujuvuuden ja tyylin yhtenäisyyden hiominen.
Kurssilla perehdyt kielen- ja tekstinhuollon osa-alueisiin sekä suomen kielen asiantuntijaelinten antamiin
oikeinkirjoitus- ja tyylinormeihin sekä virallisluonteisiin kielenhuollon suosituksiin. Lisäksi kartoitat kurssilla omia äidinkielen taitojen kehittämistarpeitasi.
Verkkokurssi koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta, jotka ovat 1) kielenhuollon taitojen lähtötasoa selvittävä kielitesti, 2) harjoitustehtävät kielenhuollon osa-alueista, 3) kokonaisen tekstin huoltoa ja tyylinormeja harjoittava kokoava tekstinhuoltotehtävä sekä 4) essee kielenhuollosta. Tehtäväkokonaisuuksiin sisältyy oppimistavoitteiden asettamista, tehtyjen kielellisten valintojen perustelemista ja opitun reflektointia.
Keskeisenä osana kurssia on harjoitella kielenhuollon apuneuvojen eli suomen kielen asiantuntijaelinten
tarjoamien kielenhuollon aineistojen ja sanakirjojen käyttöä.

Suoritustavat
Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. Kurssi suoritetaan Moodle-työtilassa tekemällä neljä tehtäväkokonaisuutta ohjeiden mukaisesti kurssin käynnissäoloaikana. Koko kurssin suorittamiseen kuluu 1–2
kuukautta.

Toteutetaan yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen opetuksena ja avoimena yliopisto-opetuksena.
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Lisätiedot
FI: Kurssi on viestintä- ja kieliopintoja täydentävä kurssi, eikä sillä voi korvata tutkintovaatimuksiin sisältyviä pakollisia äidinkielen opintoja.
Kurssin voi suorittaa, jos ei ole aiemmin suorittanut suurelta osin samansisältöisiä kursseja XKV0024 Kielenhuollon luennot tai XKVH011 Journalistiikan kielenhuolto / XYHH2002 Journalistinen kielenhuolto.
Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen järjestämä kurssi ei ole käynnissä jatkuvasti, vaan vuoden
mittaan on tarjolla useita erillisiä toteutuksia. Kullekin toteutukselle otetaan enintään 25 opiskelijaa. Valitse toteutuksista omaan aikatauluusi sopiva ja suorita kurssi sen käynnissäoloaikana. Saat opettajalta ilmoituksen, kun pääset aloittamaan kurssin suorittamisen.
Avoimessa yliopisto-opetuksessa kurssille ilmoittautumisessa ja kurssin suorittamisessa noudatetaan oppilaitoksen ilmoittamia toimintatapoja.
Oppimateriaalit
FI: Kurssilla hyödynnettävä kirjallisuus ja oppimateriaalit on listattu kurssin Moodle-työtilaan. Kurssin pystyy suorittamaan verkkomateriaalien avulla.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Verkko-opetus

Laajuus
3 op
3 op

XKVB1000 Tieteellinen viittaaminen opinnäytteessä
XKVB1000 Referencing in thesis
Lyhenne: XKVB1000
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Elina Jokinen, Vastuuopettaja
Marjaana Häkkinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelijan odotetaan ymmärtävän lähteisiin viittaamisen periaatteet ja tunnistavan eri alojen lähdeviitekäytänteitä. Opiskelijan odotetaan osaavan käyttää omassa tutkimustekstissään
viitteitä monipuolisesti ja tehokkaasti oman tieteenalansa käytänteitä noudattaen. Opiskelijan odotetaan
ymmärtävän tieteellisen tekstin olevan eri aineistojen ja oman ajattelun dialogia. Opiskelijan odotetaan
olevan myös tietoinen erilaisista lähteisiin viittaamiseen käytettävissä olevista ohjelmista. Opiskelijan odotetaan tunnistavan oman viittaustekniikkansa kehittämiskohteita ja löytävän niihin sopivia ratkaisuja yhdessä vertaisryhmän kanssa.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
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Tieteellinen viittaaminen opinnäytteessä -opintojakso tukee opiskelijan opinnäytteen kirjoittamista. Opintojakso antaa välineitä ja neuvoja lähteisiin viittaamiseen sekä auttaa lähteisiin viittaamisen ongelmakohdissa. Opintojaksolla opiskelija työstää omaa opinnäytetekstiään itsenäisesti ja vertaisryhmissä.
Opintojaksolla opiskelija syventää tietämystään lähteisiin viittaamisen ja sujuvan viittaustekniikan merkityksestä tieteellisessä tekstissä. Opintojaksolla opiskelija harjoittelee oman alansa lähdeviitekäytänteitä,
oman äänen yhdistämistä lähteiden tietoon ja lähteiden vuoropuhelun rakentamista tieteellisessä tekstissä. Opiskelija saa välineitä rakentaa omaa tutkielmatekstiään argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja
lähdekriittisyyttä osoittaen.

Suoritustavat
Lähiopetus ja itsenäinen työskentely.
Lisätiedot
FI: Opintojaksolle pääsyssä etusijalla ovat terveystieteiden AMK-tutkinnon suorittaneille suunnattujen
maisteriohjelmien opiskelijat.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
1 op
1 op

XKVB1001 Gradun kirjoittamisen verkkokurssi
XKVB1001 Gradun kirjoittamisen verkkokurssi
Lyhenne: XKVB1001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Veera Saksala, Vastuuopettaja
Jonna Riikonen, Vastuuopettaja
Elina Jokinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Verkkokurssin käytyään opiskelijan odotetaan tietävän, miten hän voi suunnitella ja hallita pro gradunsa kirjoitusprosessia. Hänen odotetaan syventävän tietämystään tutkimusraportin rakenteesta ja osaavan
valita omaan tutkielmaansa sopivia tekstin jäsennystapoja siten, että tekstistä rakentuu eheä kokonaisuus.
Opiskelijan odotetaan tietävän, mitä vaiheita ja osa-alueita tekstin työstämiseen kuuluu ja tunnistavan
oman pro gradunsa keskeisimpiä viimeistelytarpeita. Hänen odotetaan osaavan antaa palautetta vertaisille
kirjoitusprosessin eri vaiheissa olevista teksteistä ja kehittää omaa tekstiään saadun palautteen avulla.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Verkkokurssin sisällölliset painopisteet ovat kirjoitusprosessin hallinta sekä gradutekstin rakentaminen ja
viimeistely. Opiskelija saa tietoa ja käytännöllisiä välineitä tutkielmaprosessinsa suunnitteluun ja hallin-
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taan, suomenkielisen pro gradu -tutkielmansa työstämiseen sekä tekstinsä viimeistelyyn. Verkkokurssilla
annetaan ja saadaan palautetta tutkielmatekstistä prosessin eri vaiheissa.

Suoritustavat
Itsenäinen työskentely ja tehtävien tekeminen verkkoympäristössä annetun aikataulun mukaan sekä pienryhmätoiminta.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XKVB0001 Gradu vauhtiin
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Heli Hämäläinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Vastaavuudet muihin opintoihin
XKVB001 Gradumoduuli. Gradu vauhtiin
Osaamistavoitteet
FI: Opiskelijan odotetaan tuntevan ja osaavan soveltaa tutkimusprosessin hallintakeinoja oman pro gradunsa työstämisessä. Hänen odotetaan osaavan laatia realistisen suunnitelman gradunsa valmistumiseksi.
Tämän edellytyksenä on, että opiskelija jäsentää gradunsa ydinsisällön ja rakenteen suhteessa oman alansa tutkielman vaatimuksiin.
Työpajan tavoitteena on aktiivisen ja motivoituneen kirjoittamisprosessin käynnistyminen.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Työpajassa opiskelija saa välineitä tutkielmaprosessinsa suunnitteluun ja hallintaan monipuolisten harjoitusten ja oppimistehtävien avulla. Pääpaino työskentelyssä on oman tutkielman ydinsisällön ja työvaiheiden jäsentämisessä.
Monitieteisen vertaisryhmän kanssa toimiessaan opiskelija lisää tuntemustaan itsestään kirjoittajana ja
oman alansa asiantuntijana. Samalla hän oppii löytämään itselleen sopivia kirjoittamisrutiineja sekä menetelmiä kirjoittamisen esteiden selättämiseen.

Suoritustavat
Työpajatyöskentely, pienryhmätoiminta ja oppimistehtävät. Aktiivinen osallistuminen on välttämätöntä.
Lisätiedot
FI: Tässä gradutyöpajassa omaa gradua edistävät oppimistehtävät tehdään suomeksi. Osallistua voi, vaikka
kirjoittaisi graduaan muulla kielellä kuin suomeksi.
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Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XKVB0002 Raakileesta graduksi
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Heli Hämäläinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Vastaavuudet muihin opintoihin
XKVB002 Raakileesta graduksi
Osaamistavoitteet
FI: Opiskelijan odotetaan syventävän tietämystään tutkimusraportin rakenteesta ja osaavan valita omaan
tutkielmaansa sopivia tekstin jäsennystapoja siten, että tekstistä rakentuu eheä kokonaisuus. Opiskelijan
odotetaan tunnistavan oman gradunsa kehittämiskohteita ja löytävän niihin sopivia ratkaisuja yhdessä vertaisryhmän kanssa.
Työpajan tavoitteena on, että opiskelijalla on valmiudet työstää gradunsa osista yhtenäinen käsikirjoitus.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Työpajassa opiskelija saa välineitä keskeneräisen suomenkielisen gradukäsikirjoituksensa työstämiseen ja
tutkimusraportin laadun parantamiseen. Pääpaino työskentelyssä on oman tutkielmatekstin kehittämiskohteiden tunnistamisessa sekä näiden kohtien kehittämisessä vertaispalautteen ja kirjoittajaryhmän tuella.
Monitieteisen vertaisryhmän kanssa toimiessaan ja erilaisia käsikirjoituksia kommentoidessaan opiskelija
hahmottaa itsensä oman alansa asiantuntijana ja kehittää akateemisen asiantuntijan viestintätaitojaan.

Suoritustavat
Työpajatyöskentely, oppimistehtävät ja pienryhmätoiminta. Aktiivinen osallistuminen ja oman gradun edistäminen työpajan aikana on välttämätöntä.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

2 op
2 op

XKVB0003 Gradun viimeistely
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

Laajuus

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020
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Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Heli Hämäläinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Vastaavuudet muihin opintoihin
XKVB003 Gradumoduuli. Gradun viimeistely
Osaamistavoitteet
FI: Opiskelijan odotetaan tietävän, mitä vaiheita ja osa-alueita tekstin viimeistelyyn kuuluu ja osaavan soveltaa tätä tietoa oman tutkielmatekstinsä viimeistelyssä. Opiskelijan odotetaan tunnistavan oman gradunsa keskeisimpiä viimeistelytarpeita sekä osaavan hankkia näitä koskevaa tietoa. Työpajan tavoitteena on,
että opiskelijalla on valmiudet viimeistellä gradunsa palautuskuntoon.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Työpajassa opiskelija saa välineitä suomenkielisen gradukäsikirjoituksensa viimeistelyyn ja tutkimusraportin laadun parantamiseen. Työpajassa perehdytään tyypillisiin pro gradun viimeistelyssä huomioitaviin
asioihin ja viimeistellään omaa ja vertaiskirjoittajan gradutekstiä vakuuttavaksi, sujuvaksi ja helppolukuiseksi.

Suoritustavat
Työpaja- ja parityöskentely oman gradukäsikirjoituksen äärellä. Aktiivinen osallistuminen ja oman gradun
viimeistelyyn liittyvien tehtävien tekeminen työpajan aikana on välttämätöntä.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XKVB0004 Graduretriitti - Kirjoittamisen intensiivikurssi gradun tekijöille
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Heli Hämäläinen, Vastuuopettaja
Katja Kontturi, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Vastaavuudet muihin opintoihin
XKVB004 Graduretriitti - Kirjoittamisen intensiivikurssi gradun tekijöille
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Osaamistavoitteet
FI: Opiskelijan odotetaan kehittyvän kirjoitusprosessinsa hallinnassa ja kykenevän intensiiviseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn oman tutkimustekstinsä äärellä. Hänen odotetaan pystyvän reflektoimaan omaa
toimintaansa tutkimuksen tekoon kuuluvan luovan prosessin näkökulmasta ja kehittävän itselleen sopivia
työskentelymenetelmiä.
Työpajan tavoitteena on aktiivisen ja motivoituneen gradun kirjoittamisprosessin tukeminen.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Graduretriitti järjestetään viikon mittaisena ohjattuna kirjoittamisleirinä joko Konneveden tutkimusasemalla tai Jyväskylän yliopiston kampusalueella. Päivittäinen työskentely on tarkasti aikataulutettu ja siihen
kuuluu itsenäistä työskentelyä, ryhmätapaamisia ja ohjattuja opetustuokioita, joissa tehdään kirjoittamisprosessia tukevia harjoituksia.
Graduretriitissä opiskelijalla on mahdollisuus keskittyä gradukäsikirjoituksen työstämiseen ja saada samalla välineitä kirjoittamisensa hallintaan ja suunnitteluun. Pääpaino on itsenäisessä kirjoitustyössä, jolle
määritellään viikko- ja päiväkohtaiset tavoitteet.
Ennen retriittiviikkoa ryhmälle järjestetään orientaatiotapaaminen yliopistolla.

Suoritustavat
Sitoutuminen graduretriittiviikon ohjelmaan ja sovittujen tehtävien tekeminen.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XKVH005 Musiikkikasvatuksen tutkimusviestintä
XKVH005 Research Reporting
Lyhenne: XKVH005
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Elina Jokinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on sellaisia tieteellisen viestinnän perusvalmiuksia, joita hän
pystyy hyödyntämään yliopisto-opinnoissaan ja oman alansa asiantuntijaksi kasvamisessa. Hänen odotetaan ymmärtävän tieteellisen kirjoittamisen ja sen konventioiden välttämättömyyden tiedeyhteisön toiminnan kannalta. Opiskelijan odotetaan harjaantuvan sekä kirjoittajana, lukijana että keskustelijana. Hän ymmärtää palautteen merkityksen kirjoitusprosessissa ja osaa antaa ja vastaanottaa palautetta. Opiskelijan
odotetaan hahmottavan kirjoittamisen monitahoisena, ajatteluun olennaisesti kytkeytyvänä taitona ja motivoituvan kehittämään monipuolisesti omia viestintätaitojaan.
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Asiasisältö
FI:

Sisältö
Opintojaksolla harjoitellaan musiikkikasvatukseen liittyvän tieteellisen tekstin tuottamista, missä olennaista on lähteiden lukemisen ja referoinnin taito. Opintojakson aikana opiskelija kirjoittaa tieteellisen tekstin
valitsemastaan aiheesta harjoitellen oman alansa tieteellisen kirjoittamisen konventioita. Yhteisillä tapaamiskerroilla käsitellään tieteellisen tekstin piirteitä, lähteiden käyttöä ja tekstin rakentumista. Pienryhmissä
opiskelijat antavat ja saavat palautetta teksteistä.

Suoritustavat
Kurssi on lähiopetusta eikä sitä voi suorittaa etäopiskeluna.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XKVH006 Musiikkitieteen tutkimusviestintä
XKVH006 Research Reporting
Lyhenne: XKVH006
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Elina Jokinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on sellaisia tieteellisen viestinnän perusvalmiuksia, joita hän
pystyy hyödyntämään yliopisto-opinnoissaan ja oman alansa asiantuntijaksi kasvamisessa. Hänen odotetaan ymmärtävän tieteellisen kirjoittamisen ja sen konventioiden välttämättömyyden tiedeyhteisön toiminnan kannalta. Opiskelijan odotetaan harjaantuvan sekä kirjoittajana, lukijana että keskustelijana. Hän ymmärtää palautteen merkityksen kirjoitusprosessissa ja osaa antaa ja vastaanottaa palautetta. Opiskelijan
odotetaan hahmottavan kirjoittamisen monitahoisena, ajatteluun olennaisesti kytkeytyvänä taitona ja motivoituvan kehittämään monipuolisesti omia viestintätaitojaan.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Opintojaksolla harjoitellaan musiikkikasvatukseen liittyvän tieteellisen tekstin tuottamista, missä olennaista on lähteiden lukemisen ja referoinnin taito. Opintojakson aikana opiskelija kirjoittaa tieteellisen tekstin
valitsemastaan aiheesta harjoitellen oman alansa tieteellisen kirjoittamisen konventioita. Yhteisillä tapaamiskerroilla käsitellään tieteellisen tekstin piirteitä, lähteiden käyttöä ja tekstin rakentumista. Pienryhmissä
opiskelijat antavat ja saavat palautetta teksteistä.

Suoritustavat
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Kurssi on lähiopetusta eikä sitä voi suorittaa etäopiskeluna.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XKVK002 Kasvatustieteiden tutkimusviestintä (maisteritaso)
XKVK002 Research Reporting (Master's Level)
Lyhenne: XKVK002
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Veera Saksala, Vastuuopettaja
Elina Jokinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Avainteksti
FI: Kurssille kannattaa tulla, kun gradun kirjoittaminen on käynnistynyt: kurssin alkaessa teorian luonnosta
kirjoitettu ja aineisto kerätty/aineiston keruu alkaa.
Osaamistavoitteet
FI:
Kurssin käytyään opiskelijan odotetaan tietävän, miten hän voi suunnitella ja hallita kirjoittamisprosessiaan. Hänen odotetaan tietävän tieteellisen tekstin erilaisia rakennemalleja (tutkielma, artikkeli), tekstin sidoksisuutta ja sujuvuutta lisääviä keinoja sekä tunnistavan näitä tieteellisistä teksteistä. Hänen odotetaan
osaavan lisätä oman tekstinsä sidoksisuutta ja sujuvuutta sekä viimeistellä tekstinsä kieliasu. Hänen odotetaan osaavan antaa palautetta sekä luonnos- että oikolukuvaiheen teksteistä toiselle kirjoittajalle, ja hänen odotetaan osaavan muokata omaa tekstiään saadun palautteen avulla.
Asiasisältö
FI: Kurssilla saadaan tietoa tutkielman kirjoittamisprosessista sekä tieteellisten tekstien (tutkielman, artikkelin) erilaisista rakennevaihtoehdoista, joita voi soveltaa omaan pro gradu -tutkielmaan. Kurssilla harjoitellaan tieteellisten tekstien analysointia tekstin rakenteiden (tutkielman, luvun, kappaleen ja virkkeen rakenne) sekä tyylin ja oikeakielisyyden näkökulmista. Analysoinnin avulla tiedostetaan tieteellisen tekstin
ominaispiirteitä, mikä auttaa kirjoittajaa oman tekstin työstämisessä. Lisäksi opetellaan antamaan palautetta sekä luonnos- että oikolukuvaiheen teksteistä sekä muokkaamaan omaa tekstiä saadun palautteen
avulla. Palautetta annetaan ja saadaan opiskelijoiden omista graduteksteistä. Opiskelija saa palautetta sekä kurssin ohjaajalta että vertaiskirjoittajilta.

Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
3 op
3 op
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Tapa 2
Osallistuminen opetukseen

3 op
3 op

XKVL004 Terveystieteiden tutkimusviestintä
XKVL004 Research Reporting
Lyhenne: XKVL004
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Marjaana Häkkinen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan hallitsevan tieteellisen kirjoittamisen konventiot omalla
alallaan (mm. lähdeviitemerkinnät ja lähdeluettelon laatiminen) sekä osaavan kirjoittaa konventioiden mukaista tieteellistä tekstiä, osaavan antaa vertaispalautetta toisten kirjoittajien tieteellisistä teksteistä ja
osaavan huoltaa tekstinsä kieliasun.
Jos opiskelija suorittaa kurssin yhteydessä kandidaatin tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen kielentarkastusosuuden, hänen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut
koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla perehdytään tieteelliseen kirjoittamiseen ja prosessikirjoittamisen menetelmään. Erityisesti käsitellään tieteellisen tekstin ominaispiirteitä ja tyyliä sekä harjoitellaan tieteellisten tekstien kirjoittamista
sekä analysointia ja palautteenantoa. Tärkeimmät oikeinkirjoitusseikat kerrataan. Kurssi on integroitu proseminaari-kurssiin (opinnäyteseminaari, kandidaattiseminaari). Kurssin yhteydessä on mahdollista suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluvan maturiteetin eli kypsyysnäytteen kielentarkastusosuus.

Suoritustavat
Kurssi koostuu yhteisistä tapaamisista (20 t), pienryhmätapaamisista (2 x 2 t) ja itsenäisestä työskentelystä (oman tekstin työstämistä, toisten kirjoittajien tekstien kommentointia, opintotehtävien tekemistä). Työmuotoja ovat luennot ja erilaiset harjoitukset sekä seminaarityön käsittely ja ohjaus pienryhmässä.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
3 op
3 op

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

316 / 512

XKVL1000 Tutkimusviestinnän perusteet (LPE-AKO)
XKVL1000 Basics of Research Communication
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Marjaana Häkkinen, Vastuuopettaja
Elina Jokinen, Vastuuopettaja
Veera Saksala, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Vastaavuudet muihin opintoihin
XKVL005 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet (AKO)
Osaamistavoitteet
FI: Opiskelijan odotetaan syventävän tietämystään tieteellisestä tutkielmasta tekstilajina ja harjaantuvan
tieteellisten tekstien lukijana ja kirjoittajana. Hänen odotetaan ymmärtävän, että kirjoittaminen on olennainen osa tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosessia, johon kuuluu palautteen antaminen ja vastaanottaminen kirjoitusprosessin eri vaiheissa. Opiskelijan odotetaan osaavan muokata kirjoittamaansa tieteellistä
tekstiä hyödyntäen palautetta sekä tietoa tieteellisten tekstien rakentumisesta. Opiskelijan odotetaan ymmärtävän tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina ja osaavan rakentaa omaa tekstiään
argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen.
Jos opiskelija suorittaa kurssin yhteydessä kandidaatin tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen kielentarkastusosuuden, hänen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla hän on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).
Asiasisältö
FI: Sisältö
Kurssin aikana opiskelija työstää opinnäytetyötään tai muuta tieteellistä tekstiä. Kurssi tukee opiskelijan
tutkielman kirjoittamisen valmiuksia ja kehittää monipuolisesti tutkimusprosessissa tarvittavia taitoja.
Kurssin sisällölliset painopisteet ovat kirjoittaminen osana tutkimusprosessia ja tutkimustekstin rakentuminen.

Suoritustavat
Lähiopetus, pienryhmätoiminta (18t), itsenäinen työskentely/oppimistehtävät (36t).
Arviointiperusteet
Koko kurssin ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin kurssin alkaessa.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
2 op
2 op
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XKVX002 Työelämän tekstitaidot
XKVX002 Text Skills in Working Life
Lyhenne: XKVX002
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Heli Hämäläinen, Vastuuopettaja
Elina Jokinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan tunnistavan erilaisia työelämän tekstilajeja ja tietävän niiden ominaispiirteitä. Hänen odotetaan osaavan tehdä tekstinsä viestintätavoitteen ja kohderyhmän mukaisia sisällöllisiä, rakenteellisia ja tyylillisiä valintoja.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla tutustutaan erilaisiin työelämässä kirjoitettaviin tekstilajeihin ja niiden ominaispiirteisiin. Kurssilla
kirjoitetaan tiedotteita, raportteja, lausuntoja, markkinointitekstejä, ohjeita ja rekrytointitekstejä. Osan kirjoitettavista teksteistä opiskelijat voivat valita itse. Kurssilla harjoitellaan myös palautteen antamista toisten kirjoittajien teksteistä.

Suoritustavat
Kontaktiopetus, itsenäinen ja vertaisryhmätyöskentely.
Lisätiedot
FI: Kurssi sopii valinnaisiin viestintä- ja kieliopintoihin. Se ei käy tutkintovaatimuksissa määritellyksi pakolliseksi kirjoitusviestinnän opinnoksi muille kuin IT-tiedekunnan opiskelijoille tieteellisen kirjoittamisen
kurssin (esim. XYHI002 Äidinkielen tiedeviestintä IT-alalla) lisäksi. Oman alasi tutkintovaatimukset voit tarkistaa esim. Movin Ohjeita ja neuvoja -verkkosivulta https://movi.jyu.fi/ﬁ/ohjeita/tutkintovaatimukset/tiedekuntakohtaiset-tutkintovaatimukset.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

4 op
4 op

XKVX004 Tukea kirjoittamiseen
XKVX004 Improve your Writing
Lyhenne: XKVX004
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

Laajuus

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020
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Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Heli Hämäläinen, Vastuuopettaja
Marjaana Häkkinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opiskelija oppii tiedostamaan omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa kirjoittajana sekä harjaantuu
hyödyntämään erilaisia kirjoittamistekniikoita tarpeittensa mukaan. Opiskelija oppii myös tarkastelemaan
itsensä ja muiden kirjoittamia tekstejä analyyttisesti.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssi on vapaavalintainen, muita opintoja tukeva kurssi. Kurssilla opitaan tunnistamaan omat vahvuudet
ja kehittämiskohteet kirjoittajana ja etsitään yhdessä ratkaisuja ja hyviä työtapoja koetuista haasteista selviytymiseksi. Kurssilla keskitytään hyvän asiatekstin ominaisuuksiin ja kokeillaan erilaisia kirjoittamistekniikoita. Kurssilla edistetään opiskelijan kirjoittamisvarmuutta ja -rohkeutta ja puretaan mahdollisia kirjoittamisen esteitä. Kurssilla työstetään vapaavalintaista asiatekstiä, joka voi olla jonkin toisen kurssin kirjoitelma.

Suoritustavat
Kontaktiopetus (14 t), pienryhmätoiminta (2 x 2 t) sekä itsenäistä työskentelyä (oppimistehtäviä, oppimispäiväkirjan kirjoittamista, toisten kirjoittajien tekstien lukemista ja palautteenantoa niistä, oman tekstin
työstämistä).
Lisätiedot
FI: Kurssi ei sovellu tutkinnon pakollisiin äidinkielen viestinnän opintoihin, mutta sen voi sisällyttää vapaavalintaisiin viestintä- ja kieliopintoihin.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2-3 op
2-3 op

XKVX008 Luova kirjoittaminen - fiktion työstäminen ja luova prosessi
XKVX008 Creative Writing
Lyhenne: XKVX008
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
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Vastuuhenkilöt

Terhi Forssén, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö
Katri Alatalo, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan ymmärtävän fiktiivisen tekstin ominaisuuksia ja tekstin
tuottamisen vaihtoehtoisia prosesseja ja hänen fiktiivisen tekstin ilmaisunsa odotetaan syventyneen ja
monipuolistuneen. Opiskelijan odotetaan prosessoineen omaa fiktiivistä tekstiään saadun palautteen pohjalta.
Asiasisältö
FI: Kurssilla tutustutaan erilaisten fiktiivisten tekstien ominaisuuksiin ja erilaisiin keinoihin hallita luovaa
prosessia. Kurssin yhteisissä tapaamisissa käydään tietoiskuin läpi erilaisten fiktiivisten tekstien ominaisuuksia ja kirjoittamisen tekniikoita ja tehdään kirjoittamisharjoituksia. Lisäksi yhteisissä tapaamisissa keskustellaan fiktiivisten tekstien ideoista ideariihityyppisesti. Kurssiin kuuluu myös fiktiivisen kirjoittamisen
oppaisiin tutustuminen ja opitun jakaminen muille kurssilaisille. Kurssin työpajoissa tarkastellaan jokaisen
opiskelijan fiktiivistä (esim. proosa, lyhytproosa, näytelmäteksti, runot) tekstiä kahdessa vaiheessa. Jokainen opiskelija saa palautetta tekstistään opettajalta ja vertaisryhmältä.
Kurssi ei sovellu tutkinnon pakollisiin äidinkielen viestinnän opintoihin, mutta sen voi sisällyttää vapaavalintaisiin viestintä- ja kieliopintoihin.

Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet
XKVX009 Research Reporting
Lyhenne: XKVX009
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Veera Saksala, Vastuuopettaja
Elina Jokinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opiskelijan odotetaan syventävän tietämystään tieteellisestä tutkielmasta tekstilajina ja harjaantuvan
tieteellisten tekstien lukijana ja kirjoittajana. Hänen odotetaan ymmärtävän, että kirjoittaminen on olennainen osa tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosessia, johon kuuluu palautteen antaminen ja saaminen
kirjoitusprosessin eri vaiheissa. Opiskelijan odotetaan osaavan muokata kirjoittamaansa tieteellistä tekstiä
hyödyntäen palautetta sekä tietoa tieteellisten tekstien rakentumisesta. Opiskelijan odotetaan ymmärtävän
tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina ja osaavan rakentaa omaa tekstiään argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen.
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Lähiopetuskurssilla on mahdollista suorittaa kypsyysnäytteen kielentarkastusosuus.
Jos opiskelija suorittaa kurssin yhteydessä kandidaatin tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen kielentarkastusosuuden, hänen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla hän on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).
HUOM. Verkkokurssilla ei voi suorittaa kypsyysnäytteen kielentarkastusosuutta.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssin aikana opiskelija työstää kandidaatintutkielmaansa tai muuta tieteellistä tekstiä. Kurssi tukee opiskelijan tutkielman kirjoittamisen valmiuksia ja kehittää monipuolisesti tutkimusprosessissa tarvittavia taitoja. Näin opiskelija saa varmuutta ja motivoituu kehittämään taitojaan tutkimustekstin kirjoittajana.
Kurssin sisällölliset painopisteet ovat kirjoittaminen osana tutkimusprosessia, tutkimustekstin rakentuminen sekä tekstien kriittinen lukeminen ja argumentointi.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Itsenäinen työskentely

Laajuus
3 op
3 op
3 op
3 op

XRVX1000 Kirjoitusviestintä ruotsinkielisille
XRVX1000 Written Communication for Swedishspeakers
Lyhenne: XRVX1000
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-3 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Pekka Saaristo, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Ylioppilaskirjoitusten yhteydessä suoritettu ruotsi äidinkielenä, tai muulla tavoin hankitut vastaavat esitiedot.
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kirjoittaa kielenhuollon normien mukaista ruotsinkielistä asiatekstiä, sekä osaa hyödyntää erilaisia kielenhuoltoon liittyviä lähteitä. Opiskelija hallitsee tieteellisten tekstilajien konventioita.
Asiasisältö
FI:
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Sisältö
Opiskelija perehtyy kirjoitetun asiatekstin normeihin sekä harjoittelee tieteellisen tekstin kirjoittamista ja
saa palautetta.

Suoritustavat
Opintojakso suoritetaan itsenäisinä tehtävinä. Opintojakso koostuu kielenhuollon tehtävästä, sekä kirjallisista tehtävistä, joista sovitaan erikseen vastaavan lehtorin kanssa. pekka.c.saaristo@jyu.fi
Lisätiedot
FI: Opintojakso on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, joiden sivistyskieli on ruotsi. Sivistyskielellä tarkoitetaan ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettua äidinkieltä. Lisätietoja suorittamisesta osoitteessa
https://movi.jyu.fi/ﬁ/opintotarjonta/kielitarjonta/ruotsi/svensksprakiga sekä vastaavalta lehtorilta pekka.c.saaristo@jyu.fi
Oppimateriaalit
FI: Reuter, Mikael: Översättning och språkriktighet (Flera upplagor) (s. 9-77) tai
Reuter, Mikael: Så här ska det låta. Om finlandssvenska och språkriktighet.
Språkriktighetsboken. Utarbetad av Svenska språknämnden (s.41-383).
Svenska skrivregler. Språkrådet (s. 103-209).
Kirjallisuus
Reuter, Mikael: Så här ska det låta. Om finlandssvenska och språkriktighet.
Reuter, Mikael: Översättning och språkriktighet
Svenska skrivregler. Språkrådet
Språkriktighetsboken. Utarbetad av Svenska språknämnden
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2-3 op
2-3 op

XKVX1000 Omien tekstien ohjausryhmä
XKVX1000 Text Consultation
Lyhenne: XKVX1000
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Heli Hämäläinen, Vastuuopettaja
Elina Jokinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Pienryhmätapaamiseen osallistuttuaan opiskelija osaa kysyä neuvoja kirjoitustöihinsä ja saa siten edistettyä kirjoittamistaan. Opiskelija harjaantuu tekstejä koskevan palautteen pyytämisessä, antamisessa ja
vastaanottamisessa. Opiskelija osaa soveltaa pienryhmässä käsiteltyjä kirjoittamisen apukeinoja ja saamaansa palautetta omiin kirjoitustöihinsä.
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Asiasisältö
FI:

Sisältö
Omien tekstien ohjausryhmä on yksittäinen kirjoittamisen ohjaustapaaminen, jossa käsitellään osallistujien teksteihin ja kirjoittamiseen liittyviä kysymyksiä. Ohjausryhmän tapaamiseen (kesto 2 t) osallistuu 1–4
opiskelijaa ja kirjoitusviestinnän opettaja. Tapaamisessa käsitellään osallistujien tekeillä olevia tekstejä tai
kirjoitustehtäviä, joiden työstämiseen he kaipaavat ohjausta ja neuvoja. Tapaamisen aikana annetaan teksteistä vertaispalautetta, keskustellaan kirjoittamisesta ja osallistujien ennakkoon miettimistä kysymyksistä
sekä saadaan käyttökelpoisia vinkkejä tekstien työstämiseen.
Voit valita itsellesi sopivan tapaamisen tai useamman. Tapaamisten sisältö muotoutuu osallistujien tekstien, kysymysten, kiinnostuksenkohteiden ja tarpeiden mukaan.
Ohjausryhmän tapaamiseen osallistuminen edellyttää ennakkovalmistautumista:
• Osallistujan tulee valita jokin tekeillä oleva teksti tai kirjoitustehtävä, jonka työstämiseen hän haluaa ohjausta.
• Osallistuja ilmoittautuu sopivaan ohjaustapaamiseen määräaikaan mennessä. Sitten opettaja lisää kyseiseen ohjaustapaamiseen ilmoittautuneet opiskelijat Moodle-ryhmään ja ilmoittaa toimintaohjeet sähköpostitse noin viikkoa ennen tapaamista.
• Osallistujat lisäävät valitsemansa tekstin tai katkelman siitä (enintään 2 sivua) Moodleen ryhmänsä luettavaksi. Lisäksi he esittelevät verkkokeskustelussa itsensä ja tekstinsä ja kertovat palautetoiveensa.
• Osallistujat lukevat toistensa esittelyt, kysymykset ja tekstit ennen tapaamista ja valmistautuvat antamaan vertaispalautetta kunkin toiveiden perusteella.
Ennakkovalmistautuminen mahdollistaa ohjaustapaamisen sujuvan etenemisen.
Tapaamisiin voivat osallistua kaikki opiskelijat oppiaineestaan tai opintojensa vaiheesta riippumatta. Tapaamisiin voi osallistua aina, kun kokee tarvitsevansa kirjoittamisen ohjausta (kuitenkin enintään kolme
kertaa lukuvuodessa).

Suoritustavat
Suoritus tapahtuu valmistautumalla ja osallistumalla yhteen tai useampaan tapaamiseen. Tapaamiset ovat
kontaktiopetusta, eikä niitä voi suorittaa etäopintoina.
Tapaamisiin osallistumisesta on mahdollista suorittaa 1 opintopiste. Suoritusvaihtoehtoja on kaksi:
1) voi osallistua lukuvuoden aikana kolmeen ohjaustapaamiseen TAI
2) voi osallistua lukuvuoden aikana yhteen ohjaustapaamiseen ja kirjoittaa sen jälkeen lyhyen raportin oppimiskokemuksistaan.
Tarkemmat tiedot opintopisteen suorittamisesta kerrotaan Moodlessa.
Lisätiedot
FI: Omien tekstien ohjausryhmä on viestintä- ja kieliopintoja täydentävä opintojakso, eikä sillä voi korvata
tutkintovaatimuksiin sisältyviä pakollisia äidinkielen opintoja.
Oppimateriaalit
FI: Ei erillistä oppimateriaalia. Ohjausryhmän vetäjä voi antaa vinkkejä opiskelijan tarpeisiin sopivasta kirjallisuudesta ja oppimateriaaleista.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
1 op
1 op

XSUL0099 Suomen kielen täydennysmoduuli, liikunta- ja terveystieteiden
tiedekunta
XSUL0099 Finnish, Complementary Module, Faculty of Sport and Health Sciences
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus

0-2 op
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Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Alakohtaiset kieli- ja viestintätaidot.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Itsenäinen työskentely

Laajuus
0-2 op
0-2 op

XRUI099 Ruotsin kielen täydennysmoduli, informaatioteknologian tiedekunta
XRUI099 Swedish, Complementary Module, Faculty of Information Technology
Lyhenne: XRUI099
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

0-2 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Camilla Jauhojärvi-Koskelo, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Alakohtaiset kieli- ja viestintätaidot.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Itsenäinen työskentely

Laajuus
0-2 op
0-2 op

XRUT099 Ruotsin kielen täydennysmoduli, kauppakorkeakoulu
XRUT099 Swedish, Complementary Module, The School of Business and Economics
Lyhenne: XRUT099
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet

0-2 op
ruotsi
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Arvosana-asteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Camilla Jauhojärvi-Koskelo, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Alakohtaiset kieli- ja viestintätaidot.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Itsenäinen työskentely

Laajuus
0-2 op
0-2 op

XRUL099 Ruotsin kielen täydennysmoduli liikunta- ja terveystieteiden tdk
XRUL099 Swedish, Complementary Module, Faculty of Sport and Health Sciences
Lyhenne: XRUL099
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Pekka Saaristo, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Itsenäinen työskentely

Laajuus
1 op
1 op

XRUM099 Ruotsin kielen täydennysmoduli, matemaattis-luonnontieteellinen tdk
XRUM099 Swedish, Complementary Module, Faculty of Mathematics and Science
Lyhenne: XRUM099
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
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Vastuuhenkilöt

Pauliina Jämsen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Alakohtaiset kieli- ja viestintätaidot.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Itsenäinen työskentely

Laajuus
1 op
1 op

XRUH0099 Ruotsin kielen täydennysmoduli, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk
XRUH0099 Swedish, Complementary Module, Faculty of Humanities and Social Sciences
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

0-2 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Maria Hyvönen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Alakohtaiset kieli- ja viestintätaidot.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Itsenäinen työskentely

Laajuus
0-2 op
0-2 op

XRUK0099 Ruotsin kielen täydennysmoduuli, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
XRUK0099 Swedish, Complementary Module, Faculty of Education and Psychology
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

0-2 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Pekka Saaristo, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso

Muut opinnot
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OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Alakohtaiset kieli- ja viestintätaidot.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Itsenäinen työskentely

Laajuus
0-2 op
0-2 op

XENI099 Englannin kielen täydennysmoduuli, informaatioteknologian tiedekunta
XENI099 English, Complementary Module, Faculty of Information Technology
Lyhenne: XENI099
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Alakohtaiset kieli- ja viestintätaidot.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Itsenäinen työskentely

Laajuus
1 op
1 op

XENT099 Englannin kielen täydennysmoduli, kauppakorkeakoulu
XENT099 English, Complementary Module, The School of Business and Economics
Lyhenne: XENT099
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Hillamaria Pirhonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat
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Osaamistavoitteet
FI: Alakohtaiset kieli- ja viestintätaidot.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Itsenäinen työskentely

Laajuus
1 op
1 op

XENL0099 Englannin kielen täydennysmoduuli, liikunta- ja terveystieteiden
tdk
XENL0099 English, Complementary Module, Faculty of Sport and Health Sciences
Lyhenne: XENL0099
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Fergal Carolan, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Alakohtaiset kieli- ja viestintätaidot.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Itsenäinen työskentely

Laajuus
1 op
1 op

XENM0099 Englannin kielen täydennysmoduuli, matemaattis-luonnontieteellinen tdk
XENM0099 English, Complementary Module, Faculty of Mathematics and Science
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

0-2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Aaron Orszag, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat
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Osaamistavoitteet
FI: Alakohtaiset kieli- ja viestintätaidot.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Itsenäinen työskentely

Laajuus
0-2 op
0-2 op

XENH0099 Englannin kielen täydennysmoduuli, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk
XENH0099 English, Complementary Module, Faculty of Humanities and Social Sciences
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

0-2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Fergal Carolan, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Alakohtaiset kieli- ja viestintätaidot.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Itsenäinen työskentely

Laajuus
0-2 op
0-2 op

XENK0099 Englannin kielen täydennysmoduuli, kasvatustieteiden ja psykologian tdk
XENK0099 English, Complementary Module, Faculty of Education and Psychology
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

0-2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Lisa Lahtela, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Alakohtaiset kieli- ja viestintätaidot.
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Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Itsenäinen työskentely

Laajuus
0-2 op
0-2 op

XRUH002 Svenska för språkvetare/skriftlig

XRUH002 Swedish for Students of Philology/ Written Communication
Lyhenne: XRUH002
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
ruotsi
Toinen kotimainen kieli

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja
Maria Hyvönen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot.
Ennen kurssia voit testata kielitaitosi tasotestillä Moodlessa.
Voit vahvistaa ruotsin taitojasi valmentavilla kursseilla (XRUX014, XRUX015 tai XRUX1001).
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija:
- osaa viestiä ymmärrettävästi ja luontevasti omaan tieteenalaansa liittyvistä kysymyksistä
- osallistuu vuorovaikutukseen ja on aloitteellinen
- hallitsee oman tieteenalan ja yleiskielen sanastoa
- ymmärtää yleistä sekä tieteenalakohtaista puhuttua ruotsia
- osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä
- osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Humanistinen tiedekunta, tutkintoon vaadittava ruotsin kielen taito.
- arkipäivän viestintätilanteisiin ja tieteenalakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain
- perehtyminen oman tieteenalan ruotsinkieliseen sanastoon
- suullinen alustus ja kirjallisia tehtäviä
Kurssilla harjoiteltavat taidot:
Kirjallinen viestintä (lukeminen, kirjoittaminen)
- Erilaisten tekstien lukeminen ja ymmärtäminen, esim. tieteenalakohtaiset tekstit
- Keskeisen sisällön löytäminen tekstistä
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- Erityyppisten tekstien kirjoittaminen oman alan aiheesta
- Referoiminen, tiivistäminen ja johtopäätösten tekeminen luetun tekstin pohjalta
Suullinen viestintä (kuunteleminen, puhuminen)
- Puhutun viestin keskeisen sisällön ymmärtäminen
- Suulliseen vuorovaikutukseen luonteva osallistuminen
- Ääntäminen
- Keskustelutaidot (aloitteellisuus, keskustelun ylläpitäminen, mielipiteen ilmaisu, keskustelussa esiin tulleiden asioiden tiivistäminen)

Suoritustavat
Itsenäistä työskentelyä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä.
Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista, itseopiskelutehtävien tekemistä, riittävää
näyttöä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta.
Opiskelijan tulee saavuttaa vähintään taitotaso B1 sekä suullisessa että kirjallisessa taidossa.

Lisätiedot
FI: Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUH002 – Svenska för språkvetare / skriftlig, 1 op ja
XRUH902 Svenska för språkvetare / muntlig, 2 op). Ilmoittautuminen sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon.
Kurssin suositeltava ajankohta 2. opintovuotena.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Tentti

Laajuus
1 op
1 op
1 op
1 op

XRUH902 Svenska för språkvetare/muntlig

XRUH902 Swedish for Students of Philology/ Oral Communication
Lyhenne: XRUH902
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
ruotsi
Toinen kotimainen kieli

Yliopisto
Vastuuorganisaatio

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
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Vastuuhenkilöt

Anniina Suuronen, Vastuuopettaja
Maria Hyvönen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: ks. XRUH002
Osaamistavoitteet
FI: ks. XRUH002
Asiasisältö
FI:

Sisältö
ks. XRUH002

Lisätiedot
FI: Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUH002 – Svenska för språkvetare / skriftlig 1 op ja
XRUH902 Svenska för språkvetare / muntlig 2 op). Ilmoittautuminen sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon.
Kurssin suositeltava ajankohta 2. opintovuotena.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Tentti

Laajuus
2 op
2 op
2 op
2 op

XRUH004 Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare/skriftlig
XRUH004 Swedish for Students of Literature, Arts and Music/Written Communication
Lyhenne: XRUH004
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
suomi, ruotsi
Toinen kotimainen kieli

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja
Maria Hyvönen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat
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Esitiedot
FI: Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot.
Ennen kurssia voit testata kielitaitosi tasotestillä Moodlessa.
Voit vahvistaa ruotsin taitojasi valmentavilla kursseilla (XRUX014, XRUX015 tai XRUX1001).
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija:
- osaa viestiä ymmärrettävästi ja luontevasti omaan tieteenalaansa liittyvistä kysymyksistä
- osallistuu vuorovaikutukseen ja on aloitteellinen
- hallitsee oman tieteenalan ja yleiskielen sanastoa
- ymmärtää yleistä sekä tieteenalakohtaista puhuttua ruotsia
- osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä
- osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä.

Asiasisältö
FI:

Sisältö
Humanistinen tiedekunta, tutkintoon vaadittava ruotsin kielen taito.
- arkipäivän viestintätilanteisiin ja tieteenalakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain
- perehtyminen oman tieteenalan ruotsinkieliseen sanastoon
- suullinen alustus ja kirjallisia tehtäviä
Kurssilla harjoiteltavat taidot:
Kirjallinen viestintä (lukeminen, kirjoittaminen)
• Erilaisten tekstien lukeminen ja ymmärtäminen, esim. tieteenalakohtaiset tekstit
• Keskeisen sisällön löytäminen tekstistä
• Erityyppisten tekstien kirjoittaminen oman alan aiheesta
• Referoiminen, tiivistäminen ja johtopäätösten tekeminen luetun tekstin pohjalta
Suullinen viestintä (kuunteleminen, puhuminen)
• Puhutun viestin keskeisen sisällön ymmärtäminen
• Suulliseen vuorovaikutukseen luonteva osallistuminen
• Ääntäminen
• Keskustelutaidot (aloitteellisuus, keskustelun ylläpitäminen, mielipiteen ilmaisu, keskustelussa esiin tulleiden asioiden tiivistäminen)

Suoritustavat
Itsenäistä työskentelyä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä.
Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista, itseopiskelutehtävien tekemistä, riittävää
näyttöä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta.
Opiskelijan tulee saavuttaa vähintään taitotaso B1 sekä suullisessa että kirjallisessa taidossa.
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Lisätiedot
FI: Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUH004 – Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare / skriftlig, 1 op ja XRUH904 Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare / muntlig, 2 op). Ilmoittautuminen sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon.
Kurssin suositeltava ajankohta 2. opintovuotena.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Tentti

Laajuus
1 op
1 op
1 op
1 op

XRUH904 Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare/muntlig
XRUH904 Swedish for Students of Literature, Arts and Music/Oral Communication
Lyhenne: XRUH904
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
ruotsi
Toinen kotimainen kieli

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja
Maria Hyvönen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: ks. XRUH004
Osaamistavoitteet
FI: ks. XRUH004
Asiasisältö
FI:

Sisältö
ks. XRUH004

Lisätiedot
FI: Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUH004 – Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare / skriftlig, 1 op ja XRUH904 Svenska för litteratur-, konst- och musikvetare / muntlig, 2 op). Ilmoittautuminen sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon.
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Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Tentti

Laajuus
2 op
2 op
2 op
2 op

XRUH005 Svenska för journalister och kommunikationsvetare/skriftlig
XRUH005 Swedish for Students of Journalism and Communication/Written Communicat
Lyhenne: XRUH005
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
ruotsi
Toinen kotimainen kieli

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja
Maria Hyvönen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot.
Ennen kurssia voit testata kielitaitosi tasotestillä Moodlessa.
Voit vahvistaa ruotsin taitojasi valmentavilla kursseilla (XRUX014, XRUX015 tai XRUX1001).
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija:
- osaa viestiä ymmärrettävästi ja luontevasti omaan tieteenalaansa liittyvistä kysymyksistä
- osallistuu vuorovaikutukseen ja on aloitteellinen
- hallitsee oman tieteenalan ja yleiskielen sanastoa
- ymmärtää yleistä sekä tieteenalakohtaista puhuttua ruotsia
- osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä
- osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Humanistinen tiedekunta, tutkintoon vaadittava ruotsin kielen taito.
- arkipäivän viestintätilanteisiin ja tieteenalakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain
- perehtyminen oman tieteenalan ruotsinkieliseen sanastoon
- suullinen alustus ja kirjallisia tehtäviä
Kurssilla harjoiteltavat taidot:
Kirjallinen viestintä (lukeminen, kirjoittaminen)
• erilaisten tekstien lukeminen ja ymmärtäminen, esim. tieteenalakohtaiset tekstit
• keskeisen sisällön löytäminen tekstistä
• erityyppisten tekstien kirjoittaminen oman alan aiheesta
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• referoiminen, tiivistäminen ja johtopäätösten tekeminen luetun tekstin pohjalta
Suullinen viestintä (kuunteleminen, puhuminen)
• puhutun viestin keskeisen sisällön ymmärtäminen
• suulliseen vuorovaikutukseen luonteva osallistuminen
• ääntäminen
• keskustelutaidot (aloitteellisuus, keskustelun ylläpitäminen, mielipiteen ilmaisu, keskustelussa esiin tulleiden asioiden tiivistäminen)

Suoritustavat
Itsenäistä työskentelyä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä.
Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista, itseopiskelutehtävien tekemistä, riittävää
näyttöä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta.
Opiskelijan tulee saavuttaa vähintään taitotaso B1 sekä suullisessa että kirjallisessa taidossa.
Lisätiedot
FI: Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUH005 – Svenska för journalister och kommunikationsvetare / skriftlig, 1 op ja XRUH905 Svenska för journalister och kommunikationsvetare / muntlig, 2 op).
Ilmoittautuminen sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon.
Kurssin suositeltava ajankohta 2. opintovuotena.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Tentti

1 op
1 op
1 op
1 op

XRUH905 Svenska för journalister och kommunikationsvetare/muntlig
XRUH905 Swedish for Students of Journalism and Communication/Oral Communication
Lyhenne: XRUH905
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
ruotsi
Toinen kotimainen kieli

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja
Maria Hyvönen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: ks. XRUH005

Laajuus
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Osaamistavoitteet
FI: ks. XRUH005
Asiasisältö
FI:

Sisältö
ks. XRUH005

Lisätiedot
FI: Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUH005 – Svenska för journalister och kommunikationsvetare / skriftlig, 1 op ja XRUH905 Svenska för journalister och kommunikationsvetare / muntlig, 2 op).
Ilmoittautuminen sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Tentti

Laajuus
2 op
2 op
2 op
2 op

XRUH006 Svenska för musikvetare/skriftlig

XRUH006 Swedish for Students of Music/ Written Communication
Lyhenne: XRUH006
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
ruotsi
Toinen kotimainen kieli

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja
Maria Hyvönen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot.
Ennen kurssia voit testata kielitaitosi tasotestillä Moodlessa.
Voit vahvistaa ruotsin taitojasi valmentavilla kursseilla (XRUX014, XRUX015 tai XRUX1001).
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija
- osaa viestiä ymmärrettävästi ja luontevasti omaan tieteenalaansa liittyvistä kysymyksistä
- osallistuu vuorovaikutukseen ja on aloitteellinen
- hallitsee oman tieteenalan ja yleiskielen sanastoa.
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- ymmärtää yleistä sekä tieteenalakohtaista puhuttua ruotsia
- osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä
- osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Humanistinen tiedekunta, tutkintoon vaadittava ruotsin kielen taito.
- arkipäivän viestintätilanteisiin ja tieteenalakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain
- perehtyminen oman tieteenalan ruotsinkieliseen sanastoon
- suullinen alustus ja kirjallisia tehtäviä
Kurssilla harjoiteltavat taidot:
Kirjallinen viestintä (lukeminen, kirjoittaminen)
• erilaisten tekstien lukeminen ja ymmärtäminen, esim. tieteenalakohtaiset tekstit
• keskeisen sisällön löytäminen tekstistä
• erityyppisten tekstien kirjoittaminen oman alan aiheesta
• referoiminen, tiivistäminen ja johtopäätösten tekeminen luetun tekstin pohjalta
Suullinen viestintä (kuunteleminen, puhuminen)
• puhutun viestin keskeisen sisällön ymmärtäminen
• suulliseen vuorovaikutukseen luonteva osallistuminen
• ääntäminen
• keskustelutaidot (aloitteellisuus, keskustelun ylläpitäminen, mielipiteen ilmaisu, keskustelussa esiin tulleiden asioiden tiivistäminen)

Suoritustavat
Itsenäistä työskentelyä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä.
Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista, itseopiskelutehtävien tekemistä, riittävää
näyttöä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta.

Opiskelijan tulee saavuttaa vähintään taitotaso B1 sekä suullisessa että kirjallisessa taidossa.
Lisätiedot
FI: Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUH006 – Svenska för musikvetare / skriftlig, 1 op ja
XRUH906 Svenska för musikvetare / muntlig, 2 op). Ilmoittautuminen sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon.
Kurssin suositeltava ajankohta 2. opintovuotena.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Tentti

Toistuvuus

Laajuus
1 op
1 op
1 op
1 op
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XRUH906 Svenska för musikvetare/muntlig

XRUH906 Swedish for Students of Music/ Oral Communication
Lyhenne: XRUH906
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
ruotsi
Toinen kotimainen kieli

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja
Maria Hyvönen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: ks. XRUH006
Osaamistavoitteet
FI: ks. XRUH006
Asiasisältö
FI:

Sisältö
ks. XRUH006

Suoritustavat
ks. XRUH006

Arviointiperusteet
ks. XRUH006
Lisätiedot
FI: Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUH006 – Svenska för musikvetare / skriftlig, 1 op ja
XRUH906 Svenska för musikvetare / muntlig, 2 op). Ilmoittautuminen sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Tentti

Toistuvuus

Laajuus
2 op
2 op
2 op
2 op
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XRUI002 Svenska för systemvetare/skriftlig

XRUI002 Swedish for Students of Computer Science and IS/Written Communication
Lyhenne: XRUI002
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
ruotsi
Toinen kotimainen kieli

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja
Camilla Jauhojärvi-Koskelo, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot (kts. kurssiarviointi).
Ennen kurssia voit testata kielitaitosi tasotestillä Moodlessa.
Voit vahvistaa ruotsin taitojasi valmentavilla kursseilla (XRUX014, XRUX015 tai XRUX1001).
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija:
- osaa viestiä ymmärrettävästi ja luontevasti omaan tieteenalaansa liittyvistä kysymyksistä.
- osallistuu vuorovaikutukseen ja on aloitteellinen.
- hallitsee oman tieteenalan ja yleiskielen sanastoa.
- ymmärtää yleistä sekä tieteenalakohtaista puhuttua ruotsia.
- osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä.
- osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Informaatioteknologian tiedekunta, tutkintoon vaadittava ruotsin kielen taito.
- arkipäivän viestintätilanteisiin ja tieteenalakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain
- perehtyminen oman tieteenalan ruotsinkieliseen sanastoon
- suullinen alustus ja kirjallisia tehtäviä
Kurssilla harjoiteltavat taidot:
- kirjallinen viestintä (lukeminen, kirjoittaminen)
- erilaisten tekstien lukeminen ja ymmärtäminen, esim. tieteenalakohtaiset tekstit
- keskeisen sisällön löytäminen tekstistä
- erityyppisten tekstien kirjoittaminen oman alan aiheesta
- referoiminen, tiivistäminen ja johtopäätösten tekeminen luetun tekstin pohjalta
Suullinen viestintä (kuunteleminen, puhuminen):
- puhutun viestin keskeisen sisällön ymmärtäminen
- suulliseen vuorovaikutukseen luonteva osallistuminen
- ääntäminen
- keskustelutaidot (aloitteellisuus, keskustelun ylläpitäminen, mielipiteen ilmaisu, keskustelussa esiin tulleiden asioiden tiivistäminen).
Suoritustavat
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Itsenäistä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä.
Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista, itseopiskelutehtävien tekemistä, riittävää
näyttöä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta.
Opiskelijan tulee saavuttaa vähintään taitotaso B1 sekä suullisessa että kirjallisessa taidossa.

Lisätiedot
FI: Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUI002 – Svenska för systemvetare / skriftlig, 2 op ja
XRUI902 Svenska för systemvetare / muntlig, 2 op). Ilmoittautuminen sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon.
Kurssin suositeltava ajankohta 2. opintovuotena.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Tentti

2 op
2 op
2 op
2 op

XRUI902 Svenska för systemvetare/muntlig

XRUI902 Swedish for Students of Computer Science and IS/Oral Communication
Lyhenne: XRUI902
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
ruotsi
Toinen kotimainen kieli

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja
Camilla Jauhojärvi-Koskelo, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: ks. XRUI002
Osaamistavoitteet
FI: ks. XRUI002
Asiasisältö
FI: ks. XRUI002

Laajuus
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Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Tentti

Laajuus
2 op
2 op
2 op
2 op

XRUI003 Svenska för datatekniker/skriftlig

XRUI003 Swedish for Students of Mathematical IT/Written Communication
Lyhenne: XRUI003
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
ruotsi
Toinen kotimainen kieli

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja
Camilla Jauhojärvi-Koskelo, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot.
Ennen kurssia voit testata kielitaitosi tasotestillä Moodlessa.
Voit vahvistaa ruotsin taitojasi valmentavilla kursseilla (XRUX014, XRUX015 tai XRUX1001).
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija:
- osaa viestiä ymmärrettävästi ja luontevasti omaan tieteenalaansa liittyvistä kysymyksistä.
- osallistuu vuorovaikutukseen ja on aloitteellinen.
- hallitsee oman tieteenalan ja yleiskielen sanastoa.
- ymmärtää yleistä sekä tieteenalakohtaista puhuttua ruotsia.
- osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä.
- osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Informaatioteknologian tiedekunta, tutkintoon vaadittava ruotsin kielen taito.
- arkipäivän viestintätilanteisiin ja tieteenalakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain
- perehtyminen oman tieteenalan ruotsinkieliseen sanastoon
- suullinen alustus ja kirjallisia tehtäviä
Kurssilla harjoiteltavat taidot:
- kirjallinen viestintä (lukeminen, kirjoittaminen)
- erilaisten tekstien lukeminen ja ymmärtäminen, esim. tieteenalakohtaiset tekstit
- keskeisen sisällön löytäminen tekstistä
- erityyppisten tekstien kirjoittaminen oman alan aiheesta
- referoiminen, tiivistäminen ja johtopäätösten tekeminen luetun tekstin pohjalta
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Suullinen viestintä (kuunteleminen, puhuminen):
- puhutun viestin keskeisen sisällön ymmärtäminen
- suulliseen vuorovaikutukseen luonteva osallistuminen
- ääntäminen
- keskustelutaidot (aloitteellisuus, keskustelun ylläpitäminen, mielipiteen ilmaisu, keskustelussa esiin tulleiden asioiden tiivistäminen).
Suoritustavat
Itsenäistä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä.
Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista, itseopiskelutehtävien tekemistä, riittävää
näyttöä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta.
Opiskelijan tulee saavuttaa vähintään taitotaso B1 sekä suullisessa että kirjallisessa taidossa.
Lisätiedot
FI: Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUH002 – Svenska för språkvetare / skriftlig, 1 op ja
XRUH902 Svenska för språkvetare / muntlig, 2 op). Ilmoittautuminen sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon.
Kurssin suositeltava ajankohta 2. opintovuotena.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Tentti

1 op
1 op
1 op
1 op

XRUI903 Svenska för datatekniker/muntlig

XRUI903 Swedish for Students of Mathematical IT/Oral Communication
Lyhenne: XRUI903
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
ruotsi
Toinen kotimainen kieli

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja
Camilla Jauhojärvi-Koskelo, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: ks. XRUI003
Osaamistavoitteet
FI: ks. XRUI003

Laajuus
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Asiasisältö
FI: ks. XRUI003
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Tentti

Laajuus
1 op
1 op
1 op
1 op

XRUM002 Svenska för naturvetare och matematiker/skriftlig
XRUM002 Swedish for Students of Natural Sciences and Mathematics/Written Com
Lyhenne: XRUM002
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
ruotsi
Toinen kotimainen kieli

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot.
Ennen kurssia voit testata kielitaitosi tasotestillä Moodlessa.
Voit vahvistaa ruotsin taitojasi valmentavilla kursseilla (XRUX014, XRUX015 tai XRUX1001).
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija:
-osaa viestiä ymmärrettävästi ja luontevasti omaan tieteenalaansa liittyvistä kysymyksistä.
-osallistuu vuorovaikutukseen ja on aloitteellinen.
-hallitsee oman tieteenalan ja yleiskielen sanastoa.
-ymmärtää yleistä sekä tieteenalakohtaista puhuttua ruotsia.
-osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä.
-osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, tutkintoon vaadittava ruotsin kielen taito.
- arkipäivän viestintätilanteisiin ja tieteenalakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain
- perehtyminen oman tieteenalan ruotsinkieliseen sanastoon
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- suullinen alustus ja kirjallisia tehtäviä
Kurssilla harjoiteltavat taidot:
Kirjallinen viestintä (lukeminen, kirjoittaminen)
• Erilaisten tekstien lukeminen ja ymmärtäminen, esim. tieteenalakohtaiset tekstit
• Keskeisen sisällön löytäminen tekstistä
• Erityyppisten tekstien kirjoittaminen oman alan aiheesta
• Referoiminen, tiivistäminen ja johtopäätösten tekeminen luetun tekstin pohjalta
Suullinen viestintä (kuunteleminen, puhuminen)
• Puhutun viestin keskeisen sisällön ymmärtäminen
• Suulliseen vuorovaikutukseen luonteva osallistuminen
• Ääntäminen
• Keskustelutaidot (aloitteellisuus, keskustelun ylläpitäminen, mielipiteen ilmaisu, keskustelussa esiin tulleiden asioiden tiivistäminen)

Suoritustavat
Itsenäistä sekä pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä.
Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista, itseopiskelutehtävien tekemistä, riittävää
näyttöä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta.
Opiskelijan tulee saavuttaa vähintään taitotaso B1 sekä suullisessa että kirjallisessa taidossa.

Lisätiedot
FI: Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUM002 – Svenska för naturvetare och matematiker /
skriftlig, 1 op ja XRUM902 Svenska för naturvetare och matematiker / muntlig, 1 op). Ilmoittautuminen sekä
kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon.
Kurssin suositeltava ajankohta 2. opintovuotena.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Tentti

Laajuus
1 op
1 op
1 op
1 op

XRUM902 Svenska för naturvetare och matematiker/muntlig
XRUM902 Swedish for Students of Natural Sciences and Mathematics/Oral Commun
Lyhenne: XRUM902
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
ruotsi
Toinen kotimainen kieli
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Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: ks. XRUM002
Osaamistavoitteet
FI: ks. XRUM002
Asiasisältö
FI:

Sisältö
ks. XRUM002

Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Tentti

1 op
1 op
1 op
1 op

XRUT002 Svenska för ekonomer/skriftlig

XRUT002 Swedish for Students of Business and Economics/Written Communication
Lyhenne: XRUT002
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
ruotsi
Toinen kotimainen kieli

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja
Camilla Jauhojärvi-Koskelo, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot.
Ennen kurssia voit testata kielitaitosi tasotestillä Moodlessa.
Voit vahvistaa ruotsin taitojasi valmentavilla kursseilla (XRUX014, XRUX015 tai XRUX1001).
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija:

Laajuus
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- osaa viestiä ymmärrettävästi ja luontevasti omaan tieteenalaansa liittyvistä kysymyksistä.
- osallistuu vuorovaikutukseen ja on aloitteellinen.
- hallitsee oman tieteenalan ja yleiskielen sanastoa.
- ymmärtää yleistä sekä tieteenalakohtaista puhuttua ruotsia.
- osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä.
- osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä.
Asiasisältö
FI: Sisältö
Kauppakorkeakoulu, tutkintoon vaadittava ruotsin kielen taito.
- arkipäivän viestintätilanteisiin ja tieteenalakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain
- perehtyminen oman tieteenalan ruotsinkieliseen sanastoon
- suullinen alustus ja kirjallisia tehtäviä
Kurssilla harjoiteltavat taidot:
- kirjallinen viestintä (lukeminen, kirjoittaminen)
- erilaisten tekstien lukeminen ja ymmärtäminen, esim. tieteenalakohtaiset tekstit
- keskeisen sisällön löytäminen tekstistä
- erityyppisten tekstien kirjoittaminen oman alan aiheesta
- referoiminen, tiivistäminen ja johtopäätösten tekeminen luetun tekstin pohjalta
Suullinen viestintä (kuunteleminen, puhuminen):
- puhutun viestin keskeisen sisällön ymmärtäminen
- suulliseen vuorovaikutukseen luonteva osallistuminen
- ääntäminen
- keskustelutaidot (aloitteellisuus, keskustelun ylläpitäminen, mielipiteen ilmaisu, keskustelussa esiin tulleiden asioiden tiivistäminen).
Suoritustavat
Itsenäistä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä.
Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista, itseopiskelutehtävien tekemistä, riittävää
näyttöä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta.
Opiskelijan tulee saavuttaa vähintään taitotaso B1 sekä suullisessa että kirjallisessa taidossa.
Lisätiedot
FI: Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUT002 – Svenska för ekonomer / skriftlig, 1 op ja
XRUT902 Svenska för ekonomer / muntlig, 2 op). Ilmoittautuminen sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen
(muntlig) osioon.
Kurssin suositeltava ajankohta 2. opintovuotena.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Tentti

Toistuvuus

Laajuus
1 op
1 op
1 op
1 op
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XRUT902 Svenska för ekonomer/muntlig

XRUT902 Swedish for Students of Business and Economics/Oral Communication
Lyhenne: XRUT902
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
ruotsi
Toinen kotimainen kieli

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja
Camilla Jauhojärvi-Koskelo, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: ks. XRUT002
Osaamistavoitteet
FI: ks. XRUT002
Asiasisältö
FI: ks. XRUT002
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Tentti

Laajuus
2 op
2 op
2 op
2 op

XRUK1001 Svenska för pedagoger/skriftlig

XRUK1001 Swedish for Students in Educational Sciences/Written Communication
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
ruotsi
Toinen kotimainen kieli

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Marja Lampinen, Vastuuopettaja
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot.
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Ennen kurssia voit testata kielitaitosi tasotestillä Moodlessa.
Voit vahvistaa ruotsin taitojasi valmentavilla kursseilla (XRUX014, XRUX015 tai XRUX1001).
Vastaavuudet muihin opintoihin
XRUK002 Svenska för pedagoger/skriftlig
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija
- osaa viestiä ymmärrettävästi ja luontevasti omaan tieteenalaansa liittyvistä kysymyksistä.
- osallistuu vuorovaikutukseen ja on aloitteellinen.
- hallitsee oman tieteenalan ja yleiskielen sanastoa.
- ymmärtää yleistä sekä tieteenalakohtaista puhuttua ruotsia.
- osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä.
- osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, tutkintoon vaadittava ruotsin kielen taito.
- arkipäivän viestintätilanteisiin ja tieteenalakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua
pienryhmissä ja pareittain
- perehtyminen oman tieteenalan ruotsinkieliseen sanastoon
- suullinen alustus ja kirjallisia tehtäviä

Kurssilla harjoiteltavat taidot
Kirjallinen viestintä (lukeminen, kirjoittaminen)
- erilaisten tekstien lukeminen ja ymmärtäminen, esim. tieteenalakohtaiset tekstit
- keskeisen sisällön löytäminen tekstistä
- erityyppisten tekstien kirjoittaminen oman alan aiheesta
- referoiminen, tiivistäminen ja johtopäätösten tekeminen luetun tekstin pohjalta
Suullinen viestintä (kuunteleminen, puhuminen)
- puhutun viestin keskeisen sisällön ymmärtäminen
- suulliseen vuorovaikutukseen luonteva osallistuminen
- ääntäminen
- keskustelutaidot (aloitteellisuus, keskustelun ylläpitäminen, mielipiteen ilmaisu,
keskustelussa esiin tulleiden asioiden tiivistäminen).

Suoritustavat
Itsenäistä sekä pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä.
Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista, itseopiskelutehtävien tekemistä, riittävää
näyttöä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta.
Opiskelijan tulee saavuttaa vähintään taitotaso B1 sekä suullisessa että kirjallisessa taidossa.
Lisätiedot
FI: Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUK1001 Svenska för pedagoger / skriftlig, 1 op ja
XRUK9001 Svenska för pedagoger / muntlig, 2 op). Ilmoittautuminen sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon.
Kurssin suositeltava ajankohta 2. opintovuotena.

Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1

Toistuvuus

Laajuus
1 op
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Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Tentti

1 op
1 op
1 op

XRUK9001 Svenska för pedagoger/muntlig

XRUK9001 Swedish for Students in Educational Sciences/Oral Communication
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
ruotsi
Toinen kotimainen kieli

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Marja Lampinen, Vastuuopettaja
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: ks. XRUK1001
Vastaavuudet muihin opintoihin
XRUK902 Svenska för pedagoger/muntlig
Osaamistavoitteet
FI: ks. XRUK1001
Asiasisältö
FI: ks. XRUK1001
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Tentti

Laajuus
2 op
2 op
2 op
2 op

XRUL1001 Svenska för idrotts- och hälsovetare/skirftlig

XRUL1001 Swedish for Students in Sport and Health Sciences/Written communication
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
ruotsi
Toinen kotimainen kieli

Yliopisto
Vastuuorganisaatio

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
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Vastuuhenkilöt

Pekka Saaristo, Vastuuopettaja
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot
Ennen kurssia voit testata kielitaitosi tasotestillä Moodlessa.
Voit vahvistaa ruotsin taitojasi valmentavilla kursseilla (XRUX014, XRUX015 tai XRUX1001).
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija osaa:
- osaa viestiä ymmärrettävästi ja luontevasti omaan tieteenalaansa liittyvistä kysymyksistä
- osallistuu vuorovaikutukseen ja on aloitteellinen.
- hallitsee oman tieteenalan ja yleiskielen sanastoa.
- ymmärtää yleistä sekä tieteenalakohtaista puhuttua ruotsia.
- osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä.
- osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä.
Asiasisältö
FI: Liikuntatieteellinen tiedekunta, tutkintoon vaadittava ruotsin kielen taito.
- arkipäivän viestintätilanteisiin ja tieteenalakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain
- perehtyminen oman tieteenalan ruotsinkieliseen sanastoon
- suullinen alustus ja kirjallisia tehtäviä
Kurssilla harjoiteltavat taidot:
Kirjallinen viestintä (lukeminen, kirjoittaminen)
Erilaisten tekstien lukeminen ja ymmärtäminen, esim. tieteenalakohtaiset tekstit
Keskeisen sisällön löytäminen tekstistä
Erityyppisten tekstien kirjoittaminen oman alan aiheesta
Referoiminen, tiivistäminen ja johtopäätösten tekeminen luetun tekstin pohjalta
Suullinen viestintä (kuunteleminen, puhuminen)
Puhutun viestin keskeisen sisällön ymmärtäminen
Suulliseen vuorovaikutukseen luonteva osallistuminen
Ääntäminen
Keskustelutaidot (aloitteellisuus, keskustelun ylläpitäminen, mielipiteen ilmaisu, keskustelussa esiin tulleiden asioiden tiivistäminen)
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Korvaava kirjallinen koe

Toistuvuus

Laajuus
1 op
1 op
1 op
1 op
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XRUL9001 Svenska för idrotts- och hälsovetare/muntlig

XRUL9001 Swedish for Students in Sport and Health Sciences/Oral communication
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
ruotsi
Toinen kotimainen kieli

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Pekka Saaristo, Vastuuopettaja
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Ks. XRUL1001
Osaamistavoitteet
FI: Ks. XRLUL1001
Asiasisältö
FI: Ks. XRUL1001
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Korvaava suullinen koe

Laajuus
2 op
2 op
2 op
2 op

XRUY1001 Svenska för samhällsvetare och psykologer/skriftlig

XRUY1001 Swedish for Students in Social Sciences and Psychology, Written Communication
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
ruotsi
Toinen kotimainen kieli

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Pekka Saaristo, Vastuuopettaja
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot.
Ennen kurssia voit testata kielitaitosi tasotestillä Moodlessa.
Voit vahvistaa ruotsin taitojasi valmentavilla kursseilla (XRUX014, XRUX015 tai XRUX1001).

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

352 / 512

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija:
- osaa viestiä ymmärrettävästi ja luontevasti omaan tieteenalaansa liittyvistä kysymyksistä.
- osallistuu vuorovaikutukseen ja on aloitteellinen.
- hallitsee oman tieteenalan ja yleiskielen sanastoa.
- ymmärtää yleistä sekä tieteenalakohtaista puhuttua ruotsia.
- osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä.
- osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä.
Asiasisältö
FI: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Psykologian laitosa, tutkintoon vaadittava ruotsin kielen taito.
- arkipäivän viestintätilanteisiin ja tieteenalakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain
- perehtyminen oman tieteenalan ruotsinkieliseen sanastoon
- suullinen alustus ja kirjallisia tehtäviä
Kurssilla harjoiteltavat taidot:
- kirjallinen viestintä (lukeminen, kirjoittaminen)
- erilaisten tekstien lukeminen ja ymmärtäminen, esim. tieteenalakohtaiset tekstit
- keskeisen sisällön löytäminen tekstistä
- erityyppisten tekstien kirjoittaminen oman alan aiheesta
- referoiminen, tiivistäminen ja johtopäätösten tekeminen luetun tekstin pohjalta
Suullinen viestintä (kuunteleminen, puhuminen):
- puhutun viestin keskeisen sisällön ymmärtäminen
- suulliseen vuorovaikutukseen luonteva osallistuminen
- ääntäminen
- keskustelutaidot (aloitteellisuus, keskustelun ylläpitäminen, mielipiteen ilmaisu, keskustelussa esiin tulleiden asioiden tiivistäminen).
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Tentti

Laajuus
1 op
1 op
1 op
1 op

XRUY9001 Svenska för samhällsvetare och psykologer/muntlig

XRUY9001 Swedish for Students in Social Sciences and Psychology, Oral Communication
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
ruotsi
Toinen kotimainen kieli

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Pekka Saaristo, Vastuuopettaja
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Ks. XRUY1001 tiedot eli kirjallisen koodi
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Osaamistavoitteet
FI: Ks. XRUY1001
Asiasisältö
FI: Ks. XRUY1001
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Tentti

Laajuus
2 op
2 op
2 op
2 op

XRUH1001 Svenska för humanister/skriftlig

XRUH1001 Swedish Written Skills for Students of Humanities
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
ruotsi
Toinen kotimainen kieli

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Maria Hyvönen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot.
Ennen kurssia voit testata kielitaitosi tasotestillä Moodlessa.
Voit vahvistaa ruotsin taitojasi valmentavilla kursseilla (XRUX014, XRUX015 tai XRUX1001).
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija:
- osaa viestiä ymmärrettävästi ja luontevasti omaan tieteenalaansa liittyvistä kysymyksistä.
- osallistuu vuorovaikutukseen ja on aloitteellinen.
- hallitsee oman tieteenalan ja yleiskielen sanastoa.
- ymmärtää yleistä sekä tieteenalakohtaista puhuttua ruotsia.
- osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä.
- osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä.
Asiasisältö
FI: Sisältö
Humanistinen tiedekunta, tutkintoon vaadittava ruotsin kielen taito.
- arkipäivän viestintätilanteisiin ja tieteenalakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain
- perehtyminen oman tieteenalan ruotsinkieliseen sanastoon
- suullinen alustus ja kirjallisia tehtäviä
Kurssilla harjoiteltavat taidot:
Kirjallinen viestintä (lukeminen, kirjoittaminen)
- erilaisten tekstien lukeminen ja ymmärtäminen, esim. tieteenalakohtaiset tekstit
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- keskeisen sisällön löytäminen tekstistä
- erityyppisten tekstien kirjoittaminen oman alan aiheesta
- referoiminen, tiivistäminen ja johtopäätösten tekeminen luetun tekstin pohjalta
Suullinen viestintä (kuunteleminen, puhuminen)
- puhutun viestin keskeisen sisällön ymmärtäminen
- suulliseen vuorovaikutukseen luonteva osallistuminen
- ääntäminen
- keskustelutaidot (aloitteellisuus, keskustelun ylläpitäminen, mielipiteen ilmaisu, keskustelussa esiin tulleiden asioiden tiivistäminen).
Suoritustavat:
Itsenäistä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä.
Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista, itseopiskelutehtävien tekemistä, riittävää
näyttöä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta.
Opiskelijan tulee saavuttaa vähintään taitotaso B1 sekä suullisessa että kirjallisessa taidossa.
Lisätiedot
FI: Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUH002 Svenska för språkvetare / skriftlig, 1 op ja
XRUH902 Svenska för språkvetare / muntlig, 2 op). Ilmoittautuminen sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon.
Kurssin suositeltava ajankohta 2. opintovuotena.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Korvaava koe edistyneille opiskelijoille

XRUH9001 Svenska för humanister/muntlig
XRUH9001 Swedish Oral Skills for Students of Humanities
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
ruotsi
Toinen kotimainen kieli

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Maria Hyvönen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Ks. XRUH1001
Osaamistavoitteet
FI: Ks. XRUH1001

Laajuus
1 op
1 op
1 op
1 op
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Asiasisältö
FI: Ks. XRUH1001
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Korvaava suullinen koe edistyneille opiskelijoille

Laajuus
2 op
2 op
2 op
2 op

XRUX1002 Prata svenska
XRUX1002 Prata svenska
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Kursen riktar sig till dem som har avlagt svenska som ingår i kandidatexamen eller som har motsvarande kunskaper i svenska
Vastaavuudet muihin opintoihin
XRUX010 Att prata svenska
Osaamistavoitteet
FI: Målet är att förbättra flytet i talet och förmågan att diskutera fritt på svenska och att samtidigt utöka
ordförrådet. Ett mål är också att man vet hur man kan upprätthålla sina språkkunskaper.
Asiasisältö
FI: På den här kursen kommer vi att prata svenska. Det blir olika muntliga övningar – framför allt diskussioner. Vi kommer att diskutera många olika ämnen – aktuella händelser, svenskt samhällsliv och kultur och
säkert en hel del annat.
Innehållet kan delvis styras av kursdeltagarnas intressen och önskemål.
I kursen ingår också hemuppgifter.
Undervisningsspråket är svenska.
EN: På den här kursen kommer vi att prata svenska. Det blir olika muntliga övningar – framför allt diskussioner. Vi kommer att diskutera många olika ämnen – aktuella händelser, svenskt samhällsliv och kultur
och säkert en hel del annat.
Innehållet kan delvis styras av kursdeltagarnas intressen och önskemål.
I kursen ingår också hemuppgifter.
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Undervisningsspråket är svenska.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XRUT001 Businesskulturen i Norden
XRUT001 Business Culture in the Nordic Countries
Lyhenne: XRUT001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja
Camilla Jauhojärvi-Koskelo, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Olet suorittanut tutkintoon kuuluvan ruotsin (valtionhallinnon kielitutkinto kielilaki 424/2003 ja kieliasetus 481/2003).
Voit vahvistaa ruotsin taitojasi valmentavilla kursseilla (XRUX014, XRUX015 tai XRUX1001).
Osaamistavoitteet
FI: - Är motiverad att förbättra sina färdigheter i kommunikation.
- Kan aktivt delta i diskussioner.
- Förstår likheter och olikheter mellan de nordiska affärskulturerna.
- Kan kommunicera om frågor som berör ekonomi.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
På kursen har du möjlighet att förbättra dina muntliga och skriftliga färdigheter i nordisk affärskommunikation med tyngdpunkt på den kommunikativa delen. Du har möjlighet att öka dina kunskaper om de likheter och olikheter som ﬁnns mellan de nordiska affärskulturerna. Vi fördjupar oss i möteskulturella teman
och i kursen ingår bl.a. småprat, diskussion och företagsbesök. Undervisningsspråket är svenska. I kursen
ingår också hemuppgifter.
Lisätiedot
FI: Närmast för ekonomiestuderande, de har förtur.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1

Toistuvuus

Laajuus
4 op
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Osallistuminen opetukseen

4 op

XRU0006 Swedish for International Students
XRU0006 Swedish for International Students
Lyhenne: XRU0006
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti, ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja
Maria Hyvönen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: No previous knowledge is needed.
EN: No previous knowledge is needed.
Osaamistavoitteet
FI: You will learn how to introduce yourself and discuss family, free time, plans, studies and other basic topics.
EN: You will learn how to introduce yourself and discuss family, free time, plans, studies and other basic
topics.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
This is a course for beginners and no previous knowledge is needed. We will deal with basic grammar such
as nouns, pronouns, verbs (present and past tense) and word order. Both written and oral exercises are
included. In addition, we will discuss some cultural issues.
EN:

Content
This is a course for beginners and no previous knowledge is needed. We will deal with basic grammar such
as nouns, pronouns, verbs (present and past tense) and word order. Both written and oral exercises are included. In addition, we will discuss some cultural issues.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
3 op
3 op
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XRU0009 Swedish for International Students 2
XRU0009 Swedish for International Students 2
Lyhenne: XRU0009
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
englanti, ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja
Maria Hyvönen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: The very basics of Swedish / Swedish for International Students 1 (XRU0006)
Osaamistavoitteet
FI: You will learn some small talk, to describe yourself and others, to tell and ask for the way to somewhere,
to communicate in a hotel, restaurant and a shop, to tell your opinion and many other things. You will learn
the basics of Swedish grammar and to write short texts and messages in Swedish.
EN: You will learn some small talk, to describe yourself and others, to tell and ask for the way to somewhere, to communicate in a hotel, restaurant and a shop, to tell your opinion and many other things. You
will learn the basics of Swedish grammar and to write short texts and messages in Swedish.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
This course is meant for students who have taken the course XRU0006 Swedish for International Students
or who have learned the basics of Swedish somewhere else. We will begin with revision of the most basic
vocabulary and grammar, such as basic nouns, adjectives, verbs, prepositions, pronouns and word order
in main clauses. During the course, we will deal with e.g. the perfect and pluperfect tenses, word order in
subordinate clauses, the comparative and superlative forms of adjectives, adverbs, reflexive pronouns etc.
Both written and oral exercises are included.
EN:

Content
This course is ment for students who have taken the course XRU0006 Swedish for International Students
or who have learned the basics of Swedish somewhere else. We will begin with revision of the most basic
vocabulary and grammar, such as basic nouns, adjectives, verbs, prepositions, pronouns and word order
in main clauses. During the course, we will deal with e.g. the perfect and pluperfect tenses, word order in
subordinate clauses, the comparative and superlative forms of adjectives, adverbs, reflexive pronouns etc.
Both written and oral exercises are included.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
4 op
4 op
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XRUX014 Ruotsin valmentava moduuli/ Förberedande basmodul
XRUX014 Activate your Swedish - Basic Module
Lyhenne: XRUX014
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
ruotsi, suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Lukio-opinnot tai muu opintoväylä. (moduuli ei ole alkeiskurssi)
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija:
-osaa käyttää kielen perusrakenteita ja sanastoa kertoessaan itsestään ja yliopisto-opinnoistaan sekä kirjallisesti että suullisesti.
-osaa keskustella ja ilmaista mielipiteensä arkipäiväisistä ja ajankohtaisista asioista.
-osaa lukea kohdekielisiä tekstejä.
-osaa hyödyntää apuvälineitä kuten sanakirjoja, kielioppeja ja internetiä.
-tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan kielenoppijana.
-osaa käyttää erilaisia kielenoppimisstrategioita ja arvioida omaa kielitaitoaan.
-tavoitteena B1-taitotaso.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Moduuli soveltuu opiskelijoille, joiden ruotsin kielen opiskelusta on jo aikaa ja/tai joiden kielitaito kaipaa
lisäharjoitusta. Moduuli on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Moduulilla kerrataan ruotsin kielen keskeisimmät kielioppirakenteet ja harjoitellaan vapaa-aikaan, opintoihin sekä työelämään liittyvää sanastoa erilaisten keskustelu-, kuuntelu- ja kirjoitusharjoitusten avulla. Lisäksi kurssilla tutustutaan oman
tieteenalan aihepiiriin.

Suoritustavat
Läsnäolo, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen sekä kirjallinen tentti.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
3 op
3 op
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XRUX015 Ruotsin valmentava kirjoitusmoduuli/ Förberedande skrivmodul
XRUX015 Activate your Swedish - Writing Module
Lyhenne: XRUX015
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
suomi, ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Lukio-opinnot tai muu opintoväylä. Moduulille osallistuminen ei edellytä Ruotsin valmentavan moduulin
suorittamista.
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija
-osaa kirjoittaa opinnoistaan ja omasta alastaan.
-osaa arvioida omaa tuotostaan.
-osaa etsiä tietoa alastaan ja hyödyntää apuvälineitä kuten sanakirjoja, kielioppeja ja Internetiä kirjoittaessaan
-tavoitteena B1-taitotaso.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Moduuli on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Moduulilla harjoitellaan erilaisten tekstien kirjoittamista, esim. sähköpostiviesti, tieteenalakohtaiseen aiheeseen liittyvä kirjoitelma. Mm. prosessikirjoittamista käytetään työtapana. Keskeistä kielioppia kerrataan kirjoitustehtävien yhteydessä. Tämä moduuli
soveltuu myös tutkintoon kuuluvan ruotsin kirjalliseen tenttiin valmistautumiseen.

Suoritustavat
Lähiopetus: läsnäolo ja hyväksytyt osasuoritukset.
Verkkokurssi: läsnäolo ensimmäisellä luentokerralla, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
2 op
2 op
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XRUX1001 Ruotsin valmentava verkkomoduuli
XRUX1001 Preparatory E-module in Swedish
Lyhenne: XRUX1001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja
Maria Hyvönen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Lukio-opinnot tai muu opintoväylä. (moduuli ei ole alkeiskurssi)
Osaamistavoitteet
FI: • Tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan kielenoppijana ja osaa arvioida kielitaitoaan
• Osaa kertoa itsestään ja yliopisto-opinnoistaan käyttäen kielen perusrakenteita ja sanastoa.
• Osaa ilmaista mielipiteitään opintoihin liittyvistä aihepiireistä
• Osaa lukea kohdekielisiä tekstejä
• Osaa etsiä tietoa ruotsiksi
• Osaa hyödyntää opiskelussaan apuvälineitä kuten sanakirjoja, kielioppeja ja Internetiä
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Moduuli on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Moduulilla harjoitellaan opintoihin ja työelämään liittyvää sanastoa sekä kerrataan keskeisimpiä kielioppirakenteita.

Suoritustavat
Materiaali koostuu erilaisista teksteistä, videoista ja tehtävistä Moodlessa. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti tutoropettajan avulla.
Oppimateriaalit
FI: Materiaali koostuu erilaisista teksteistä, videoista ja tehtävistä Moodlessa.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

2 op
2 op

XRUX1000 Uppdatera din svenska
XRUX1000 Update your Swedish
Lyhenne: XRUX1000
Ops-kaudet

Laajuus

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
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Voimassaoloaika

alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja
Marja Lampinen, Vastuuopettaja
Pekka Saaristo, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kertoa itsestään ja opinnoistaan.
- osaa keskustella ajankohtaisista ja omaan alaan liittyvistä aiheista.
- osaa hyödyntää erilaisia oppimista tukevia työkaluja osaamisensa kehittämisessä.
- osaa arvioida omaa oppimistaan ja on kehittänyt kielenoppimisstrategioitaan.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Uppdatera din svenska -opintojaksolla opiskelija kehittää ruotsin kielen taitoaan kohti tutkintovaatimusten mukaista osaamista. Osaamistavoitteiden saavuttamiseksi opintojaksolla harjoitellaan suullista ilmaisua sekä kirjoitetaan ja luetaan kohdekielisiä tekstejä opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Jaksolla kehitetään
myös opiskelijoiden kielenoppimisen strategioita.

Suoritustavat
Itsenäistä sekä pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
1 op
1 op

XRA0005 Ranska 1
XRA0005 French 1

Lyhenne: XRA0005
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
suomi, ranska
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat
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Osaamistavoitteet
FI: Perustason kielitaito (A1 Eurooppalainen viitekehys)
Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
- selviytyä jokapäiväisistä perustilanteista sekä suullisesti että kirjallisesti
- saada selvää hitaasta ja selkeästä puheesta, kun puhutaan arkisista asioista tai kun asiayhteys on tuttu
EN: Level A1 (Basic User) of CEFR
After the course student is able to:
- manage basic written and spoken communication situations
- understand clear and slow spoken French in everyday situations
Asiasisältö
FI:
TEEMA: Jokapäiväinen ympäristöni
SISÄLTÖ: Arkiset asiointitilanteet sekä itsestä kertominen.
EN:
Theme: Everyday life
Content: French for everyday situations. How to interact in a basic level?
Lisätiedot
FI: Alkeiskurssi, joka on tarkoitettu kaikille yliopiston opiskelijoille.
EN: Elementary course, for all students
Oppimateriaalit
FI: Escalier 1 (SanomaPro)
EN: Escalier 1 (SanomaPro)
Kirjallisuus
Escalier 1 (SanomaPro); ISBN: 978-952-63-2043-4
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XRA0006 Ranska 2
XRA0006 French 2

Lyhenne: XRA0006
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
suomi, ranska
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso

Muut opinnot
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OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Peruskielitaitotason osittainen hallinta, esim. Ranska 1-kurssi tai vastaava.
EN: Completing level A1 (Basic User) of CEFR
Osaamistavoitteet
FI: Perustason kielitaidon täydentäminen (A1 -> Eurooppalainen viitekehys)
Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
- osata selviytyä jokapäiväisisä asiointitilanteissa.
- osata kertoa lyhyesti elinympäristöstään, itsestään ja mielipiteistään.
- osata muodostaa yleiskäsitys helposta lehtitekstistä.
- ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta, jos aihe on tuttu.
EN: Level A1+ (Basic User) of CEFR
After the course student is able to:
- manage written and spoken communicative situations of everyday life
- speak about one-self and one's environment. Present opinions.
- Understand the main points of an easy news article
- understand spoken French well in everyday situations, when it is spoken clearly and slowly

Asiasisältö
FI:
TEEMA:Ympäristöni ja mielenkiintoni kohteet
SISÄLTÖ: Aihepiireinä ympäristön ja asioiden kuvailu ja niistä kertominen.
EN:
Themes: My environment and my points of interest. Describing and telling
Lisätiedot
FI: Alkeiskurssi, joka on tarkoitettu kaikille yliopiston opiskelijoille.
EN: Elementary course. For all the students of the University
Oppimateriaalit
FI: Escalier 1-2 (SanomaPro)
EN: Escalier 1-2 (SanomaPro)
Kirjallisuus
Escalier 2 (SanomaPro); ISBN: 978-952-63-0370-3
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
4 op
4 op
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XRA0007 Ranska 3
XRA0007 Français 3
Lyhenne: XRA0007
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
ranska
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Ranska 1-2 kurssien suorittaminen tai vastaavat taidot.
EN: Les cours Français 1 et 2 ou les compétences acquises ailleurs.
Osaamistavoitteet
FI: Laajempi perustason kielitaito (A2 -> Eurooppalainen viitekehys)
Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
- osata kommunikoida ranskaksi ja ilmaista tunteitaan ja mielipiteitään varmemmin
- ymmärtää pääkohdat yksinkertaisista asiateksteistä
- ymmärtää pääkohdat normaalitempoisesta puheesta, kun aihe tuttu
- osata päätellä merkityksiä
EN: Niveau d'un utilisateur élémentaire (A2) du CECRL
Après le cours, l'étudiant devrait :
- communiquer plus facilement en français ses sentiments et ses opinions
- comprendre les points principaux des textes informatiques simples
- comprendre les points principaux du discours sur un thème familier.
- pouvoir déduire le sens d'un texte ou d'un discours
Asiasisältö
FI:
TEEMA: Sosiaalinen kanssakäyminen, Ranska ja sen kulttuuri
SISÄLTÖ: Aihepiireinä akateeminen opiskelu, työ ja vapaa-aika.
EN:
Thème: Communication sociale. Les particularités culturelles françaises. Etudes, vie professionnelle et
loisir
Lisätiedot
FI: Jatkokurssi, joka on tarkoitettu kaikille yliopiston opiskelijoille.
EN: Cours élémentaire-intermédiaire. A tous les étudiants de l'Université
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Oppimateriaalit
FI: Escalier 2-3 (SanomaPro)
EN: Escalier 2-3 (SanomaPro)
Kirjallisuus
Escalier 2 (SanomaPro); ISBN: 978-952-63-0370-3
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XRA0008 Ranska 4
XRA0008 Français 4
Lyhenne: XRA0008
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
suomi, ranska
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän perustaidot (A2 ->), esim. Ranska 1, 2 ja 3-kurssit tai vastaavat opinnot.
EN: Niveau d'utilisateur élémentaire (A2) du CECRL
Osaamistavoitteet
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (A2 - B1 Eurooppalainen viitekehys)
Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
- ymmärtää pääasiat yleisistä asiateksteistä ja verkkosivuista
- kyetä osallistumaan yleiseen keskusteltuun ja perustelemaan näkemyksiään
- ymmärtää jonkin verran ranskalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria
EN: Après le cours, l'étudiant devrait :
- comprendre les points principaux des textes informatiques, aussi numériques
- pouvoir participer à une interaction sur des thèmes généraux et justifier ses opinions.
- connaître quelques particularités de la société française
Asiasisältö
FI:
TEEMA:Tunteiden ja kokemusten ilmaisu, ympäröivästä maailmasta kertominen
SISÄLTÖ: Aihepiireinä mm. kokemuksista kertominen sekä ympäröivän maailman kuvailu.
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EN:
Thèmes : Décrire le monde autour de soi et ses sentiments.
Raconter de ses expériences
Lisätiedot
FI: Jatkokurssi, joka on tarkoitettu kaikille yliopiston opiskelijoille.
EN: Cours élémentaire-intermédiaire. A tous les étudiants de l'Université.
Oppimateriaalit
FI: Escalier 3 (LOPS 2016) 4. uudistettu painos, 2017 (SanomaPro)
EN: Escalier 3 (Curriculum de 2016) l'édition de 2017 (SanomaPro)
Kirjallisuus
Escalier 3 (LOPS 2016) 4. uudistettu painos (SanomaPro); ISBN: 978-952-63-0404-5
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XRAX1015 Ranska 3 ja 4, intensiivikurssi
XRAX1015 Français 3 et 4 d'une manière intensive
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

5 op
ranska
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän perustaidot (A2 ->), esim. Ranska 1, 2 -kurssit tai vastaavat opinnot.
EN: Niveau d'utilisateur indépendant (A2) du CECRL
Osaamistavoitteet
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (A2-B1 Eurooppalainen viitekehys)
Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
- ymmärtää pääasiat yleisistä asiateksteistä ja verkkosivuista
- kyetä osallistumaan yleiseen keskusteltuun ja perustelemaan näkemyksiään
- ymmärtää jonkin verran ranskalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria
EN: Après le cours, l'étudiant devrait :
- comprendre les points principaux des textes informatifs (aussi en ligne)
- pouvoir participer à la discussion générale ainsi que justifier ses opinions
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- caonnaître un peu plus des particularités culturelles et sociales françaises
Asiasisältö
FI:
TEEMA:Elämää ja arkea Ranskassa
SISÄLTÖ: Aihepiireinä ranskaksi selviäminen jokapäiväisissä tilanteissa.
EN: Thème :La vie quotidienne française. Se débrouiller dans des situations de la vie de tous les jours.
Lisätiedot
FI: Ranskan 3 ja 4 intensiivikurssi on kertaava peruskielitaitokurssi tason A1 jo saavuttaneille (ranska 1-2
kurssit käyneille), joilla seuraava kielitaidon taso on saavuttamatta, hataralla pohjalla tai päässyt unohtumaan.
Tarkoitettu kaikille yliopiston opiskelijoille, joille Ranska 3 ja Ranska 4 -kurssit eivät ole sopineet
EN: Français 3 et 4 d'une manière intensive est destiné à ceux qui ont le niveau A1 du CECRL. A tous les étudiants de l'Université.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
5 op
5 op

XRAX1000 Ranskan valmennuskurssi
XRAX1000 Cours intermédiaire universitaire
Lyhenne: XRAX1000
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi, ranska
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Ranska 3-4 kurssien suorittaminen tai lukion C/D-ranskan kursseja vastaavat taidot.
EN: Niveau d'utilisateur indépendant (A2+) fort du CECRL
Vastaavuudet muihin opintoihin
XRA0009 Ranskan täydentävä kurssi
Osaamistavoitteet
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys, ymmärtäminen ja tuottaminen lähelle
B1-tasoa).
Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
• hallita suullisen ja kirjallisen vuorovaikutuksen strategioita
• ymmärtää yleiskielistä vuorovaikutusta
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• selviytyä sekä suullisesti että kirjallisesti työ- ja opiskeluelämän tavallisimmissa vuorovaikutustilanteissa
• osata arvioida vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen oppijana
• ottaa itse vastuu oppimisestaan
EN: Niveau Seuil (B1) du CECRL
Après le cours, l'étudiant devrait :
• avoir des stratégies pour la communication orale et écrite en français
• comprendre la communication en français standard (de France)
• se débrouiller dans les situations quotidiennes de la vie universitaire et professionnelle
• pourvoir évaluer les faiblesses et les qualités en tant qu'apprenant de la langue.
• prendre la responsabilité de son apprentissage
Asiasisältö
FI: Kurssilla vahvistetaan kielitaitoa opiskelun ja työelämän tarpeisiin.
Aiheita esim. akateeminen opiskelu ja työelämä, yhteiskunnalliset ja kulttuuriaiheet.
EN: Pendant le cours, on s'exerce les compétences linguistiques du français en tenant compte de besoins
de la vie estudiantine et professionnelle.
Lisätiedot
FI: • Vapaavalintainen kurssi kaikille yliopisto-opiskelijoille.
• Osa Etudes françaises -opintokokonaisuutta.
EN: Cours optionnel à tous les étudiants de l'Université
Fait partie du programme des Etudes françaises.
Oppimateriaalit
FI: Opettajan laatima.
EN: Conçu par l'enseignant
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XRAX1001 Ranskan tekstitaidot
XRAX1001 Litératie en français
Lyhenne: XRAX1001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-3 op
ranska
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat
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Esitiedot
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän (B1) taso Eurooppalaisessa viitekehyksessä, esim. valmennuskurssin suorittaminen.
EN: Niveau Seuil (B1) du CECRL
Vastaavuudet muihin opintoihin
XRA0021 Teksti ja kulttuuri
Osaamistavoitteet
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys B1).
Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
• pystyä hakemaan itsenäisesti tietoa ranskankielisistä lähteistä ja raportoimaan aiheesta muille
• pystyä poimimaan tekstistä sen pääsisältö
• tiedostaa erityyppisten tekstien rakenteita ja ominaispiirteitä sekä vaikuttamiskeinoja
• kyetä tuottamaan rakenteeltaan selkeää kieltä
• pystyä tietoisesti kehittämään omaa kirjallista viestintäänsä ranskaksi
EN: Niveau Seuil (B1) du CECRL
Après le cours, l'étudiant devrait :
• pouvoir gérer la recherche d'information des sources en français et pouvoir parler de l'information trouvée
• Pouvoir saisir les points clés d'un texte
• être conscient des structures, des particularités et des moyens utilisés dans les textes pour avoir un effet
sur les lecteurs
• pouvoir produire un texte cohérent
• être capable d'améliorer ses capacités de rédiger en français
Asiasisältö
FI: Kurssilla harjoitellaan luku- ja kirjoittamisstrategioita, tärkeimmän asiasisällön löytämistä tekstistä sekä selkeän tekstin tuottamista ja argumentointitaitoa. Kurssilla käydään läpi muutamien tekstityyppien tyylikeinoja ja pohditaan tekstin ja sen taustalla olevan kulttuurin yhteyttä.
Aiheita esim. akateeminen opiskelu ja työelämä, yhteiskunnalliset ja kulttuuriaiheet.
EN: Thème: La vie universitaire, professionelle et sociétale en France
Pendant le cours on s'exerce des stratégies de lecture et de rédaction aﬁn de saisir les points les plus importants d'un texte et de pouvoir produire un texte claire et argumenté.
Lisätiedot
FI: • Vapaavalintainen kurssi kaikille opiskelijoille.
• Osa Etudes françaises -opintokokonaisuutta.

EN: Cours optionnel à tous les étudiants de l'Université
Fait partie du programme des Etudes françaises
Oppimateriaalit
FI: Opettajan laatima
EN: Conçu par l'enseignant
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1

Toistuvuus

Laajuus
2-3 op
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Osallistuminen opetukseen

2-3 op

XRAX1002 Ranskankielinen vuorovaikutus
XRAX1002 Interagir en français
Lyhenne: XRAX1002
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-3 op
ranska
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Valmennuskurssin suorittaminen.
EN: Cours intermédiaire universitaire
Vastaavuudet muihin opintoihin
XRA0019 Ranskan kielen suullinen taito
Osaamistavoitteet
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys B1)
Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
• kyetä etukäteen valmistautumalla keskustelemaan omasta erikoisalastaan ja spontaanisti yleisistä aihepiireistä
• pystyä osallistumaan opiskeluun ja työelämään liittyviin vuorovaikutustilanteisiin
• osata perustella oma mielipiteensä ja argumentoida
• kyetä itsenäisesti kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan
EN: Le niveau Seuil du CECRL (B1)
Aprés le cours, l'étudiant devrait :
être capable de participer spontanément à une discussion générale sur les études et la vie professionnelle
être capable de préparer et de donner une petite présentation sur son domaine d'études
savoir argumenter et justifier ses opinions
savoir comment développer ses compétences en langue française
Asiasisältö
FI: Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutusstrategioita sekä esiintymis- ja argumentointitaitoja.
Aihepiireinä mm. yliopisto-opiskelu, ranskalainen kulttuuri ja yhteiskunta, ajankohtaiset asiat sekä opiskelijoiden omat erikoistumisalat.
EN: Pendant le cours, les étudiants améliorent leurs stratégies liées à l'interaction ainsi que des compétences liées à la présentation et à l'argumentation.
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Thèmes traités : études universitaires, thèmes sociétaux et culturels, actualités et les domaines d'études.
Lisätiedot
FI:
Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille.
Osa Etudes françaises -opintokokonaisuutta.
EN:
Cours optionnel à tous les étudiants
Ce cours fait partie du programme des Etudes françaises
Oppimateriaalit
FI: Opettajan laatima materiaali moodlessa.
EN: Conçu par l'enseignant. Sur moodle.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2-3 op
2-3 op

XRAX1003 Ranskan kielen rakenteet
XRAX1003 Structures grammaticales françaises
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
ranska
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Ranskan valmennuskurssi
EN: Français intermédiaire universitaire
Vastaavuudet muihin opintoihin
XRA0015 Ranskan normatiivinen kielioppi
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin tavoitteena on selkiyttää ja syventää opiskelijoiden tietoja ranskan kielen rakenteista, ohjata
tuottamaan sujuvaa ja oikeakielistä ranskaa sekä antaa valmiuksia eri käyttörekistereiden tiedostamiseen
(kirjoitettu/puhuttu kieli, muodollinen/epämuodollinen kielenkäyttö).
Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- hallita vaativia lauserakenteita sekä kielelliset keinot selkeän tekstin laatimiseksi.
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- omata selkeä käsitys ranskan kielen rakenteesta ja taito käyttää sitä oikein.
EN: L'objectif du cours est d'approfondir les connaissances sur des structures grammaticales françaises,
de donner des outils pour une production appropriée de la langue ainsi que d'aider l'étudiant à se rendre
conscient des registres et des manières différents de l'utilisation de la langue.
Après le cours l'étudiant devrait :
- comprendre comment la langue française se structure
- maîtriser des structures complexes de la langue
- avoir des compétences linguistiques pour une production écrite structurée et claire
Asiasisältö
FI:
Kurssilla harjoitellaan kieliopillisten muotojen käyttöä eri konteksteissa, ohjataan tuottamaan sujuvaa ja
oikeakielistä ranskaa ja annetaan valmiuksia eri käyttörekistereiden tiedostamiseen: kirjoitettu/puhuttu
kieli, muodollinen/epämuodollinen kielenkäyttö. Ranskan ja suomen välisiä eroja tarkastellaan niissä rakenteissa, jotka tuottavat suomalaisille vaikeuksia.
EN: Pendant le cours, on s'exerce à utiliser des structures grammaticales dans de différents contextes,
à produire une langue appropriée et grammaticalement correcte et à reconnaître des registres divers
(langue parlée/langue écrite, langue formelle/informelle. Quelques structures du ﬁnnois et du français
sont comparées.
Lisätiedot
FI: Vapaavalintainen kurssi kaikille opiskleijoille. Osa ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuutta.
EN: Cours optionnel à tous les étudiants de l'Université.
Fait partie du programme des Etudes françaises
Oppimateriaalit
FI: Opettajan valitsema/laatima materiaali.
EN: Matériel conçu/choisi par l'enseignant
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XRAX1004 Ranskan kielen ääntämiskurssi
XRAX1004 Prononciation française
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
ranska
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat
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Esitiedot
FI: Ranskan valmennuskurssi
EN: Cours intermédiaire universitaire
Vastaavuudet muihin opintoihin
RKMP031 Ranskan kielen ääntämiskurssi
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa ääntää ranskaa luontevasti ja sujuvasti.

EN: Après le cours, l'étudiant devrait :
- avoir saisi la prononciation et l’intonation françaises
- pouvoir produire la prononciation française d'une manière aisée
Asiasisältö
FI: Systemaattisissa ääntämis- ja intonaatioharjoituksissa keskitytään erityisesti niihin kohtiin, jotka eniten
tuottavat suomalaiselle vaikeuksia.
EN:
Exercices systématiques de la prononciation et de l’intonation. Seront traités avec plus de précision les
problèmes des finnophones.
Lisätiedot
FI: Vapaavalintainen kurssi kaikille opiskelijoille. Osa Etudes françaises -opintokokonaisuutta.
EN: Cours optionnel à tous les étudiants de l'Université. Ce cours fait partie des Etudes françaises.
Oppimateriaalit
FI: Opettajan laatima tai valitsema
EN: Conçu/choisi par l'enseignant
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XRAX1006 Ranskalainen elokuva
XRAX1006 Cinéma français
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-3 op
ranska
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat
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Esitiedot
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito ( B1) Eurooppalainen viitekehys)
EN: Niveau Seuil (B1) du CECRL
Vastaavuudet muihin opintoihin
RKMP061 Ranskalainen elokuva
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin tavoitteena on itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1+)
Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
kyetä seuraamaan ranskankielisiä elokuvia tai dokumentteja ja ymmärtää niiden sisältö kielellisesti
hakea itsenäisesti tausta- ja asiatietoa elokuvien teemoista sekä kyetä raportoimaan aiheesta muille
pystyä ottamaan osaa keskusteluun elokuvien aihepiireistä ja kulttuurihistoriallisesta taustasta
EN: Niveau Seuil (B1+) du CECRL renforcé
Après le cours, l'étudiant devrait :
être capable de suivre des ﬁlms français et des documentaires français et de comprendre leurs contenus
être capable de chercher de l’information sur les thèmes des ﬁlm
être capable de rapporter un sujet dans son contexte historique aux autres étudiants
pouvoir discuter en français sur les thémes des ﬁlms et sur leur relation avec l’histoire.
Asiasisältö
FI: Kurssilla tarkastellaan Ranskan 1900- ja 2000-lukujen historiallisia ja yhteiskunnallisia tapahtumia, sekä ranskalaisen kulttuurin erityispiirteitä elokuvan kautta. Elokuvien tapahtumien taustalla olevista ilmiöistä lukemisen, keskustelemisen ja raportoinnin tarkoituksena on sekä hahmottaa viimeisen vuosisadan Euroopan tapahtumia että edistää suullista ja kirjallista kielitaitoa.
EN: En analysant des ﬁlms français – classiques et contemporains – le cours discute les réalités françaises
aussi bien du siècle passé que de l’actualité, et tente de rendre les étudiants capables d’apprécier et d’interpréter les spécificités historiques et culturelles. Une approche qui tente de relier le passé et le présent,
l’évolution des comportements et les valeurs. Autour du cinéma, les étudiants sont invités de faire de la
lecture, des recherches et des rapports sur les thèmes choisis.
Oppimateriaalit
FI: Opettajan laatima materiaali
EN: Matériel conçu par l'enseignant
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

2-3 op
2-3 op

XRAT1000 Opintomatka Ranskaan
XRAT1000 Voyage d'études en France
Lyhenne: XRAT1000
Ops-kaudet

Laajuus

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
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Voimassaoloaika

alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-4 op
ranska
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Kielitaitotaso B1
EN: Niveau B1 du CECRL
Osaamistavoitteet
FI: Matkan jälkeen opiskelija:
- kykenee toimimaan ranskan kielellä työelämän vuorovaikutustilanteissa.
- kykenee oma-aloitteiseen tiedonhankintaan ranskaksi
- on testannut tiimityötaitojaan monikielisessä ympäristössä
- osaa raportoida ymmärrettävästi ja selkeästi ranskaksi, sekä suullisesti että kirjallisesti
EN: L'après le voyage, l'étudiant
- peut interagir en français dans les situations professionnelles.
- est capable d'effectuer une recherche d'information indépendante.
- a testé son esprit d'équipe dans un environnement multilingue.
- sait résumer l'information en français, aussi bien oralement que par écrit.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kaksikielinen tiimitoimintapäivä suomea opiskelevien ranskalaisopiskelijoiden kanssa
Yritysvierailu ja vierailu yhteen kansainväliseen järjestöön
Tapaamisia ja keskusteluja ranskaksi sekä Suomen Ranskan suurlähetystön edustajien, Suomalais-ranskalaisen kauppakamarin että YLEn Pariisin kirjeenvaihtajan kanssa
Toimintaa Suomen Ranskan instituutissa
Partimoine français – vierailuja historiallisiin kulttuurikohteisiin
Tutustumista taiteisiin – musiikki, teatteri, elokuva, taide
EN:

Contenu
Journée multilingue avec les étudiants francophones
Visite/séminaire à une entreprise et à une organisation (ONG)
Rencontres et discussions avec des représentants de l'Ambassade de Finlande, du Centre du commerce
franco-finlandais, de l'Institut finlandais et d'Yle.
Patrimoine et culture français – visites
Lisätiedot
FI: Etusijalla ne Kauppatieteiden pääaineopiskelijat, joilla ranska on opinnoissa toinen vieras kieli ja Etudes
françaises -opintokokonaisuuden opiskelijat.
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EN: Priorité donné aux étudiants de JSBE. Ce cours fait parties des Etudes françaises
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2-4 op
2-4 op

XRAT006 Ranskan palvelut ja instituutiot
XRAT006 Institutions et services publics en France
Lyhenne: XRAT006
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-3 op
ranska
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmennuskurssin suorittaminen.
EN: Niveau Seuil (B1) du CECRL
Osaamistavoitteet
FI: Tavoitteena vahvistaa itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaitoa (B1+ Eurooppalainen viitekehys)
Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- tuntea Ranskan yhteiskuntaelämää, sen rakenteita ja viestintäkulttuuria sekä pystyä vertaamaan sitä
omaan kontekstiinsa
- hahmottaa hallinnollisen ranskan piirteitä
- pystyä kirjoittamaan ymmärrettävää ja selkeästi rakentuvaa asiatekstiä
- kyetä huomioimaan formaalin vuorovaikutustilanteen vaatimukset ja toimimaan niiden mukaisesti suullisissa vuorovaikutustilanteissa
- kyetä laatimaan ja pitämään selkeästi etenevä suullinen esitys omalta alaltaan.
EN:
Renforcer le niveau Seuil (B1+) du CECRL
Après le cours l’étudiant devrait:
- avoir des connaissances sur la vie sociale de la France, des structures de la société française et de la culture médiatique et pouvoir les comparer à son propre contexte.
- être capable de distinguer des particularités de la langue de l’administration française.
- savoir écrire un texte informatif structuré et cohérent.
- savoir prendre en considération les exigences d’une situation de l’interaction formelle.
- être capable de construire et faire une présentation orale aisée de son propre domaine.
Asiasisältö
FI: Teema: Julkiset palvelut ja instituutiot Ranskassa
Kurssilla tutustutaan Ranskan julkisiin palveluihin ja instituutioihin sekä hallinnollisen ranskan erityispiirteisiin. Kurssilla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.
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Suoritustavat
Kirjallisia ja suullisia tehtäviä ja harjoituksia sekä kirjallisen että kuvamateriaalin pohjalta.
EN: Thème: Institutions et services publics en France
Pendant le cours seront étudiés les institutions et les services publics français et leurs particularités linguistiques. Toutes les compétencces linguistiques sont utilisées pendant le cours.
Lisätiedot
FI: Vapaavalintainen kurssi kaikille opiskelijoille.
Kurssi käy myös osaksi Etudes françaises -opintokokonaisuutta.
EN: Cours optionnel à tous les étudiants de l'Université.
Fait partie du programme des Etudes françaises.
Oppimateriaalit
FI: Opettajan laatima materiaali Moodlessa.
EN: Matériel conçu par l'enseignant
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Itsenäinen työskentely

Laajuus
2-3 op
2-3 op
2-3 op
2-3 op

XRAT005 Ranska ja talous
XRAT005 L'économie française
Lyhenne: XRAT005
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-3 op
ranska
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmennuskurssin suorittaminen.
EN: Le niveau Seuil (B1+) du CECRL
Osaamistavoitteet
FI: Tavoitteena vahvistaa itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaitoa (B1+ Eurooppalainen viitekehys).
Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- kyetä ymmärtämään sekä kirjoitettua että suullista yleistä talous- ja yrityselämän viestintää
- kyetä hahmottamaan ja osittain omaksumaan ranskalaisen liikeviestinnän olennaisia piirteitä
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- osata keskustella talous ja yritys-elämästä käyttäen sopivaa sanastoa ja rakenteita
- osata laatia rakenteeltaan selkeitä tekstejä
- pystyä esittelemään lyhyesti omaa alaansa

EN: Renforcer le niveau Seuil (B1+) du CECRL
Après le cours, l’étudiant devrait:
- comprendre aussi bien la communication écrite que la communication orale dans la vie économique et
dans les entreprises
- être capable de distinguer et partiellement adopter des traits de la communication commerciale
- parler de la vie économique et des entreprises en utilisant des mots et des structures appropriés
- savoir écrire des textes cohérents
- savoir présenter son domaine brièvement
Asiasisältö
FI:
TEEMA: Ranskalainen talous ja yrityselämä: Yleistä Ranskan taloudesta, yrityselämästä ja markkinoinnista.
Talousranskan erityispiirteitä.

EN:
Thèmes: L'économie et business français. Des particularités du francais de business.
Lisätiedot
FI: Vapaavalintainen kurssi kaikille opiskelijoille. Kurssi käy osaksi Etudes françaises -opintokokonaisuutta.
EN: Cours optionnel à tous les étudiants de l'Université.
Ce cours fait partie du programme des Etudes françaises.
Oppimateriaalit
FI: Opettajan laatima materiaali Moodlessa.
EN: Matériel conçu par l'enseignant. Sur moodle.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2-3 op
2-3 op

XRAT004 Työelämäviestintää ranskaksi
XRAT004 Français professionnel
Lyhenne: XRAT004
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
ranska
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö
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Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito B1
EN: Niveau B1 du CECRL
Osaamistavoitteet
FI: Tavoitteena vahva itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1+ Eurooppalainen viitekehys).
Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- ymmärtää ja pystyä huomioimaan työelämän vuorovaikutustilanteissa erilaisia tapoja toimia
- osata toimia asianmukaisesti ranskankielisissä työ- ja yliopistoelämän viestintätilanteissa
- osata laatia työelämässä kirjoitettavia tekstejä tiedostaen niiden taustalla olevat viestintätilanteet ja
viestintäkulttuurit (esim. CV, lettre, courriel, argumentation).
EN:
Après le cours, l’étudiant devrait:
- être sensible aux differents usages professionnels
- savoir agir d’une façon appropriée dans les situations d’interaction de la vie active et celles de l’université.
- savoir rédiger des textes de la vie active tout en tenant compte de différents aspects culturels liés à ces
types de textes. (p.ex. CV, lettre, courriel, rapport)
Asiasisältö
FI: TEEMA: Haluatko oppia ranskalaisessa työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja? Osaatko toimia korrektisti ranskaksi oman alasi viestintätilanteissa?
SISÄLTÖ: Kurssilla tarkastellaan ranskankielistä työelämää ja sen suullisen ja kirjallisen vuorovaikutuksen
erityispiirteitä.
EN: Voudriez-vous acquérir des connaissances et compétences utiles pour réussir dans la vie professionnelle en français?
Ce cours se concentre sur les traits communicationnels (oraux et écrits) de la vie active en français.
Lisätiedot
FI: Vapaavalintainen kurssi kaikille opiskelijoille.
Kurssi käy myös osaksi Etudes françaises -opintokokonaisuutta.
EN: Ce cours est optionnel à tous les étudiants de l'Université. Il fait partie du programme Etudes françaises (25 crédits ETCS).
Oppimateriaalit
FI: Opettajan laatima materiaali Moodlessa.
EN: Matériel conçu par l'enseignant se trouve sur moodle.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
4 op
4 op
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XRAT001 Ranska ja yhteiskunta
XRAT001 Société française
Lyhenne: XRAT001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-3 op
ranska
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1, esim. ranskan valmennuskurssin suorittaminen.
EN: Niveau Seuil du CERCL
Osaamistavoitteet
FI: Tavoitteena vahvistaa itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaitoa (B1+ Eurooppalainen viitekehys).
Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- kyetä hakemaan tietoja akateemisista ranskankielisistä lähteistä
- pystyä koostamaan kirjallisesti tietoja yleiskieliseksi tekstiksi
- osata kertoa ymmärrettävästi valitsemastaan yhteiskuntaan tai kulttuuriin liittyvästä aiheesta
- kyetä osallistumaan keskusteluun ranskaksi ja tulemaan ymmärretyksi
EN: Niveau B1+ du CERCL
Après le cours, l’étudiant devrait:
- être capable de rassembler de l’information des sources françaises
- pouvoir rédiger un texte dont la structure est claire et compréhensible
- être capable de présenter un thème culturel ou sociétal de son choix d’une manière compréhensible
- être capable de participer à une conversation avec les Français et y être compris
Asiasisältö
FI: TEEMA: Ranskankielinen yhteiskunta, sen historia ja kulttuuri, sekä eri alueitten erityispiirteitä.
EN: Société, culture et histoire françaises. Particularités des régions.
Lisätiedot
FI: Vapaavalintainen kurssi kaikille opiskelijoille.
Kurssi käy osaksi Etudes françaises -opintokokonaisuutta.
EN: Cours optionnel à tous les étudiants de l'université.
Fait partie du programme des Etudes françaises
Oppimateriaalit
FI: Opettajan laatima materiaali Moodlessa.
EN: Matériel élaboré par l'enseignant. Sur Moodle.
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Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Itsenäinen työskentely

Laajuus
2-3 op
2-3 op
2-3 op
2-3 op

XRA0022 Ranskan kirjoitusharjoitukset
XRA0022 Ecrire en français
Lyhenne: XRA0022
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-4 op
ranska
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1) Euroopplalainen viitekehys, esim Ranskan valmennuskurssin
suorittaminen
EN: Niveau Seuil (B1) du CECRL
Osaamistavoitteet
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys B1+)
Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- osata kirjoittaa itsenäisesti ja selkeästi muodoltaan, aiheiltaan ja tavoitteiltaan erilaisia tekstejä.
- osata hyödyntää sanakirjaa käyttääkseen aiheeseen sopivaa sanastoa ja sopivia lauserakenteita sidosteisen tekstin laatimiseksi.
EN: Niveau Seuil (B1+) du CECRL
Après le cours, l'étudiant devrait :
- savoir rédiger des textes de différents genres et thèmes pour différents lecteurs cibles.
- être capable à utiliser des dictionnaires dans la création des textes (vocabulaire + structures)
Asiasisältö
FI: Kurssilla opetellaan kommunikoimaan kirjallisesti erityyppisiä tekstejä lukien ja tuottaen. Kurssilla aloitetaan lyhyistä teksteistä (kirjeet, viestit) ja edetään pitempien ja kompleksisempien kirjoitelmien laadintaan (kertomukset, raportit) opiskelijan tarpeiden mukaan.
EN: Pendant le cours, l'étudiant s'exerce à communiquer par écrit, d'abord en observant de différents types
de textes et ensuite en les produisant. Au début, des textes courts sont rédigés (p. ex. messages), et vers la
ﬁn du cours, on produit des textes plus compliqués (p. ex. histoires, rapports), selon les besoins de l'étudiant.

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

383 / 512

Oppimateriaalit
FI: Opettajan laatima materiaali
EN: Matériel conçu par l'enseignant.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XRAX1005 Kieliharjoittelu (Liègen yliopisto, Belgia)
XRAX1005 Stage linguistique (Université de Liège, Belgique)
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

8-9 op
ranska
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Ranskan alkeet tai enemmän. Kurssin alussa kielitesti, jonka perusteella opiskelijat sijoitetaan eritaisoisiin ryhmiin (A1-A2, B1-B2).
EN: Cours élémentaires ou plus. Un test linguistique esta fait au début du stage. Niveaux possibles A1-A2,
B1-B1.
Vastaavuudet muihin opintoihin
RKMP092 Kieliharjoittelu (Liègen yliopisto, Belgia)
Osaamistavoitteet
FI: Laaditaan kurssikohtaisesti paikan päällä.
EN: Selon le niveau, l'étudiant est placé au bon groupe.
Asiasisältö
FI: Kolmen viikon kieliharjoittelu (45 t) autenttisessa ympäristössä natiiviopettajien johdolla. Harjoittelua
tukee rahallisesti WBI (Wallonie Bruxelles International).
EN: Le stage de trois semaines (45 h) dans un milieu authentique avec les enseignants natifs. Le stage est
subventinonné par le WBI (Wallonie Bruxelles International).
Lisätiedot
FI: Lisätietoja Movin www-sivuilta opetus/ranska.
Opinnot B1-tasolta lähtien voidaan sisällyttää myös Etudes Françaises -opintokokonaisuuteen.
EN: Plus d'information sur le site de Movi/français
Le stage au niveau B1 ou plus peut être inclus au programme des Etudes françaises.
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Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
8-9 op
8-9 op

XRAX1007 Ranskankielisen alueen taide
XRAX1007 Art en Francophonie
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-3 op
ranska
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmennuskurssin suorittaminen.
EN: Niveau Seuil (B1) du CECRL
Vastaavuudet muihin opintoihin
RKMP062 Ranskankielisen alueen taide
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan tuntevan pääpiirteissään ranskankielisen alueen taideperinnettä tai tarkemmin jonkin taidesuuntauksen piirteitä ja edustajia.
EN: Après le cours, l'étudiant devrait :
- connaître en grandes lignes des traditions artistiques des pays francophones ou plus en détail un mouvement artistique et ses représentans les plus connus.
Asiasisältö
FI: Sisältö räätälöidään opiskelijoiden mielenkiinnon mukaan.
EN: Le contenu sera décidé ensemble avec les étudiants.
Oppimateriaalit
FI: Opettajan laatima materiaali
EN: Conçu par l'enseignant
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
2-3 op
2-3 op
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XRAX1008 Ranskalaisia kulttuuri-ilmiöitä
XRAX1008 Cultures françaises
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-4 op
ranska
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmennuskurssin suorittaminen.
EN: Niveau B1 du CECRL
Vastaavuudet muihin opintoihin
RKMP071 Cultures francaises
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettuaan opiskelija
- kykenee huomioimaan, kuinka ranskalaiset tai ranskankieliset kulttuuri-ilmiöt ilmenevät esimerkiksi taiteessa, elokuvissa, musiikissa, kirjallisuudessa, asiateksteissä ja mediassa.
- pystyy analysoimaan kulttuuri-ilmiöiden vaikutusta yhteiskuntaan ja yhteiskunnan vaikutusta kulttuuri-ilmiöiden syntyyn.
EN: Après le cours, l'étudiant devrait :
- être capable à répérer des phénomènes culturels dans p.ex. l'art, cinéma, musique, littérature, textes informatifs et médias.
- pouvoir analyser la rélation entre les phénomènes culturels et les événements sociétaux.
Asiasisältö
FI: Kurssi antaa yleiskuvan ranskalaisesta yhteiskunnasta, sen kulttuurista ja taide-elämästä sekä poliittisesta ja sosiaalisesta historiasta. Kurssilla kehitetään työelämässä välttämätöntä ranskalaisen kulttuurin
tuntemusta sekä kulttuuriviitteiden tunnistus- ja analyysikykyä.
EN: Pendant le cours, la société française sera étudiée à travers les phénomènes culturels. Les tâches effectuées développent les connaissances culturelles indispensables dans la vie professionnelle française.
Oppimateriaalit
FI: Opettajan laatima materiaali
EN: Matériel préparé par l'enseignant.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
2-4 op
2-4 op
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XRAX1009 Frankofonia
XRAX1009 La Francophonie
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-3 op
ranska
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmennuskurssin suorittaminen.
EN: Niveau B1 du CECRL
Vastaavuudet muihin opintoihin
RKMP091 Frankofonia
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan:
- tuntevan jonkin ranskankielisen maan tai alueen yhteiskuntaoloja sekä kielen ja kulttuurin erityispiirteitä
- pystyvän hakemaan itsenäisesti tietoa aihepiiristä ja raportoimaan siitä suullisesti ja kirjallisesti.
EN: Après le cours l'étudiant devrait :
- connaître des particularités sociétales, culturelles ou linguistiques d'un pays ou d'une région francophone.
- maîtriser une recherche d'information sur un thème du cours et présenter les résultats de la recherche
oralement et/ou par écrit.
Asiasisältö
FI: Sisältö luennoitsijan painotusten mukaan.
EN: Le contenu défini par l'enseignant
Oppimateriaalit
FI: Opettajan laatima materiaali
EN: Le matériel conçu par l'enseignant.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

2-3 op
2-3 op

XRAX1010 Kulttuurienvälinen viestintä
XRAX1010 Communication interculturelle
Ops-kaudet

Laajuus

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
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Voimassaoloaika

alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-4 op
ranska
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Vastaavuudet muihin opintoihin
RKMP040 Kulttuurienvälinen viestintä
Osaamistavoitteet
FI: Nopeasti kansainvälistyvä työ- ja opiskeluelämä edellyttää aktiivista ja joustavaa kieli- ja kulttuuriosaamista erilaisissa sosiokulttuurisissa konteksteissa.
Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan:
- ymmärtävän kulttuurienvälisen viestinnän ilmiöitä
- pystyvän toimimaan monikielisissä ryhmissä
- ymmärtävän ja arvostavan kielten ja kulttuurien monimuotoisuutta
EN: L'internationalisation des études universitaires et de la vie professionnelle augmente la nécessité de
pouvoir fonctionner dans des contextes socioculturels divers et de pouvoir adapter la communication.
Après le cours l'étudiant devrait :
- comprendre mieux le phénomène de la communication interculturelle
- être capable de communiquer dans les contextes multilingues
- comprendre et apprécier la richesse culturelle et linguistique
Asiasisältö
FI: Sisältö luennoitsijan painotusten mukaan.
EN: Le contenu décidé par l'enseignant.
Oppimateriaalit
FI: Opettajan laatima materiaali
EN: Le matériel conçu par l'enseignant.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2-4 op
2-4 op

XRAX1011 Kirjallisuuden erikoiskurssi
XRAX1011 Litérature française
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-4 op
ranska
Yleinen asteikko, 0-5
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Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmennuskurssin suorittaminen.
EN: Niveau Seuil (B1) du CECRL
Vastaavuudet muihin opintoihin
RKMP055 Kirjallisuuden erikoiskurssi
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin hyväksytysti suoritettuaan opiskelija tuntee jonkin ranskankielisen kirjallisuuden osa-alueen
tarkemmin.
EN: Après le cours, l'étudiant connaît plus en détail une période littéraire ou un genre littéraire français.
Asiasisältö
FI: Sisältö luennoitsijan painotusten mukaan.
EN: Le contenu défini par l'enseignant.
Oppimateriaalit
FI: Opettajan laatima materiaali
EN: Le matériel conçé par l'enseignant.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

2-4 op
2-4 op

XRAX1012 Erikoiskurssi

XRAX1012 Cours sur un thème spécifique
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-3 op
ranska
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmennuskurssin suorittaminen.
EN: Niveau B1 du CECRL

Laajuus
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Vastaavuudet muihin opintoihin
RKMP081 Erikoiskurssi
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan tuntevan pääpiirteissään jonkin ranskankielisen alueen erikoisalan.
EN: Après le cours l'étudiant connait l'essentiel d'un thème spécifique traité pendant le cours.
Asiasisältö
FI: Sisältö luennoitsijan painotusten mukaan.
EN: Le contenu défini par l'enseignant.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2-3 op
2-3 op

XRAX1013 Erikoiskurssi

XRAX1013 Cours sur un thème spécifique
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-3 op
ranska
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmennuskurssin suorittaminen.
EN: Niveau B1 du CECRL
Vastaavuudet muihin opintoihin
RKMP082 Erikoiskurssi
Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan tuntevan pääpiirteissään jonkin ranskankielisen alueen erikoisalan.
EN: Après le cours l'étudiant connaîtra l'essentiel d'un thème spécifique traité pendant le cours.
Asiasisältö
FI: Sisältö luennoitsijan painotusten mukaan.
EN: Le contenu défini par l'enseignant
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Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2-3 op
2-3 op

XRAX1014 Puhu Suomesta ranskaksi
XRAX1014 Finlande en français
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
ranska
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Teija Natri, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Itsenäisen kielenkäyttäjän taito B1 (Eurooppalainen viitekehys)
EN: Niveau Seuil (B1) du CECRL
Osaamistavoitteet
FI: Vahvistetaan itsenäisen kielenkäyttäjän taitoa B1+ (Eurooppalainen viitekehys)
Kurssin jälkeen opiskelijan odotetaan:
- osaavan keskustella ja kertoa joistakin Suomeen liittyvistä asioista (esim. historia, koulutus, taiteet) ranskaksi
- osaavan hyödyntää kriittisesti ranskankielisiä lähteitä Suomeen liittyen.
EN: Renforcer le niveau Seuil (B1+) du CECRL
Après le cours, l'étudiant devrait :
- savoir discuter et présenter en français des thèmes liés à la Finlande (p. ex. histoire, education, arts)
- savoir utiliser d'une manière critique les sources en français sur la Finlande.
Asiasisältö
FI: Kurssillä käsitellään opiskelijoita kiinnostavia teemoja Suomeen liittyen keskustelujen ja pienten projektien muodossa.
EN: Pendant le cours seront traités les thèmes finlandais que les étudiants trouvent intéressants ou utiles.
Lisätiedot
FI: Valinnainen kurssi kaikille yliopiston opiskelijoille
Osa Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuutta
EN: Cours optionnel à tous les étudiants de l'Université
Fait partie du programme des Etudes françaises
Oppimateriaalit
FI: Opettajan laatima materiaali
EN: Conçu par l'enseignant
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Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XEN0028 Big and Small Talk about Finland
XEN0028 Big and Small Talk about Finland
Lyhenne: XEN0028
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Elina Randell, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Compulsory English courses for Finnish students
EN: Compulsory English courses for Finnish students
Osaamistavoitteet
FI: After completion of the course students are expected to
- be aware of values and attitudes embedded in Finnish society,
- be able to demonstrate an understanding of English language competence in formal academic as well as
informal situations,
- activate and produce language to give opinion, criticize and support arguments, in general and current issues,
- demonstrate effective collaborative and multicultural team-working skills through participation in joint
projects.
EN: After completion of the course students are expected to
- be aware of values and attitudes embedded in Finnish society,
- be able to demonstrate an understanding of English language competence in formal academic and informal situations,
- activate and produce language to give opinion, criticize and support arguments, in general and current issues,
- demonstrate effective collaborative and multicultural team-working skills through participation in joint
projects.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
This is an advanced English course where students will enhance their critical and argumentative skills while discussing and debating in a range of social contexts related to Finland in an academic context. Different
cultural perspectives will be one of the key elements in our discussions as the course is intended for both
Finns and international students. The emphasis will be on developing advanced language skills for effective communication and interaction in a multicultural context in small talk situations, general class discussions, as well as presenting content in multimodal form.
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Suoritustavat
Collaborative class sessions: pair- and group work, whole group discussions. Multimodal presentations on
topics related to Finland.

EN:

Content
This is an advanced English course where students will enhance their critical and argumentative skills
while discussing and debating in a range of social contexts related to Finland in an academic context. Different cultural perspectives will be one of the key elements in our discussions as the course is intended for
both Finns and international students. The emphasis will be on developing advanced language skills for effective communication and interaction in a multicultural context in small talk situations, general class discussions, as well as presenting content in multimodal form.

Completion methods
Collaborative class sessions: pair- and group work, whole group discussions. Video presentations on topics
related to Finland. Intensive sessions on Tuesdays. Most course material is in the Moodle learning platform.
Lisätiedot
FI: Elective course
TARGET GROUP: Finnish and international students
PROFICIENCY LEVEL: B2-C1 (advanced)
EN: Elective course
TARGET GROUP: Finnish and international students
PROFICIENCY LEVEL: B2-C1 (advanced)
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XEN0054 Academic Study Skills
XEN0054 Academic Study Skills
Lyhenne: XEN0054
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Elena Kirk, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: By the end of the course, the students are expected to be able to:
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employ different listening strategies for academic environments (e.g. lectures, group discussions),
communicate confidently in informal and formal situations,
employ helpful reading strategies for finding and understanding the main points in a text,
develop their writing at the sentence and paragraph level,
recognize different study practices between one's home university and the University of Jyväskylä.
EN: By the end of the course, the students are expected to be able to:
employ different listening strategies for academic environments (e.g. lectures, group discussions),
communicate confidently in informal and formal situations,
employ helpful reading strategies for finding and understanding the main points in a text,
develop their writing at the sentence and paragraph level,
recognize different study practices between one's home university and the University of Jyväskylä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
The aim of the course is to prepare students for studying their major through English at the University of
Jyväskylä. Activation and development of basic academic study skills in listening, speaking, reading and writing will be emphasized. We will also discuss intercultural differences in academic conventions and focus
on general academic study skills needed in university studies. Typical tasks include reading, listening and
speaking exercises, finding and evaluating information, writing an academic summary, and leading a class
discussion. Tasks will be carried out through individual, pair and group work.

Suoritustavat
Contact teaching and independent study. Compulsory attendance in class tutorials.
EN:

Content
The aim of the course is to prepare students for studying their major through English at the University of
Jyväskylä. Activation and development of basic academic study skills in listening, speaking, reading and
writing will be emphasized. We will also discuss intercultural differences in academic conventions and focus on general academic study skills needed in university studies. Typical tasks include reading, listening
and speaking exercises, finding and evaluating information, writing an academic summary, and leading a
class discussion. Tasks will be carried out through individual, pair and group work.

Completion methods
Contact teaching and independent study. Compulsory attendance in class tutorials.
Lisätiedot
FI: TARGET GROUP: Primarily intended for incoming short-term exchange students
PROFICIENCY LEVEL: A2-B1 (lower intermediate - intermediate)
EN: TARGET GROUP: Primarily intended for incoming short-term exchange students
PROFICIENCY LEVEL: A2-B1 (lower intermediate - intermediate)
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
2 op
2 op
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XEN0095 Academic English Communication 1
XEN0095 Academic English Communication 1
Lyhenne: XEN0095
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Elena Kirk, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: By the end of the course, students are expected to be able to:
communicate and interact in multicultural and multilingual teams, negotiating and expressing opinions,
in order to complete tasks,
read and understand academic resources and evidence,
prepare and deliver a group presentation following academic conventions, appropriate language register and structure,
compose coherent and referenced texts,
assess their own and peer’s skills to develop future confidence and learning.
EN: By the end of the course, students are expected to be able to:
communicate and interact in multicultural and multilingual teams, negotiating and expressing opinions,
in order to complete tasks,
read and understand academic resources and evidence,
prepare and deliver a group presentation following academic conventions, appropriate language register and structure,
compose coherent and referenced texts,
assess their own and peer’s skills to develop future confidence and learning.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
This course provides opportunities to develop oral and written academic English skills in a multicultural
and multilingual environment. Through individual and group work, the course raises awareness of academic conventions and multicultural considerations. Typical tasks promote skills in academic reading,
teamwork, academic language use, and preparing a coherent presentation.

Suoritustavat
Contact teaching and independent study. Compulsory attendance in class tutorials.
EN:

Content
This course provides opportunities to develop oral and written academic English skills in a multicultural
and multilingual environment. Through individual and group work, the course raises awareness of acade-
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mic conventions and multicultural considerations. Typical tasks promote skills in academic reading, teamwork, academic language use, and preparing a coherent presentation.

Completion methods
Contact teaching and independent study. Compulsory attendance in class tutorials.
Lisätiedot
FI: TARGET GROUP: Primarily intended for incoming short-term exchange students
PROFICIENCY LEVEL: A2-B1 (lower intermediate - intermediate)
EN: TARGET GROUP: Primarily intended for incoming short-term exchange students
PROFICIENCY LEVEL: A2-B1 (lower intermediate - intermediate)
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XEN0096 Academic English Communication 2
XEN0096 Academic English Communication 2
Lyhenne: XEN0096
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Elena Kirk, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: By the end of the course students are expected to be able to:
communicate and interact in multicultural and multilingual teams, negotiating and expressing opinions,
in order to complete tasks,
read and critically evaluate academic resources and evidence,
prepare and deliver a presentation following academic conventions, appropriate language register and
structure,
compose a coherent and referenced academic text,
assess their own and peer’s skills to develop future confidence and learning.
EN: By the end of the course students are expected to be able to:
communicate and interact in multicultural and multilingual teams, negotiating and expressing opinions,
in order to complete tasks,
read and critically evaluate academic resources and evidence,
prepare and deliver a presentation following academic conventions, appropriate language register and
structure,
compose a coherent and referenced academic text,
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assess their own and peer’s skills to develop future confidence and learning.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
This course provides opportunities to develop oral and written academic English skills in a multicultural
and multilingual environment. Through individual and group work, the course covers conventions and cultural considerations associated with spoken production, oral interaction, and critical evaluation of sources.
Typical tasks include delivering a presentation, working in teams, reading and discussing research or reports, and academic language development activities.

Suoritustavat
Contact teaching and independent study. Compulsory attendance in class tutorials.

EN:

Content
This course provides opportunities to develop oral and written academic English skills in a multicultural
and multilingual environment. Through individual and group work, the course covers conventions and cultural considerations associated with spoken production, oral interaction, and critical evaluation of sources.
Typical tasks include delivering a presentation, working in teams, reading and discussing research or reports, and academic language development activities.

Completion methods
Contact teaching and independent study. Compulsory attendance in class tutorials.
Lisätiedot
FI: TARGET GROUP: Primarily intended for incoming short-term exchange students
PROFICIENCY LEVEL: B1-B2 (intermediate - upper intermediate)
EN: TARGET GROUP: Primarily intended for incoming short-term exchange students
PROFICIENCY LEVEL: B1-B2 (intermediate - upper intermediate)
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XEN0097 Basic Academic Writing for International Students
XEN0097 Basic Academic Writing for International Students
Lyhenne: XEN0097
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Fergal Carolan, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso

Muut opinnot
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OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: At the end of the course, students are expected to have developed their:
basic academic writing skills in English,
independent learning skills,
process writing skills,
skills in giving and receiving peer feedback on writing.
EN: At the end of the course, students are expected to have developed their:
basic academic writing skills in English,
independent learning skills,
process writing skills,
skills in giving and receiving peer feedback on writing.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
The focus of the course is on the activation and development of basic academic writing skills. Course content includes, e.g. the ways to improve your writing independently and the online tools available for this,
the structure and types of paragraphs and academic texts, the features of academic language, the steps of
the writing process, and how to cite sources.

Suoritustavat
Contact teaching and independent study. Compulsory attendance in class tutorials.
EN:

Content
The focus of the course is on the activation and development of basic academic writing skills. Course content includes, e.g. the ways to improve your writing independently and the online tools available for this,
the structure and types of paragraphs and academic texts, the features of academic language, the steps of
the writing process, and how to cite sources.

Completion methods
Contact teaching and independent study. Compulsory attendance in class tutorials.
Lisätiedot
FI: TARGET GROUP: Primarily intended for incoming short-term exchange students
PROFICIENCY LEVEL: B1-B2 (intermediate - upper intermediate)
EN: TARGET GROUP: Primarily intended for incoming short-term exchange students
PROFICIENCY LEVEL: B1-B2 (intermediate - upper intermediate)
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
3 op
3 op
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XENX034 Intermediate Academic Writing Course
XENX034 Intermediate Academic Writing Course
Lyhenne: XENX034
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Fergal Carolan, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Basic academic writing skills in English or equivalent skills
EN: Basic academic writing skills in English
Osaamistavoitteet
FI: At the end of the course, students are expected to have developed their:
academic writing skills in English,
independent learning skills,
process writing skills,
skills of reporting and citing,
skills in giving and receiving peer feedback on writing.
EN: At the end of the course, students are expected to have developed their:
academic writing skills in English,
independent learning skills,
process writing skills,
skills of reporting and citing,
skills in giving and receiving peer feedback on writing.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
The course focuses on activation and development of academic writing, use of online tools, familiarizing
yourself with different types of academic texts, features of academic language, process writing, reporting
and citing. The course teaches you how to effectively synthesize information from different sources while
integrating your own voice.

Suoritustavat
Contact teaching and independent study. Compulsory attendance in class tutorials.
EN:

Content
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The course focuses on activation and development of academic writing, use of online tools, familiarizing
yourself with different types of academic texts, features of academic language, process writing, reporting
and citing. The course teaches you how to effectively synthesize information from different sources while
integrating your own voice.

Completion methods
Contact teaching and independent study. Compulsory attendance in class tutorials.
Lisätiedot
FI: TARGET GROUP: Primarily intended for incoming short-term exchange students
PROFICIENCY LEVEL: at least B2 - upper intermediate
EN: TARGET GROUP: Primarily intended for incoming short-term exchange students
PROFICIENCY LEVEL: at least B2 - upper intermediate
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Laajuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

4 op
4 op

XENX040 Intensive Summer Course in Academic English
XENX040 Intensive Summer Course in Academic English
Lyhenne: XENX040
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Elena Kirk, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: LEARNING OUTCOMES: By the end of the course, the students are expected to be able to:
employ different listening strategies for academic environments (e.g. lectures, group discussions)
communicate confidently in informal and formal situations
employ helpful reading strategies for finding and understanding the main points in a text
develop their writing at the sentence and paragraph level
recognize different study practices between one's home university and the University of Jyväskylä
EN: LEARNING OUTCOMES: By the end of the course, the students are expected to be able to:
employ different listening strategies for academic environments (e.g. lectures, group discussions)
communicate confidently in informal and formal situations
employ helpful reading strategies for finding and understanding the main points in a text
develop their writing at the sentence and paragraph level
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recognize different study practices between one's home university and the University of Jyväskylä
Asiasisältö
FI:

Sisältö
This is an intensive preparatory course organized in August. The aim of the course is to prepare students
for studying their major through English at the University of Jyväskylä. We will activate, practice and improve listening, speaking, reading and writing skills in English at lower intermediate – intermediate level. We
will also discuss intercultural differences in academic conventions and focus on general academic study
skills needed in studying here at the University of Jyväskylä. Typical tasks include reading, listening and
speaking exercises, finding and evaluating information, writing an essay and leading a class discussion.

Suoritustavat
Contact teaching (40 hours) and independent study. Compulsory attendance.
EN:

Content
This is an intensive preparatory course organized in August. The aim of the course is to prepare students
for studying their major through English at the University of Jyväskylä. We will activate, practice and improve listening, speaking, reading and writing skills in English at lower intermediate – intermediate level. We will also discuss intercultural differences in academic conventions and focus on general academic
study skills needed in studying here at the University of Jyväskylä. Typical tasks include reading, listening
and speaking exercises, finding and evaluating information, writing an essay and leading a class discussion.

Completion methods
Contact teaching (40 hours) and independent study. Compulsory attendance.
Lisätiedot
FI: TARGET GROUP: Incoming exchange students
PROFICIENCY LEVEL: B1-B2 (intermediate - upper intermediate)
EN: TARGET GROUP: Incoming exchange students
PROFICIENCY LEVEL: B1-B2 (intermediate - upper intermediate)
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XENX1001 Advanced Summer Course in English
XENX1001 Advanced Summer Course in English
Lyhenne: XENX1001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Elena Kirk, Vastuuopettaja
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Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: By the end of the course, the students are expected to be able to:
communicate and interact competently in both informal and formal situations
demonstrate academic argumentation skills in both written and oral form
present according to international academic conventions, using ﬁeld-specific terms and concepts
locate and utilize appropriately academic sources of information, in English
EN: By the end of the course, the students are expected to be able to:
communicate and interact competently in both informal and formal situations
demonstrate academic argumentation skills in both written and oral form
present according to international academic conventions, using ﬁeld-specific terms and concepts
locate and utilize appropriately academic sources of information, in English
Asiasisältö
FI:

Sisältö
This is an intensive preparatory course organized in August. The aim of the course is to prepare students
for studying their major through English at the University of Jyväskylä. We will activate, practice and improve listening, speaking, reading and writing skills in English at upper intermediate – advanced level. We will
also discuss intercultural differences in academic conventions. Typical tasks include reading, discussions
and evaluating information as well as writing a critical text and presenting and leading a discussion on a
ﬁeld-specific topic following academic conventions.

Suoritustavat
Contact teaching (40 hours) and independent study. Compulsory attendance.
EN:

Content
This is an intensive preparatory course organized in August. The aim of the course is to prepare students
for studying their major through English at the University of Jyväskylä. We will activate, practice and improve listening, speaking, reading and writing skills in English at upper intermediate – advanced level. We
will also discuss intercultural differences in academic conventions. Typical tasks include reading, discussions and evaluating information as well as writing a critical text and presenting and leading a discussion
on a ﬁeld-specific topic following academic conventions.

Completion methods
Contact teaching (40 hours) and independent study. Compulsory attendance.
Lisätiedot
FI: TARGET GROUP: Incoming exchange students
PROFICIENCY LEVEL: B2-C1 (upper intermediate - advanced)
EN: TARGET GROUP: Incoming exchange students
PROFICIENCY LEVEL: B2-C1 (upper intermediate - advanced)
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
4 op
4 op
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XENB001 Academic Writing for Master's Students: Core Principles
XENB001 Academic Writing for Master's Students: Core Principles
Lyhenne: XENB001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Elina Randell, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Students must have completed the degree-specific compulsory courses in English. Required proficiency
level: C1 (advanced).
EN: Students must have completed the degree-specific compulsory courses in English. Required proficiency
level: C1 (advanced).
Osaamistavoitteet
FI: After completing the course students are expected to:
Be familiar with the conventions, language, and principles of academic writing in their ﬁeld
Understand cultural differences in research writing
Know how to integrate outside sources into their own texts in an ethically acceptable way
Define and use terms and concepts effectively for different audiences
Know how to assess and edit their own writing
Use online tools to facilitate the above.
EN: After completing the course students are expected to:
Be familiar with the conventions, language, and principles of academic writing in their ﬁeld
Understand cultural differences in research writing
Know how to integrate outside sources into their own texts in an ethically acceptable way
Define and use terms and concepts effectively for different audiences
Know how to assess and edit their own writing
Use online tools to facilitate the above.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Writing is a skill which can be developed with determination and hard work. This practical, hands-on course focuses on issues such as audience, purpose, organization, academic expression, style, and ﬂow of academic texts. You will practice defining terms and concepts, commenting on data, referring to other writers’
work, and using language strategically to achieve your academic goals.

Suoritustavat
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This course is a collaborative workshop combining activities and tasks with the main focus on the student's
own text(s) both in class and as homework. Since the course consists of collaborative contact sessions
(small group and/or individual F2F meetings) it cannot be completed as an on-line course.
EN:

Content
Writing is a skill which can be developed with determination and hard work. This practical, hands-on
course focuses on issues such as audience, purpose, organization, academic expression, style, and ﬂow of
academic texts. You will practice defining terms and concepts, commenting on data, referring to other writers’ work, and using language strategically to achieve your academic goals.

Completion methods
This course is a collaborative workshop combining activities and tasks with the main focus on the student's
own text(s) both in class and as homework. Since the course consists of collaborative contact sessions
(small group and/or individual F2F meetings) it cannot be completed as an on-line course.
Lisätiedot
FI: XENB-courses are NOT intended for short-term exchange students or students in JYU's English-medium
master’s degree programmes that have XENX009 Integrated Research Communication as a required course.
PROFICIENCY LEVEL: C1
EN: XENB-courses are NOT intended for short-term exchange students or students in JYU's English-medium
master’s degree programmes that have XENX009 Integrated Research Communication as a required course.
PROFICIENCY LEVEL: C1
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XENB002 Academic Writing for Master's Students: Writing that Flows
XENB002 Academic Writing for Master's Students: Writing that Flows
Lyhenne: XENB002
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Elina Randell, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: This course is recommended for students who have completed all their degree specific compulsory
English courses at JYU, are at least at C1 (advanced) level in English, and are presently writing or starting to
write their Master's thesis at JYU in English.
EN: This module is recommended for students who have completed all their degree specific compulsory
English courses at JYU, are at least at C1 (advanced) level in English, and are presently writing or starting to
write their Master's thesis at JYU in English
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Osaamistavoitteet
FI: After completing the course students are expected to:
Recognize and understand how the principles and strategies of cohesion and coherence affect the clarity, communicative effectiveness and social acceptability of an academic text
Use metatext to guide the reader through their thesis
Use expected rhetorical moves to deliberately highlight the logic and sequence of ideas in Master's thesis
Connect ideas between sentences and paragraphs by using cohesive markers
Create paragraphs that follow a predictable structure
Use online tools to support the above.
EN: After completing the course students are expected to:
Recognize and understand how the principles and strategies of cohesion and coherence affect the clarity, communicative effectiveness and social acceptability of an academic text
Use metatext to guide the reader through their thesis
Use expected rhetorical moves to deliberately highlight the logic and sequence of ideas in Master's thesis
Connect ideas between sentences and paragraphs by using cohesive markers
Create paragraphs that follow a predictable structure
Use online tools to support the above.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
How do you get an academic text to ﬂow, so that it not only communicates to the reader what you want to
say, but also provides an enjoyable reading experience? This course provides you with useful writing strategies to make your Master's thesis more readable and increase the ﬂow that characterizes a good piece of
writing. You will learn how to:
use certain expected rhetorical moves in your thesis writing so that it is academically acceptable
create paragraphs which follow a predictable structure
use pronouns and noun phrases more deliberately to link sentences and paragraphs
use conjunctions and transitional words and phrases carefully to highlight the logic and sequence of
ideas
use sentences to preview and summarize the organization of a scientific text
check that lists in your text are parallel

Suoritustavat
This course has a workshop format, with short lectures and in-class application and practice. Students will
work individually, in pairs and in small groups. Homework will include writing assignments and practice
tasks.
EN:

Content
How do you get an academic text to ﬂow, so that it not only communicates to the reader what you want to
say, but also provides an enjoyable reading experience? This course provides you with useful writing strategies to make your Master's thesis more readable and increase the ﬂow that characterizes a good piece of
writing. You will learn how to:
use certain expected rhetorical moves in your thesis writing so that it is academically acceptable
create paragraphs which follow a predictable structure
use pronouns and noun phrases more deliberately to link sentences and paragraphs
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use conjunctions and transitional words and phrases carefully to highlight the logic and sequence of
ideas
use sentences to preview and summarize the organization of a scientific text
check that lists in your text are parallel

Completion methods
This course has a workshop format, with short lectures and in-class application and practice. Students will
work individually, in pairs and in small groups. Homework will include writing assignments and practice
tasks.
Lisätiedot
FI: XENB-courses are NOT intended for short-term exchange students or students in JYU's English-medium
master’s degree programmes that have XENX009 Integrated Research Communication as a required course.
PROFICIENCY LEVEL: C1
EN: XENB-courses are NOT intended for short-term exchange students or students in JYU's English-medium
master’s degree programmes that have XENX009 Integrated Research Communication as a required course.
PROFICIENCY LEVEL: C1
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XENX009 Integrated Research Communication
XENX009 Integrated Research Communication
Lyhenne: XENX009
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4-5 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Lisa Lahtela, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Upon completion of the course, students are expected to:
have developed effective skills and strategies required for information management and independent
learning
be able to analyze, critically evaluate, and synthesize information and ideas from reliable sources
appropriately use outside sources with academic integrity
be able to organize their ideas according to the structural requirements of a particular written or oral
genre in their ﬁeld
demonstrate an understanding of general academic standards and discipline-specific conventions of
language use in various written and oral assignments
know how to reﬂect on their own writing and interaction and provide constructive peer feedback
EN: Upon completion of the course, students are expected to:
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have developed effective skills and strategies required for information management and independent
learning
be able to analyze, critically evaluate, and synthesize information and ideas from reliable sources
appropriately use outside sources with academic integrity
be able to organize their ideas according to the structural requirements of a particular written or oral
genre in their ﬁeld
demonstrate an understanding of general academic standards and discipline-specific conventions of
language use in various written and oral assignments
know how to reflect on their own writing and interaction and provide constructive peer feedback
Asiasisältö
FI:

Content
The course is integrated into some of JYU's English-medium master’s degree programmes. It aims at developing students’ academic literacies for learning through English in their chosen ﬁeld, while increasing
their awareness of the benefits of a process-based approach to academic writing. Key themes include information search and management, critical reading and writing as well as academic standards and ﬁeldspecific conventions in written and oral academic communication. The course provides support for reporting research in various oral and written forms and writing the master’s thesis. Individual and collaborative work is required, during which students reﬂect not only on their own work but also on the work of their
peers. All assignments are integrated with the subject studies and follow their requirements. The course
may also be integrated into a specific subject study course, in which case the assignments and requirements are directly linked to that course.

Modes of completion
The course requires participation in contact teaching. Teaching methods may include lectures, workshops,
student presentations, project work, group discussions, individual or small group tutorials and feedback
sessions, etc. Collaborative and individual work is required.
EN:

Content
The course is integrated into some of JYU's English-medium master’s degree programmes. It aims at developing students’ academic literacies for learning through English in their chosen ﬁeld, while increasing their
awareness of the benefits of a process-based approach to academic writing. Key themes include information search and management, critical reading and writing as well as academic standards and ﬁeld-specific conventions in written and oral academic communication. The course provides support for reporting research in various oral and written forms and writing the master’s thesis. Individual and collaborative work
is required, during which students reflect not only on their own work but also on the work of their peers. All
assignments are integrated with the subject studies and follow their requirements. The course may also be
integrated into a specific subject study course, in which case the assignments and requirements are directly linked to that course.

Modes of completion
The course requires participation in contact teaching. Teaching methods may include lectures, workshops,
student presentations, project work, group discussions, individual or small group tutorials and feedback
sessions, etc. Collaborative and individual work is required.
Lisätiedot
FI: Compulsory course in some English-medium master’s degree programmes. Please check your requirements from your HOPS or from https://movi.jyu.fi/ﬁ/opintotarjonta/kielitarjonta/englanti/international-ma-students. Please register in your own group in Sisu.
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediate - advanced)
EN: Compulsory course in some English-medium master’s degree programmes. Please check your requirements from your HOPS or from https://movi.jyu.ﬁ/ﬁ/opintotarjonta/kielitarjonta/englanti/international-ma-students. Please register in your own group in Sisu.
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediate - advanced)
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Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4-5 op
4-5 op

XENH001 Academic Reading
XENH001 Academic Reading
Lyhenne: XENH001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Denise Kaltschütz, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, students are expected to:
have developed appropriate reading strategies which include skimming and scanning.
have acquired academic literacy skills (e.g. ﬁnd, use and evaluate online tools and sources)
be able to identify various types of academic research and reporting types (e.g. qualitative and quantitative research, empirical and review articles)
be able to access, identify, and distinguish disciplinary and intercultural conventions and concepts, as
well as terminology used in the ﬁeld,
know how to discuss, summarise, and synthesize research information in their own words orally and in
written form using Finnish Sign Language, Finnish and English,
be able to do self and peer assessments and to work in teams.
EN: On completion of the course, students are expected to:
have developed appropriate reading strategies which include skimming and scanning.
have acquired academic literacy skills (e.g. ﬁnd, use and evaluate online tools and sources)
be able to identify various types of academic research and reporting types (e.g. qualitative and quantitative research, empirical and review articles)
be able to access, identify, and distinguish disciplinary and intercultural conventions and concepts, as
well as terminology used in the ﬁeld,
know how to discuss, summarise, and synthesize research information in their own words orally and in
written form using Finnish Sign Language, Finnish and English,
be able to do self and peer assessments and to work in teams.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
The course focuses on developing academic literacy, management and use of sources, reading skills and
strategies, understanding details and relationships between ideas, as well as vocabulary strategies for reading extensive academic discipline specific texts. Interaction with peers and active learning will also be
included.
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Suoritustavat
Assignments include the development of effective reading strategies and study skills, searching and evaluating information, and explaining concepts and terminology. In addition, interactive communication,
practiced through individual, pair- and group work, are emphasized. Students practice reporting research
information in one's own words in Finnish Sign Language, Finnish and English. Attendance is compulsory.
EN:

Content
The course focuses on developing academic literacy, management and use of sources, reading skills and
strategies, understanding details and relationships between ideas, as well as vocabulary strategies for
reading extensive academic discipline specific texts. Interaction with peers and active learning will also be
included.

Completion methods
Assignments include the development of effective reading strategies and study skills, searching and evaluating information, and explaining concepts and terminology. In addition, interactive communication, practiced through individual, pair- and group work, are emphasized. Students practice reporting research information in one's own words in Finnish Sign Language, Finnish and English. Attendance is compulsory.
Lisätiedot
FI: Compulsory course for undergraduate degrees in Finnish Sign Language (students who have Finnish
Sign Language as a native language)
TARGET GROUP: Second year students (and above)
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediata - advanced)
EN: Compulsory course for undergraduate degrees in Finnish Sign Language (students who have Finnish
Sign Language as a native language)
TARGET GROUP: Second year students (and above)
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediata - advanced)
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XENH002 Academic Reading and Communication Skills
XENH002 Academic Reading and Communication Skills
Lyhenne: XENH002
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Denise Kaltschütz, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat
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Vastaavuudet muihin opintoihin
XENH001 Academic Reading
XENH003 Communication Skills
Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, students are expected to:
have developed academic literacies and strategies required for information management and evaluation (e.g. locating, critically assessing and using information; extensive and intensive reading)
identify types of academic reporting and argumentation, as well as discipline specific conventions,
concepts and terminology.
recognize and adjust to interdisciplinary or intercultural differences in communication.
communicate and interact competently in various formal and informal situations in both general, ﬁeldspecific academic contexts and professional situations, using a variety of strategies.
work purposefully in teams, negotiating to complete tasks and presenting information clearly and academically to others.
prepare and deliver a well-structured and clear academic, professional presentation that follows internationally accepted norms and discipline specific conventions and terminology.
discuss, summarise, synthesise, and formulate research information in their own words orally and in
written form.
direct, monitor, and assess their own and peer learning for the development of further skills and confidence.
EN: On completion of the course, students are expected to:
have developed academic literacies and strategies required for information management and evaluation (e.g. locating, critically assessing and using information; extensive and intensive reading)
identify types of academic reporting and argumentation, as well as discipline specific conventions, concepts and terminology.
recognize and adjust to interdisciplinary or intercultural differences in communication.
communicate and interact competently in various formal and informal situations in both general, ﬁeldspecific academic contexts and professional situations, using a variety of strategies.
work purposefully in teams, negotiating to complete tasks and presenting information clearly and academically to others.
prepare and deliver a well-structured and clear academic, professional presentation that follows internationally accepted norms and discipline specific conventions and terminology.
discuss, summarise, synthesise, and formulate research information in their own words orally and in
written form.
direct, monitor, and assess their own and peer learning for the development of further skills and confidence.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
This course focuses on information management and evaluation, critical reading, and academic communication skills in English. During the course students will, among other tasks, work in teams, read and
discuss discipline-specific research and deliver a presentation. The coursework advances academic literacies, terminology, interactive communication, and peer- and self-assessment strategies for further development in the ﬁeld and future profession, as well as confidence in using English.

Suoritustavat
Classroom teaching, small group activities, independent work
EN:

Content
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This course focuses on information management and evaluation, critical reading, and academic communication skills in English. During the course students will, among other tasks, work in teams, read and discuss
discipline-specific research and deliver a presentation. The coursework advances academic literacies, terminology, interactive communication, and peer- and self-assessment strategies for further development in
the ﬁeld and future profession, as well as confidence in using English.

Completion methods
Classroom teaching, small group activities, independent work

Lisätiedot
FI: Compulsory for some degrees – check your requirements from your HOPS
TARGET GROUPS: Primarily second year JYU degree students
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediate - advanced)
EN: Compulsory for some degrees – check your requirements from your HOPS
TARGET GROUPS: Primarily second year JYU degree students
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediate - advanced)
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Korvaava suullinen ja kirjallinen koe edistyneille opiskelijoille

Laajuus
3 op
3 op
3 op
3 op

XENI001 Academic Reading
XENI001 Academic Reading
Lyhenne: XENI001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2-3 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Elina Randell, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, students are expected to:
have developed appropriate reading strategies which include skimming and scanning.
have acquired academic literacy skills (e.g. ﬁnd, use and evaluate online tools and sources)
be able to identify various types of academic research and reporting types (e.g. qualitative and quantitative research, empirical and review articles)
be able to access, identify, and distinguish disciplinary and intercultural conventions and concepts, as
well as terminology used in the ﬁeld,
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know how to discuss, summarise, and synthesize research information in their own words orally and in
written form in Finnish and/or in English,
be able to do self and peer assessments and to work in teams.
EN: On completion of the course, students are expected to:
have developed appropriate reading strategies which include skimming and scanning.
have acquired academic literacy skills (e.g. ﬁnd, use and evaluate online tools and sources)
be able to identify various types of academic research and reporting types (e.g. qualitative and quantitative research, empirical and review articles)
be able to access, identify, and distinguish disciplinary and intercultural conventions and concepts, as
well as terminology used in the ﬁeld,
know how to discuss, summarise, and synthesize research information in their own words orally and in
written form in Finnish and/or in English,
be able to do self and peer assessments and to work in teams.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
The course focuses on developing academic literacy, management and use of sources, reading skills and
strategies, understanding details and relationships between ideas, as well as vocabulary strategies for reading extensive academic discipline specific texts. Interaction with peers and active learning will also be
included.

Suoritustavat
Assignments include the development of effective reading strategies and study skills, searching and evaluating information, and explaining concepts and terminology. In addition, interactive communication,
practiced through individual, pair- and group work, are emphasized. Students practice reporting research
information in one's own words in Finnish and/or English.
EN:

Content
The course focuses on developing academic literacy, management and use of sources, reading skills and
strategies, understanding details and relationships between ideas, as well as vocabulary strategies for
reading extensive academic discipline specific texts. Interaction with peers and active learning will also be
included.

Completion methods
Assignments include the development of effective reading strategies and study skills, searching and evaluating information, and explaining concepts and terminology. In addition, interactive communication, practiced through individual, pair- and group work, are emphasized. Students practice reporting research information in one's own words in Finnish and/or English.

Lisätiedot
FI: Compulsory for some degrees – check your requirements from your HOPS
TARGET GROUPS: Primarily 1st year JYU degree students in some BA or MA studies
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediate - advanced)
EN: Compulsory for some degrees – check your requirements from your HOPS
TARGET GROUPS: Primarily 1st year JYU degree students in some BA or MA studies
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediate - advanced)
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Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Tentti

Laajuus
2-3 op
2-3 op
2-3 op
2-3 op

XENI003 Communication Skills
XENI003 Communication Skills
Lyhenne: XENI003
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Elina Randell, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: Recommended XEN*001 Academic Reading where required
EN: Recommended XEN*001 Academic Reading where required
Osaamistavoitteet
FI: After completion of the course students are expected to:
communicate orally in formal and informal situations in an academic and workplace context,
prepare and deliver a professional presentation that follows internationally accepted norms,
recognize, understand and adjust to intercultural or interdisciplinary differences in communication,
work purposefully in groups, negotiating and building on the contributions of others to complete tasks,
present information and argue clearly and academically to others,
access and apply repertoire tools and competencies for ﬁeld-specific vocabulary,
be familiar with and use various resources to facilitate and support the above.
EN: After completion of the course students are expected to:
communicate orally in formal and informal situations in an academic and workplace context,
prepare and deliver a professional presentation that follows internationally accepted norms,
recognize, understand and adjust to intercultural or interdisciplinary differences in communication,
work purposefully in groups, negotiating and building on the contributions of others to complete tasks,
present information and argue clearly and academically to others,
access and apply repertoire tools and competencies for ﬁeld-specific vocabulary,
be familiar with and use various resources to facilitate and support the above.
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Asiasisältö
FI:

Sisältö
Students will enhance their oral communication skills in academic and professional situations relating to
their own ﬁeld and future profession. Students will become familiar with the conventions and cultural considerations associated with spoken production and interaction. In addition, students will continue to develop communication confidence and team working skills.

Suoritustavat
General and small group discussions, ﬁeld-specific presentations, problem-solving tasks.
EN:

Content
Students will enhance their oral communication skills in academic and professional situations relating to
their own ﬁeld and future profession. Students will become familiar with the conventions and cultural considerations associated with spoken production and interaction. In addition students will continue to develop communication confidence and team working skills.

Completion methods
General and small group discussions, ﬁeld-specific presentations, problem-solving tasks.
Lisätiedot
FI: Compulsory for some degrees – check your requirements from your HOPS
TARGET GROUPS: Primarily second year JYU degree students in some BA or MA studies
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediate - advanced)
EN: Compulsory for some degrees – check your requirements from your HOPS
TARGET GROUPS: Primarily second year JYU degree students in some BA or MA studies
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediate - advanced)
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Korvaava suullinen koe edistyneille opiskelijoille

XENI005 Professional Reporting
XENI005 Professional Reporting
Lyhenne: XENI005
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Aaron Orszag, Vastuuopettaja

Laajuus
3 op
3 op
3 op
3 op
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Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala
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Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: The recommended order for completing XENI00 courses is 1. XENI001 Academic Reading 2. XENI003 Communication Skills 3. XENI005 Professional Reporting

EN: The recommended order for completing XENI00 courses is 1. XENI001 Academic Reading 2. XENI003
Communication Skills 3. XENI005 Professional Reporting

Pakolliset esitiedot
XENI001 Academic Reading
XENI003 Communication Skills
Osaamistavoitteet
FI: At the completion of the course, students are expected to
recognize the conventions of communication and language use needed in professional life.
understand research/writing as a process (eg. prewriting strategies, document drafts, editing iterations,
group writing).
be able to identify plagiarism and know how to avoid it
develop their confidence in their reasoning
understand how to function as an effective team member (e.g. cultural differences, communication
practices)
identify and use collaboration tools to complete a project
EN: At the completion of the course, students are expected to
recognize the conventions of communication and language use needed in professional life.
understand research/writing as a process (eg. prewriting strategies, document drafts, editing iterations,
group writing).
be able to identify plagiarism and know how to avoid it
develop their confidence in their reasoning
understand how to function as an effective team member (e.g. cultural differences, communication
practices)
identify and use collaboration tools to complete a project
Asiasisältö
FI:

Sisältö
The course provides a structured process for working on a team/individual project. The assignments follow
a logical progression from brainstorming, pitching, presenting, and reporting on a project.

Suoritustavat
Contact teaching, individual and group work
EN:

Content
The course provides a structured process for working on a team/individual project. The assignments follow
a logical progression from brainstorming, pitching, presenting, and reporting on a project.

Completion methods
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Contact teaching, individual and group work
Lisätiedot
FI: Compulsory for some degrees – check your requirements from your HOPS
TARGET GROUPS: TJT degree students (TIE recommended)
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediate - advanced)
EN: Compulsory for some degrees – check your requirements from your HOPS
TARGET GROUPS: TJT degree students (TIE recommended)
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediate - advanced)
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XENK002 Academic Reading and Communication Skills
XENK002 Academic Reading and Communication Skills
Lyhenne: XENK002
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Lisa Lahtela, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Vastaavuudet muihin opintoihin
XENK003 Communication Skills
XENK001 Academic Reading
Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, students are expected to:
have developed academic literacies and strategies required for information management and evaluation (e.g. locating, critically assessing and using information; extensive and intensive reading)
identify types of academic reporting and argumentation, as well as discipline specific conventions,
concepts and terminology.
recognize and adjust to interdisciplinary or intercultural differences in communication.
communicate and interact competently in various formal and informal situations in both general, ﬁeldspecific academic contexts and professional situations, using a variety of strategies.
work purposefully in teams, negotiating to complete tasks and presenting information clearly and academically to others.
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prepare and deliver a well-structured and clear academic, professional presentation that follows internationally accepted norms and discipline specific conventions and terminology.
discuss, summarise, synthesise, and formulate research information in their own words orally and in
written form.
direct, monitor, and assess their own and peer learning for the development of further skills and confidence.
EN: On completion of the course, students are expected to:
have developed academic literacies and strategies required for information management and evaluation (e.g. locating, critically assessing and using information; extensive and intensive reading)
identify types of academic reporting and argumentation, as well as discipline specific conventions, concepts and terminology.
recognize and adjust to interdisciplinary or intercultural differences in communication.
communicate and interact competently in various formal and informal situations in both general, ﬁeldspecific academic contexts and professional situations, using a variety of strategies.
work purposefully in teams, negotiating to complete tasks and presenting information clearly and academically to others.
prepare and deliver a well-structured and clear academic, professional presentation that follows internationally accepted norms and discipline specific conventions and terminology.
discuss, summarise, synthesise, and formulate research information in their own words orally and in
written form.
direct, monitor, and assess their own and peer learning for the development of further skills and confidence.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
This course focuses on information management and evaluation, critical reading, and academic communication skills in English. During the course students will, among other tasks, work in teams, read and
discuss discipline-specific research and deliver a presentation. The coursework advances academic literacies, terminology, interactive communication, and peer- and self-assessment strategies for further development in the ﬁeld and future profession, as well as confidence in using English.

Suoritustavat
Classroom teaching, small group activities, independent work
EN:

Content
This course focuses on information management and evaluation, critical reading, and academic communication skills in English. During the course students will, among other tasks, work in teams, read and discuss
discipline-specific research and deliver a presentation. The coursework advances academic literacies, terminology, interactive communication, and peer- and self-assessment strategies for further development in
the ﬁeld and future profession, as well as confidence in using English.

Completion methods
Classroom teaching, small group activities, independent work
Lisätiedot
FI: Compulsory for some degrees – check your requirements from your HOPS
TARGET GROUPS: Primarily second year JYU degree students
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediate - advanced)
EN:
Compulsory for some degrees – check your requirements from your HOPS
TARGET GROUPS: Primarily second year JYU degree students

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

417 / 512

PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediate - advanced)
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Korvaava suullinen ja kirjallinen koe edistyneille opiskelijoille

Laajuus
3 op
3 op
3 op
3 op

XENL001 Academic Reading (for Sport and Health Sciences)
XENL001 Academic Reading (for Sport and Health Sciences)
Lyhenne: XENL001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Fergal Carolan, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, students are expected to:
have developed appropriate reading strategies which include skimming and scanning.
have acquired academic literacy skills (e.g. ﬁnd, use and evaluate online tools and sources)
be able to identify various types of academic research and reporting types (e.g. qualitative and quantitative research, empirical and review articles)
be able to access, identify, and distinguish disciplinary and intercultural conventions and concepts, as
well as terminology used in the ﬁeld,
know how to discuss, summarise, and synthesize research information in their own words orally and in
written form in Finnish and/or in English,
be able to do self and peer assessments and to work in teams.
EN: On completion of the course, students are expected to:
have developed appropriate reading strategies which include skimming and scanning.
have acquired academic literacy skills (e.g. ﬁnd, use and evaluate online tools and sources)
be able to identify various types of academic research and reporting types (e.g. qualitative and quantitative research, empirical and review articles)
be able to access, identify, and distinguish disciplinary and intercultural conventions and concepts, as
well as terminology used in the ﬁeld,
know how to discuss, summarise, and synthesize research information in their own words orally and in
written form in Finnish and/or in English,
be able to do self and peer assessments and to work in teams.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
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The course focuses on developing academic literacy, management and use of sources, reading skills and
strategies, understanding details and relationships between ideas, as well as vocabulary strategies for reading extensive academic discipline specific texts. Interaction with peers and active learning will also be
included.

Suoritustavat
Assignments include the development of effective reading strategies and study skills, searching and evaluating information, and explaining concepts and terminology. In addition, interactive communication,
practiced through individual, pair- and group work, are emphasized. Students practice reporting research
information in one's own words in Finnish and/or English.
EN:

Content
The course focuses on developing academic literacy, management and use of sources, reading skills and
strategies, understanding details and relationships between ideas, as well as vocabulary strategies for
reading extensive academic discipline specific texts. Interaction with peers and active learning will also be
included.

Completion methods
Assignments include the development of effective reading strategies and study skills, searching and evaluating information, and explaining concepts and terminology. In addition, interactive communication, practiced through individual, pair- and group work, are emphasized. Students practice reporting research information in one's own words in Finnish and/or English.
Lisätiedot
FI: Compulsory for some degrees – check your requirements from your HOPS
TARGET GROUPS: Primarily 1st year JYU degree students in some BA or MA studies
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediate - advanced)
EN: Compulsory for some degrees – check your requirements from your HOPS
TARGET GROUPS: Primarily 1st year JYU degree students in some BA or MA studies
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediate - advanced)
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Tentti

Laajuus
2 op
2 op
2 op
2 op

XENL003 Communication Skills (for Sport and Health Sciences)
XENL003 Communication Skills (for Sport and Health Sciences)
Lyhenne: XENL003
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
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Vastuuhenkilöt

Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Fergal Carolan, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: XEN*001 Academic Reading where required

EN: XEN*001 Academic Reading where required

Osaamistavoitteet
FI: After completion of the course students are expected to:
communicate orally, with confidence, in formal and informal situations in an academic and workplace
context,
prepare and deliver a professional presentation that follows internationally accepted norms.
recognize, understand and adjust to intercultural or interdisciplinary differences in communication,
work purposefully in groups, negotiating and building on the contributions of others to complete tasks,
present information and argue clearly and academically to others,
access and apply repertoire tools and competencies for ﬁeld-specific vocabulary
be familiar with and use various resources to facilitate and support the above.
EN: After completion of the course students are expected to:
communicate orally, with confidence, in formal and informal situations in an academic and workplace
context,
prepare and deliver a professional presentation that follows internationally accepted norms.
recognize, understand and adjust to intercultural or interdisciplinary differences in communication,
work purposefully in groups, negotiating and building on the contributions of others to complete tasks,
present information and argue clearly and academically to others,
access and apply repertoire tools and competencies for ﬁeld-specific vocabulary
be familiar with and use various resources to facilitate and support the above.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Students will enhance their oral communication skills in academic and professional situations relating to
their own ﬁeld and future profession. Students will become familiar with the conventions and cultural considerations associated with spoken production and interaction. In addition students will continue to develop communication confidence and team working skills.

Suoritustavat
General and small group discussions, ﬁeld-specific presentations, problem-solving tasks.
EN:

Content
Students will enhance their oral communication skills in academic and professional situations relating to
their own ﬁeld and future profession. Students will become familiar with the conventions and cultural considerations associated with spoken production and interaction. In addition students will continue to develop communication confidence and team working skills.
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Completion methods
General and small group discussions, ﬁeld-specific presentations, problem-solving tasks.
Lisätiedot
FI: Compulsory for some degrees – check your requirements from your HOPS
TARGET GROUPS: Primarily second year JYU degree students
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediate - advanced)
EN: Compulsory for some degrees – check your requirements from your HOPS
TARGET GROUPS: Primarily second year JYU degree students
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediate - advanced)
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Korvaava suullinen koe edistyneille opiskelijoille

Laajuus
2 op
2 op
2 op
2 op

XENM001 Academic Reading
XENM001 Academic Reading
Lyhenne: XENM001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Aaron Orszag, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
EN: PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (European Framework)
Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, students are expected to:
have developed appropriate reading strategies which include skimming and scanning.
have acquired academic literacy skills (e.g. ﬁnd, use and evaluate online tools and sources)
be able to identify various types of academic research and reporting types (e.g. qualitative and quantitative research, empirical and review articles)
be able to access, identify, and distinguish disciplinary and intercultural conventions and concepts, as
well as terminology used in the ﬁeld,
know how to discuss, summarise, and synthesize research information in their own words orally and in
written form in Finnish and/or in English,
be able to do self and peer assessments and to work in teams.
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EN: On completion of the course, students are expected to:
have developed appropriate reading strategies which include skimming and scanning.
have acquired academic literacy skills (e.g. ﬁnd, use and evaluate online tools and sources)
be able to identify various types of academic research and reporting types (e.g. qualitative and quantitative research, empirical and review articles)
be able to access, identify, and distinguish disciplinary and intercultural conventions and concepts, as
well as terminology used in the ﬁeld,
know how to discuss, summarise, and synthesize research information in their own words orally and in
written form in Finnish and/or in English,
be able to do self and peer assessments and to work in teams.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
The course focuses on developing academic literacy, management and use of sources, reading skills and
strategies, understanding details and relationships between ideas, as well as vocabulary strategies for reading extensive academic discipline specific texts. Interaction with peers and active learning will also be
included.

Suoritustavat
Assignments include the development of effective reading strategies and study skills, searching and evaluating information, and explaining concepts and terminology. In addition, interactive communication,
practiced through individual, pair- and group work, are emphasized. Students practice reporting research
information in one's own words in Finnish and/or English.
EN:

Content
The course focuses on developing academic literacy, management and use of sources, reading skills and
strategies, understanding details and relationships between ideas, as well as vocabulary strategies for
reading extensive academic discipline specific texts. Interaction with peers and active learning will also be
included.

Completion methods
Assignments include the development of effective reading strategies and study skills, searching and evaluating information, and explaining concepts and terminology. In addition, interactive communication, practiced through individual, pair- and group work, are emphasized. Students practice reporting research information in one's own words in Finnish and/or English.
Lisätiedot
FI: Compulsory for some degrees – check your requirements from your HOPS
TARGET GROUPS: Primarily 1st year JYU degree students
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediate - advanced)
EN: Compulsory for some degrees – check your requirements from your HOPS
TARGET GROUPS: Primarily 1st year JYU degree students
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediate - advanced)
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Tentti

Toistuvuus

Laajuus
2 op
2 op
2 op
2 op
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XENM003 Communication Skills
XENM003 Communication Skills
Lyhenne: XENM003
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Aaron Orszag, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: XEN*001 Academic Reading where required

EN: XEN*001 Academic Reading where required

Osaamistavoitteet
FI: After completion of the course students are expected to:
communicate orally, with confidence, in formal and informal situations in an academic and workplace
context,
prepare and deliver a professional presentation that follows internationally accepted norms.
recognize, understand and adjust to intercultural or interdisciplinary differences in communication,
work purposefully in groups, negotiating and building on the contributions of others to complete tasks,
present information and argue clearly and academically to others,
access and apply repertoire tools and competencies for ﬁeld-specific vocabulary
be familiar with and use various resources to facilitate and support the above.
EN: After completion of the course students are expected to:
communicate orally, with confidence, in formal and informal situations in an academic and workplace
context,
prepare and deliver a professional presentation that follows internationally accepted norms.
recognize, understand and adjust to intercultural or interdisciplinary differences in communication,
work purposefully in groups, negotiating and building on the contributions of others to complete tasks,
present information and argue clearly and academically to others,
access and apply repertoire tools and competencies for ﬁeld-specific vocabulary
be familiar with and use various resources to facilitate and support the above.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
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Students will enhance their oral communication skills in academic and professional situations relating to
their own ﬁeld and future profession. Students will become familiar with the conventions and cultural considerations associated with spoken production and interaction. In addition students will continue to develop communication confidence and team working skills.

Suoritustavat
General and small group discussions, ﬁeld-specific presentations, problem-solving tasks.
EN:

Content
Students will enhance their oral communication skills in academic and professional situations relating to
their own ﬁeld and future profession. Students will become familiar with the conventions and cultural considerations associated with spoken production and interaction. In addition students will continue to develop communication confidence and team working skills.

Completion methods
General and small group discussions, ﬁeld-specific presentations, problem-solving tasks.
Lisätiedot
FI: Compulsory for some degrees – check your requirements from your HOPS
TARGET GROUPS: Primarily second year JYU degree students
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediate - advanced)
EN: Compulsory for some degrees – check your requirements from your HOPS
TARGET GROUPS: Primarily second year JYU degree students
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediate - advanced)
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Korvaava suullinen koe edistyneille opiskelijoille

XENT001 Academic Reading
XENT001 Academic Reading
Lyhenne: XENT001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Hillamaria Pirhonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Laajuus
2 op
2 op
2 op
2 op

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

424 / 512

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, students are expected to:
have developed appropriate reading strategies which include skimming and scanning.
have acquired academic literacy skills (e.g. ﬁnd, use and evaluate online tools and sources)
be able to identify various types of academic research and reporting types (e.g. qualitative and quantitative research, empirical and review articles)
be able to access, identify, and distinguish disciplinary and intercultural conventions and concepts, as
well as terminology used in the ﬁeld,
know how to discuss, summarise, and synthesize research information in their own words orally and in
written form in Finnish and/or in English,
be able to do self and peer assessments and to work in teams.
EN: On completion of the course, students are expected to:
have developed appropriate reading strategies which include skimming and scanning.
have acquired academic literacy skills (e.g. ﬁnd, use and evaluate online tools and sources)
be able to identify various types of academic research and reporting types (e.g. qualitative and quantitative research, empirical and review articles)
be able to access, identify, and distinguish disciplinary and intercultural conventions and concepts, as
well as terminology used in the ﬁeld,
know how to discuss, summarise, and synthesize research information in their own words orally and in
written form in Finnish and/or in English,
be able to do self and peer assessments and to work in teams.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
The course focuses on developing academic literacy, management and use of sources, reading skills and
strategies, understanding details and relationships between ideas, as well as vocabulary strategies for reading extensive academic discipline specific texts. Interaction with peers and active learning will also be
included.

Suoritustavat
Assignments include the development of effective reading strategies and study skills, searching and evaluating information, and explaining concepts and terminology. In addition, interactive communication,
practiced through individual, pair- and group work, are emphasized. Students practice reporting research
information in one's own words in Finnish and/or English.

EN:

Content
The course focuses on developing academic literacy, management and use of sources, reading skills and
strategies, understanding details and relationships between ideas, as well as vocabulary strategies for
reading extensive academic discipline specific texts. Interaction with peers and active learning will also be
included.

Completion methods
Assignments include the development of effective reading strategies and study skills, searching and evaluating information, and explaining concepts and terminology. In addition, interactive communication, practiced through individual, pair- and group work, are emphasized. Students practice reporting research information in one's own words in Finnish and/or English.
Lisätiedot
FI: Compulsory for some degrees – check your requirements from your HOPS
TARGET GROUPS: Primarily 1st year JYU degree students in some BA or MA studies
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PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediate - advanced)

EN: Compulsory for some degrees – check your requirements from your HOPS
TARGET GROUPS: Primarily 1st year JYU degree students in some BA or MA studies
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediate - advanced)
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Tentti

Laajuus
3 op
3 op
3 op
3 op

XENT003 Communication Skills
XENT003 Communication Skills
Lyhenne: XENT003
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Hillamaria Pirhonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: XEN*001 Academic Reading where required

EN: XEN*001 Academic Reading where required

Osaamistavoitteet
FI: After completion of the course students are expected to:
communicate orally, with confidence, in formal and informal situations in an academic and workplace
context,
prepare and deliver a professional presentation that follows internationally accepted norms.
recognize, understand and adjust to intercultural or interdisciplinary differences in communication,
work purposefully in groups, negotiating and building on the contributions of others to complete tasks,
present information and argue clearly and academically to others,
access and apply repertoire tools and competencies for ﬁeld-specific vocabulary
be familiar with and use various resources to facilitate and support the above.

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

426 / 512

EN: After completion of the course students are expected to:
communicate orally, with confidence, in formal and informal situations in an academic and workplace
context,
prepare and deliver a professional presentation that follows internationally accepted norms.
recognize, understand and adjust to intercultural or interdisciplinary differences in communication,
work purposefully in groups, negotiating and building on the contributions of others to complete tasks,
present information and argue clearly and academically to others,
access and apply repertoire tools and competencies for ﬁeld-specific vocabulary
be familiar with and use various resources to facilitate and support the above.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Students will enhance their oral communication skills in academic and professional situations relating to
their own ﬁeld and future profession. Students will become familiar with the conventions and cultural considerations associated with spoken production and interaction. In addition students will continue to develop communication confidence and team working skills.

Suoritustavat
General and small group discussions, ﬁeld-specific presentations, problem-solving tasks.
EN:

Content
Students will enhance their oral communication skills in academic and professional situations relating to
their own ﬁeld and future profession. Students will become familiar with the conventions and cultural considerations associated with spoken production and interaction. In addition students will continue to develop communication confidence and team working skills.

Completion methods
General and small group discussions, ﬁeld-specific presentations, problem-solving tasks.
Lisätiedot
FI: Compulsory for some degrees – check your requirements from your HOPS
TARGET GROUPS: Primarily second year JYU degree students in some BA or MA studies
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediate - advanced)
EN: Compulsory for some degrees – check your requirements from your HOPS
TARGET GROUPS: Primarily second year JYU degree students in some BA or MA studies
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediate - advanced)
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen
Tapa 2
Korvaava suullinen koe edistyneille opiskelijoille

Laajuus
3 op
3 op
3 op
3 op
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XENT005 Professional Reporting
XENT005 Professional Reporting
Lyhenne: XENT005
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Kirsi Westerholm, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: XENT001 Academic Reading and XENT003 Communication Skills
EN: XENT001 Academic Reading and XENT003 Communication Skills
Pakolliset esitiedot
XENT001 Academic Reading
XENT003 Communication Skills
tai
XYHT1000 Akateemiset tekstitaidot
XYHT1001 Monikielinen vuorovaikutus
XYHT1002 Tutkimusviestintä
Osaamistavoitteet
FI: After completing the course students are expected to:
recognize, understand and use the conventions, language and register needed in professional and academic contexts.
demonstrate an ability to work in diverse teams.
be able to synthesise and critically evaluate professional and research information both orally and in
writing
demonstrate an ability to reference a range of appropriate sources in both written work and presentations.
know how to critically assess the work of others, and provide constructive feedback.
know how to critically assess and edit their own writing.
EN: After completing the course students are expected to:
recognize, understand and use the conventions, language and register needed in professional and academic contexts.
demonstrate an ability to work in diverse teams.
be able to synthesise and critically evaluate professional and research information both orally and in
writing
demonstrate an ability to reference a range of appropriate sources in both written work and presentations.
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know how to critically assess the work of others, and provide constructive feedback.
know how to critically assess and edit their own writing.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
The course provides a structured and interactive process for producing assignments which are commonly
found in professional academic and working life situations. Particular emphasis will be on developing communication competence for multicultural business environments.

Suoritustavat
Both written and verbal assignments address the types of professional documents and communication
skills commonly found in working life situations, as well as academic texts. Course assignments include e.g.
a synthesis paper, a team project, and acting as a critical reviewer.

EN:

Content
The course provides a structured and interactive process for producing assignments which are commonly
found in professional academic and working life situations. Particular emphasis will be on developing communication competence for multicultural business environments.

Completion methods
Both written and verbal assignments address the types of professional documents and communication
skills commonly found in working life situations, as well as academic texts. Course assignments include e.g.
a synthesis paper, a team project, and acting as a critical reviewer.

Lisätiedot
FI: Compulsory for some Master's degrees – check your requirements from your HOPS
TARGET GROUP: Compulsory course for Master’s degrees in economics at the School of Business and Economics.
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediate - advanced)
EN: Compulsory for some Master's degrees – check your requirements from your HOPS
TARGET GROUP: Compulsory course for Master’s degrees in economics at the School of Business and Economics.
PROFICIENCY LEVEL: B2 -> C1 (upper intermediate - advanced)
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XENT006 Academic Literacies for CEM
XENT006 Academic Literacies for CEM
Lyhenne: XENT006
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus

3 op
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Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Adrienn Károly, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: On completion of the course, students are expected to…
· know the most common types of sources and the most influential academic journals in their ﬁeld
· be able to ﬁnd relevant and reliable sources
· have developed strategies for critical reading and synthesis
· know how to accurately and ethically integrate sources into their own work to support their own argument
· have adopted a process-based approach to academic writing
· know the basic elements of a successful academic presentation
· communicate and interact appropriately and effectively in culturally diverse teams
· know how to provide constructive feedback and engage in critical reflection
EN: On completion of the course the students are expected to
- be familiar with academic literacies in their ﬁeld,
- have developed reading techniques for critical, intensive reading,
- understand general types of knowledge and information management needed for academic writing,
- demonstrate skills in synthesising research both orally and in writing,
- have developed strategic communication skills in multicultural teams,
- be able to do self and peer assessment,
- practice academic ethical standards.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
The course is tailored for students in the CEM Master’s programme and is integrated with CEMS2110 Sustainable Transition and Business. The focus is on academic literacies required for studying issues related to
sustainability transition and business. All course assignments are integrated with or linked to the assignments in the subject course and support the development of students’ academic and professional communication and interactional competence in disciplinary contexts. Key themes include information search
and management, critical thinking in academic reading and writing, general academic and discipline-specific writing conventions and academic integrity, academic writing as a process, academic presentations, constructive feedback, critical reflection, and working in culturally diverse teams.
Suoritustavat
Contact teaching, collaborative and individual work, joint seminar with CEMS210.
Arviointiperusteet
Regular attendance, active participation, successful completion of core assignments.
EN:

Content
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This course is tailored for students in the CEM Master’s Programme and integrated with CEMS2110 Sustainable Transition and Business. The main focus is on academic literacies and competences needed for studying corporate environmental management and sustainability issues in English. All course assignments are
integrated with subject study assignments and support both oral and written academic and professional
communication in multicultural disciplinary contexts. The key topics include critical and scientific reading,
managing, evaluating and synthesising information, writing traditional and reflective essays following the
conventions of the discipline, academic integrity and working in multicultural teams.

Completion methods
Contact teaching, collaborative and individual work, joint final workshop with CEMS2110 teacher.

Lisätiedot
FI: The course is compulsory for ﬁrst-year students of CEM.
The course can only be taken by students in the CEM master's degree programme.
EN: This course is compulsory for ﬁrst year students of CEM.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Laajuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

3 op
3 op

XENX022 E-Learning Module: Academic Reading /Supplementary Module
XENX022 E-Learning Module: Academic Reading /Supplementary Module
Lyhenne: XENX022
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: LEARNING OUTCOMES: At the end of the course, students are expected to be able to:
understand the structure of academic texts
have strategies for reading quickly and effectively in English
understand academic English texts more easily.
EN: LEARNING OUTCOMES: At the end of the course, students are expected to be able to:
understand the structure of academic texts
have strategies for reading quickly and effectively in English
understand academic English texts more easily.
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Asiasisältö
FI:

Sisältö
This course is for independent study and uses the Moodle learning platform. Its aim is to develop strategies for reading academic texts effectively and efficiently. There are no classroom meetings for this course.

Suoritustavat
This is an independent e-learning course. The course material, assignments and deadlines are in the course workspace in Moodle. All registered students should automatically gain access to the workspace. If this
is not the case, please contact the teacher.
EN:

Content
This course is for independent study and uses the Moodle learning platform. Its aim is to develop strategies for reading academic texts effectively and efficiently. There are no classroom meetings for this course.

Completion methods
This is an independent e-learning course. The course material, assignments and deadlines are in the
course workspace in Moodle. All registered students should automatically gain access to the workspace. If
this is not the case, please contact the teacher.
Lisätiedot
FI: This module does not compensate for the compulsory academic reading course.
PROFICIENCY LEVEL: B2 - C1 (upper intermediate).
EN: This is an elective, independent-study module using the Moodle learning platform. This module does
not compensate for the compulsory academic reading course.
PROFICIENCY LEVEL: B2 - C1 (upper intermediate).
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Verkko-opiskelu

Laajuus
2 op
2 op

XENX023 E-Learning Module: Academic Vocabulary
XENX023 E-Learning Module: Academic Vocabulary
Lyhenne: XENX023
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: LEARNING OUTCOMES: At the end of the course, students are expected to have developed:
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more strategies for learning new words
a wider range of academic English vocabulary
EN: LEARNING OUTCOMES: At the end of the course, students are expected to have developed:
more strategies for learning new words
a wider range of academic English vocabulary
Asiasisältö
FI:

Content
This course is for independent study and uses the Moodle learning platform. Its aim is to improve your
knowledge of English academic vocabulary. There are no classroom meetings for this course.

Completion methods
This is an independent e-learning course. The course material, assignments and deadlines are in the course workspace in Moodle. All registered students should automatically gain access to the workspace. If this
is not the case, please contact the teacher.
EN:

Sisältö
This course is for independent study and uses the Moodle learning platform. Its aim is to improve your
knowledge of English academic vocabulary. There are no classroom meetings for this course.

Suoritustavat
This is an independent e-learning course. The course material, assignments and deadlines are in the
course workspace in Moodle. All registered students should automatically gain access to the workspace. If
this is not the case, please contact the teacher.
Lisätiedot
FI: PROFICIENCY LEVEL: B2 - C1 (upper intermediate).
EN: PROFICIENCY LEVEL: B2 - C1 (upper intermediate).
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Verkko-opiskelu

Laajuus
2 op
2 op

XENX024 E-Learning Module: Grammar for Writing
XENX024 E-Learning Module: Grammar for Writing
Lyhenne: XENX024
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso

Muut opinnot
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OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: LEARNING OUTCOMES: At the end of the course, students are expected to:
better understand rules for using articles, prepositions, the passive voice, relative clauses, and tenses in
texts.
EN: LEARNING OUTCOMES: At the end of the course, students are expected to:
better understand rules for using articles, prepositions, the passive voice, relative clauses, and tenses in
texts.
Asiasisältö
FI:

Content
This course is for independent study and uses the Moodle learning platform. Its purpose is to revise and
practice those areas of English grammar that students frequently struggle with in academic writing. There
are no classroom meetings for this course.

Completion methods
This is an independent e-learning course. The course material, assignments and deadlines are in the course workspace in Moodle. All registered students should automatically gain access to the workspace. If this
is not the case, please contact the teacher.
EN:

Sisältö
This course is for independent study and uses the Moodle learning platform. Its purpose is to revise and
practice those areas of English grammar that students frequently struggle with in academic writing. There
are no classroom meetings for this course.

Suoritustavat
This is an independent e-learning course. The course material, assignments and deadlines are in the
course workspace in Moodle. All registered students should automatically gain access to the workspace. If
this is not the case, please contact the teacher.
Lisätiedot
FI: PROFICIENCY LEVEL: B2 - C1 (upper intermediate).
EN: PROFICIENCY LEVEL: B2 - C1 (upper intermediate).
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Verkko-opiskelu

Laajuus
2 op
2 op

XENX026 E-Learning Module: Pronunciation
XENX026 E-Learning Module: Pronunciation
Lyhenne: XENX026
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty
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Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: LEARNING OUTCOMES: At the end of the course, students are expected to:
have identified and improved elements in their pronunciation that interfere with their communication
skills.
EN: LEARNING OUTCOMES: At the end of the course, students are expected to:
have identified and improved elements in their pronunciation that interfere with their communication
skills.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
This course is for independent study and uses the Moodle learning platform. Its aim is to improve your
English pronunciation for the practical purpose of giving a discipline-specific presentation. There are no
classroom meetings for this course.

Suoritustavat
This is an independent e-learning course. The course material, assignments and deadlines are in the course workspace in Moodle. All registered students should automatically gain access to the workspace. If this
is not the case, please contact the teacher.
EN:

Content
This course is for independent study and uses the Moodle learning platform. Its aim is to improve your
English pronunciation for the practical purpose of giving a discipline-specific presentation. There are no
classroom meetings for this course.

Completion methods
This is an independent e-learning course. The course material, assignments and deadlines are in the
course workspace in Moodle. All registered students should automatically gain access to the workspace. If
this is not the case, please contact the teacher.
Lisätiedot
FI: PROFICIENCY LEVEL: B2 - C1 (upper intermediate).
EN: PROFICIENCY LEVEL: B2 - C1 (upper intermediate).
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Verkko-opiskelu

Toistuvuus

Laajuus
2 op
2 op
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XENX029 Activate Your English
XENX029 Activate Your English
Lyhenne: XENX029
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Yleinen asteikko, 0-5

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: At the end of the course, students are expected to be able to:
have regained and improved upon their English skills to some degree,
have begun to expand their English vocabulary,
hold brief oral presentations, lead group discussions and collaborate in English on joint assignments,
have a more accurate picture of their own skills, abilities, and learning needs in English,
have learned how to use Internet resources to support their own learning needs and aims,
be more alert to opportunities and ways of using and improving their language skills,
have gained understanding and practice o basic study skills and strategies in language learning.
EN: At the end of the course, students are expected to be able to:
have regained and improved upon their English skills to some degree,
have begun to expand their English vocabulary,
hold brief oral presentations, lead group discussions and collaborate in English on joint assignments,
have a more accurate picture of their own skills, abilities, and learning needs in English,
have learned how to use Internet resources to support their own learning needs and aims,
be more alert to opportunities and ways of using and improving their language skills,
have gained understanding and practice o basic study skills and strategies in language learning.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
This course provides students with opportunities to revise, restore and improve those English skills that
have deteriorated through lack of use, opportunity or courage. There is a special emphasis on setting the
ground for academic-type tasks in English, but also an introduction to useful study skills and strategies.
Students will carry out writing, speaking, reading and listening tasks to stimulate their skills and also to
build up on what they have previously learnt. The language used throughout the course by the instructor
and students is English.

Suoritustavat
Contact teaching and independent study. Compulsory attendance in class tutorials. Individual, pair and
group tasks and assignments.
EN:
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Content
This course provides students with opportunities to revise, restore and improve those English skills that
have deteriorated through lack of use, opportunity or courage. There is a special emphasis on setting the
ground for academic-type tasks in English, but also an introduction to useful study skills and strategies.
Students will carry out writing, speaking, reading and listening tasks to stimulate their skills and also to
build up on what they have previously learnt. The language used throughout the course by the instructor
and students is English.

Completion methods
Contact teaching and independent study. Compulsory attendance in class tutorials. Individual, pair and
group tasks and assignments.
Lisätiedot
FI: Valmentava kurssi, joka sopii kertaukseksi ennen pakollista tutkintoon kuuluvaa kurssia
TARGET GROUP: Primarily intended for JYU degree students
PROFICIENCY LEVEL: A2 - B2 (lower intermediate - upper intermediate)
EN: TARGET GROUP: Primarily intended for JYU degree students as a preparatory course before the degree
specific compulsory course
PROFICIENCY LEVEL: A2 - B2 (lower intermediate - upper intermediate)
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XENX1000 Gaining confidence in English
XENX1000 Gaining confidence in English
Lyhenne: XENX1000
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Kurssin käytyään opiskelijan odotetaan:
Puhuvan rohkeammin englantia,
Tunnistavan englannin kielen puhumiseen liittyviä tunteita, ajatuksia ja asenteita, ja olevan tietoinen
omasta taitotasostaan,
Uskaltavan osallistua muille englannin kursseille,
Tietävän miten voi kehittää englannin kielitaitoaan.
EN: At the end of the course, students are expected to:
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Have more courage to speak English,
Identify feelings, thoughts and attitudes that are involved when speaking English, and have a realistic
idea of their own skills level,
Have the courage to participate in other English courses,
Know how to develop their English further.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Puhumisrohkeutta kehitetään erilaisten vuorovaikutustehtävien avulla.
Käsitellään esiintymisjännitykseen ja vieraan kielen puhumisen arasteluun liittyviä teemoja.
Kurssi tarjoaa englannin puhumisen kokemuksia ja tukea antavaa ohjausta.
Esitellään englannin kielitaidon kehittämisen työkaluja.

Suoritustavat
Contact teaching and independent study. Compulsory attendance in class tutorials. Kurssin suorituskieli on
englanti.
EN:

Content
Developing the courage to speak with interactive activities
Discussing reasons for the lack of confidence in presenting or speaking in a foreign language
Gaining experience in speaking English; getting feedback
Getting to know tools with which to develop one's English skills

Completion methods
Contact teaching and independent study. Compulsory attendance in class tutorials.
Lisätiedot
FI: Valmentava kurssi, joka sopii rohkaisuksi ennen pakollista tutkintoon kuuluvaa kurssia
TARGET GROUP: Primarily intended for JYU degree students
PROFICIENCY LEVEL: A2 - B2 (lower intermediate - upper intermediate)
EN: TARGET GROUP: Primarily intended for JYU degree students as a preparatory course before the degree
specific compulsory course
PROFICIENCY LEVEL: A2 - B2 (lower intermediate - upper intermediate)
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Laajuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

1 op
1 op

XENX1002 Speak up: Improving your English through Spoken Interaction
XENX1002 Speak up: Improving your English through Spoken Interaction
Lyhenne: XENX1002
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020
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Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Fergal Carolan, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Upon completion of this course, students are expected to be able to:
recognise their own strengths and identify development goals in order to further their skills as a communicator.
be able to deliver concrete feedback in a constructive way.
have deepened their knowledge of the tools required to improve their spoken interaction skills to the
point at which they can contribute as an active member of a multicultural group.
have gained confidence with their English spoken interaction skills so that they can contribute to group
discussions in academic contexts.
EN: Upon completion of this course, students are expected to be able to:
recognise their own strengths and identify development goals in order to further their skills as a communicator.
be able to deliver concrete feedback in a constructive way.
have deepened their knowledge of the tools required to improve their spoken interaction skills to the
point at which they can contribute as an active member of a multicultural group.
have gained confidence with their English spoken interaction skills so that they can contribute to group
discussions in academic contexts.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
The course focuses on developing students’ spoken interaction skills in English in order to prepare them
for communicating in group communication situations in academic contexts. The course puts a heavy emphasis on self-directed and peer learning. Students will carry out written, spoken, reading and listening
tasks in order to build on their self-reflection, goal setting, vocabulary and presentation skills. Students will
also be required to take part in team-based project work, the results of which will be presented at the end
of the course.

Suoritustavat
Combination of contact teaching, independent learning and self-directed group learning.

EN:

Content
The course focuses on developing students’ spoken interaction skills in English in order to prepare them
for communicating in group communication situations in academic contexts. The course puts a heavy emphasis on self-directed and peer learning. Students will carry out written, spoken, reading and listening
tasks in order to build on their self-reflection, goal setting, vocabulary and presentation skills. Students will
also be required to take part in team-based project work, the results of which will be presented at the end
of the course.

Completion methods
Combination of contact teaching, independent learning and self-directed group learning.
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Lisätiedot
FI: Valmentava kurssi, tarkoitettu erityisesti uusimuotoisia viestintä- ja kieliopintoja suorittaville opiskelijoille
TARGET GROUP: Primarily intended for JYU degree students
PROFICIENCY LEVEL: A2 - B2 (lower intermediate - upper intermediate)
EN: TARGET GROUP: Primarily intended for JYU degree students who are currently on some UVK course
PROFICIENCY LEVEL: A2 - B2 (lower intermediate - upper intermediate)
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XYHX999 Opintojen suunnittelu ja vertaisryhmätyöskentely (INTEGRA)
XYHX999 Personal Study Planning and Peer Group Guidance (INTEGRA)
Lyhenne: XYHX999
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3-5 op
suomi, englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Marita Häkkinen, Vastuuopettaja
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Osion suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella omaa opintopolkuaan akateemisissa opinnoissa. Hän
osaa kirjallisesti ja suullisesti kuvata ja arvioida oman oppimisensa tarpeita, tavoitteita ja keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Opiskelija kykenee hahmottamaan omat tavoitteensa ja kehittymistarpeensa myös
kielten opiskelun (S2, akateeminen englanti) näkökulmasta. Vertaisryhmätyöskentelyssä opiskelija harjoittelee ja hankkii taitoja toisten opiskelijoiden aktiiviseen kuunteluun ja rakentavaan yhteistyöhön sekä ymmärtää palautteen antamisen ja vastaanottamisen merkityksen oman ajattelun kehittämisessä.
Asiasisältö
FI: Sisältö
Ohjausosion tavoitteena on muodostaa selkeä, perusteltu ja aikuisen opiskelijan omaan elämäntilanteeseen soveltuva käsitys itsestä opiskelijana korkeakouluopinnoissa suomalaisessa yliopistossa.

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen henkilökohtaisiin ohjauskeskusteluihin ja kotiryhmissä tapahtuvaan ryhmä- ja
vertaisohjaukseen, oman HOPS:n laatiminen ja päivittäminen sekä jatkosuunnitelman laatiminen yhteistyössä INTEGRA:n ohjaajan ja tarvittaessa TE-toimiston ohjaajan kanssa.
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Arviointiperusteet
Osuuden suorittaminen hyväksytysti edellyttää aktiivista osallistumista kaikille yksilö- ja ryhmäohjauskerroille sekä oman HOPS:n tuottamisen.
Lisätiedot
FI: Osion suorittamisessa tehdään tarvittaessa yhteistyötä Keski-Suomen TE-toimiston ohjaajien kanssa.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
5 op
5 op

XYHM1000 Akateemiset tekstitaidot (bio- ja ympäristötieteet)
XYHM1000 Academic Literacies (Biological and Environmental Science)
Lyhenne: XYHM1000
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Hillamaria Pirhonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
Tuntee oman alan kannalta olennaisia oppimisstrategioita ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan.
Osaa hakea tarvitsemaansa tietoa.
Osaa tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti/suullisesti/visuaalisesti).
Kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä.
Ymmärtää erilaisia ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä.
Ymmärtää rakentavan palautteen merkityksen oppimisessa.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
- vuorovaikutusosaaminen ryhmässä
- alakohtaisiin akateemisiin tekstilajeihin tutustuminen
- lukustrategiat
Lisätiedot
FI: Englannin CEFR-taitotaso B2-C1
Ruotsin CEFR-taitotaso A2-B1
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Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XYHM1001 Akateeminen vuorovaikutus (bio- ja ympäristötieteet)
XYHM1001 Academic Interaction (Biological and Environmental Science)
Lyhenne: XYHM1001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Hillamaria Pirhonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
Osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin.
Osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä.
Ymmärtää erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tavoitteita ja odotuksia.
Osaa reflektoida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä.
Osaa antaa rakentavaa palautetta.
Osaa vastaanottaa ja hyödyntää rakentavaa palautetta omassa oppimisessaan.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
- tieteellinen kirjoittaminen prosessina
- argumentaatiotaidot ja kriittinen lukeminen
- vuorovaikutusosaaminen
- palautevuorovaikutus ja rakentava palaute

Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
2 op
2 op
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XYHM1002 Monikielinen vuorovaikutus (bio- ja ympäristötieteet)
XYHM1002 Multilingual Interaction (Biological and Environmental Science)
Lyhenne: XYHM1002
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Hillamaria Pirhonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
Osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon.
Osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Pyrkii huomioimaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tavoitteita ja odotuksia omassa viestinnässään.
Ymmärtää monikielisyyden merkityksen omalla tieteenalallaan ja tunnistaa monikielisyyden erilaisia ilmenemismuotoja.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
- eri kielillä ja toisella kotimaisella viestiminen oman tieteenalan sisällä / omasta tieteenalasta
- monikielisyys ja -kulttuurisuus oman tieteenalan asiantuntijatehtävissä
Lisätiedot
FI: Englannin CEFR-taitotaso B2-C1
Ruotsin CEFR-taitotaso B1-B2
Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa
kotimaisessa kielessä (lait 424/2003, 481/2003, asetus 794/2004).
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

3 op
3 op

XYHM1003 Tutkimusviestintä (bio- ja ympäristötieteet)

XYHM1003 Research Communication Skills (Biological and Environmental Science)
Lyhenne: XYHM1003
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

Laajuus

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020
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Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Hillamaria Pirhonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
Tuntee tieteellisen työn laatimisprosessin oman alansa vaatimusten mukaisesti.
Ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautteen merkitystä siinä.
Ymmärtää kirjoittamisen ja keskustelemisen merkityksen tutkimusprosessissa.
Ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina.
Osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin.
Tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
- oman tieteellisen tutkielman rakentaminen vaiheittain ja palautetta hyödyntäen
- omasta tutkimuksesta ja tutkimusprosessista keskusteleminen eri kielillä
- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden päivittäminen

Lisätiedot
FI: Englannin CEFR-taso B2-C1
Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on
- osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004).
- osoittanut kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut
koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XYHM1007 Yhteistyötaidot (fysiikka)
XYHM1007 Collaborative Skills
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty
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Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Marjaana Häkkinen, Vastuuopettaja
Miia Konttinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Vastaavuudet muihin opintoihin
XYHM002 Yhteistyötaidot (fysiikka)
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija
- osaa reflektoida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä
- kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä
- tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana
- ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautteen merkitystä siinä
- osaa antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta
- osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän tekstin tieteenalansa käytänteitä hyödyntäen.

Asiasisältö
FI: Opintojakson ydinsisältöjä ovat
- vuorovaikutusosaaminen, ryhmäilmiöt, yhteistyötaidot, ryhmän tehokkuus
- minä viestijänä ja kielenoppijana
- kirjoittamisprosessi ja yhdessäkirjoittaminen
- palautetaidot
- tekstin ymmärrettävyys sekä laboratoriotöiden raportoinnin periaatteet ja toteutusohjeet.
Oppimateriaalit
FI: Kurssilla on käytössä työtila, jossa on opettajien tuottamaa oppimateriaalia.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XYHM1008 Akateemiset tekstitaidot (fysiikka)
XYHM1008 Academic Literacies (physics)
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
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Vastuuhenkilö

Miia Konttinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Suositellut esitiedot
XYHM1007 Yhteistyötaidot (fysiikka)
tai
XYHM002 Yhteistyötaidot (fysiikka)
Vastaavuudet muihin opintoihin
XYHM001 Akateemiset tekstitaidot (fysiikka)
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän
- tuntee oman alan kannalta olennaisia oppimisstrategioita ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan
- osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon
-osaa tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti/suullisesti/visuaalisesti).

Asiasisältö
FI: Opintojakson ydinsisältöjä ovat
- tiedeyhteisön erilaiset ja erikieliset tekstilajit
- erilaiset tekstien parissa toimimisen strategiat
- fysiikan alan ilmiöistä viestiminen eri kielillä sekä suullisesti että kirjallisesti.

Oppimateriaalit
FI: Kurssilla on käytössä työtila, jossa on opettajien tuottamaa oppimateriaalia.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
1 op
1 op

XYHM1009 Monikielinen vuorovaikutus (fysiikka)
XYHM1009 Multilingual Interaction
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
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Vastuuhenkilö

Miia Konttinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Suositellut esitiedot
XYHM1007 Yhteistyötaidot (fysiikka)
XYHM1008 Akateemiset tekstitaidot (fysiikka)
tai
XYHM002 Yhteistyötaidot (fysiikka)
XYHM001 Akateemiset tekstitaidot (fysiikka)
Vastaavuudet muihin opintoihin
XYHM003 Modernin fysiikan kielet
Osaamistavoitteet
FI:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa
- osaa hyödyntää rakentavaa palautetta omassa oppimisessaan
- osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Asiasisältö
FI: Opintojakson painopisteitä ovat
- Monikielisyys
- Asiantuntijan esiintymistaidot
- Konferenssitaidot
Lisätiedot
FI: Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.
Oppimateriaalit
FI: Kurssilla on käytössä työtila, jossa on opettajien tuottamaa oppimateriaalia.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XYHM1010 Tutkimusviestintä (fysiikka)
XYHM1010 Research Communication Skills
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet

2 op
englanti
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Arvosana-asteikko

Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Miia Konttinen, Vastuuopettaja
Marjaana Häkkinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Suositellut esitiedot
XYHM1007 Yhteistyötaidot (fysiikka)
XYHM1008 Akateemiset tekstitaidot (fysiikka)
XYHM1009 Monikielinen vuorovaikutus (fysiikka)
tai
XYHM002 Yhteistyötaidot (fysiikka)
XYHM001 Akateemiset tekstitaidot (fysiikka)
XYHM003 Modernin fysiikan kielet
Vastaavuudet muihin opintoihin
XYHM004 Tutkimusviestintä (fysiikka)
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija
- tuntee tieteellisen työn laatimisprosessin oman alansa vaatimusten mukaisesti
- ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina
- osaa käyttää kirjoittamisstrategioita, tutkimusaiheesta keskustelua ja palautevuorovaikutusta tutkimus- ja
kirjoitusprosessin edistäjänä
- osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin.

Asiasisältö
FI: Opintojakson ydinsisältöjä ovat
- tutkimus- ja kirjoittamisprosessin hallinta
- tieteellinen tutkielman tekstilajipiirteet
- tieteellisen tutkielman rakentaminen.
Lisätiedot
FI: Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.
Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-Specific Academic and
Professional English, 0 op.
Oppimateriaalit
FI: Kurssilla on käytössä työtila, jossa on opettajien tuottamaa oppimateriaalia.
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Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XYHH1013 Akateemiset tekstitaidot (historia)
XYHH1013 Academic Literacies
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ellinoora Sievänen, Vastuuopettaja
Anne Alanne, Vastuuopettaja
Fergal Carolan, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Vastaavuudet muihin opintoihin
XYHH005 Akateemiset tekstitaidot (historia)
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
tunnistaa palautevuorovaikutuksen merkityksen omassa oppimisessaan ja akateemisessa viestinnässä.
tuntee oman alan kannalta olennaisia oppimisstrategioita ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan.
tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän.
osaa tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi.
tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana.
Asiasisältö
FI:
lukustrategiat, kriittinen lukeminen eri kielillä
oman alan tieteellisten tekstien ominaispiirteet
akateemisen asiatekstin työstäminen ryhmässä
viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
ryhmätyötaidot, vuorovaikutustehtävät tiimissä
palautevuorovaikutus
oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 1-Periodi 2

Laajuus
2 op
2 op
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XYHH1014 Monikielinen vuorovaikutus (historia)
XYHH1014 Multilingual Interaction
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Marja Lampinen, Vastuuopettaja
Fergal Carolan, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Suositellut esitiedot
XYHH005 Akateemiset tekstitaidot (historia)
tai
XYHH1013 Akateemiset tekstitaidot (historia)
Vastaavuudet muihin opintoihin
XYHH006 Monikielinen vuorovaikutus (historia)
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin.
ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden
kehittämistä.
osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon.
osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
osoittaa yhteistyötaitoja.
Asiasisältö
FI:
strategioita monikieliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen
toiminta monikielisessä ryhmätyötilanteessa
erikielisten lähteiden analysoiminen
asiantuntijaesiintymisen perustaidot
raportoiva ja argumentoiva teksti
Lisätiedot
FI: Opiskelija on osoittanut saavuttaneensa lain 424/2003 ja asetusten 481/2003 ja 794/2004 mukaisen alakohtaisen kielitaidon toisessa kotimaisessa kielessä. Ruotsin kielen suorituksen arvosanat (tt/ht) kirjataan
opintorekisteriin kahdelle erilliselle opintojaksolle:
XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op ja
XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op.
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Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 3-Periodi 4

Laajuus

XYHH1015 Tutkimusviestintä (historia)
XYHH1015 Research Communication Skills
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ellinoora Sievänen, Vastuuopettaja
Fergal Carolan, Vastuuopettaja
Marja Lampinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Suositellut esitiedot
XYHH005 Akateemiset tekstitaidot (historia)
XYHH006 Monikielinen vuorovaikutus (historia)
tai
XYHH1013 Akateemiset tekstitaidot (historia)
XYHH1014 Monikielinen vuorovaikutus (historia)
Vastaavuudet muihin opintoihin
XYHH008 Tutkimusviestintä (historia)
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan
ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina.
tuntee tieteellisen työn laatimisprosessin oman alansa vaatimusten mukaisesti.
ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautteen merkitystä siinä.
ymmärtää kirjoittamisen ja keskustelemisen merkityksen tutkimusprosessissa.
osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin.
Asiasisältö
FI:
kirjoittamisprosessin vaiheet
historian tieteenalan tieteellisen tekstin konventiot
tieteellinen argumentointi ja lähteiden käyttö
vertaispalaute teksteistä
tutkimuksen puhuttu ja kirjallinen raportointi

4 op
4 op
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Lisätiedot
FI: Opiskelija on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä. Tämä kirjataan opintorekisteriin opintojaksona XENX000
Field-Specific Academic and Professional English, 0 op.

Opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi/ruotsi).
Kypsyysnäytteen kielentarkastus kirjataan opintorekisteriin opintojaksona XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 2-Periodi 4

Laajuus
3 op
3 op

XYHM1011 Raportoiva viestintä (kemia)
XYHM1011 Reporting Communication (Chemistry)
Lyhenne: XYHM1011
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

1 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Aaron Orszag, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Vastaavuudet muihin opintoihin
XYHM006 Raportoiva viestintä (kemia)
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija
tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän
ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä rakentavan palautevuorovaikutuksen merkityksen siinä
osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän opintoihin liittyvän tekstin.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Opintojakson keskeisiä teemoja ovat
viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämiskohteiden kartoittaminen
tieteellisen tekstin tuottamisprosessin perustaitojen harjoittelu
opintoihin liittyvän tekstin laatiminen
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vertaispalaute ja sen hyödyntäminen

Suoritustavat
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Laajuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

1 op
1 op

XYHM1012 Akateemiset tekstitaidot (kemia)
XYHM1012 Academic Literacies (Chemistry)
Lyhenne: XYHM1012
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Aaron Orszag, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Suositellut esitiedot
XYHM1011 Raportoiva viestintä (kemia)
Vastaavuudet muihin opintoihin
XYHM005 Akateemiset tekstitaidot (kemia)
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija
osaa hakea tarvitsemaansa tietoa.
osaa tuottaa yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin.
kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä.
osaa reflektoida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä.
tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Opintojakson keskeisiä teemoja ovat
viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämiskohteiden kartoittaminen
viestintäosaaminen esiintymisen kontekstissa
asiantuntijaesityksen toteuttaminen omaan tieteenalaan liittyvästä aiheesta
akateemisen tekstin konventiot
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lukustrategiat
vertaisryhmän jäsenenä toimiminen ja ryhmän toiminnan arviointi

Suoritustavat
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XYHM1013 Monikielinen vuorovaikutus (kemia)
XYHM1013 Multilingual Interaction (Chemistry)
Lyhenne: XYHM1013
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Aaron Orszag, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Suositellut esitiedot
XYHM1011 Raportoiva viestintä (kemia)
XYHM1012 Akateemiset tekstitaidot (kemia)
Vastaavuudet muihin opintoihin
XYHM007 Monikielinen vuorovaikutus (kemia)
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
osaa tuottaa yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin
osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon
osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa
tunnistaa monikielisyyden erilaisia ilmenemismuotoja omalla tieteenalallaan.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Opintojakson keskeisiä teemoja ovat
suullisen ja kirjallisen kielirepertuaarin aktivointi akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa
omasta tieteenalasta viestiminen eri kielillä monitieteellisessä kontekstissa

Suoritustavat

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

454 / 512

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Lisätiedot
FI: Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUM999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUM000 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.
Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and
professional English, 0 op.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XYHM1014 Tutkimusviestintä (kemia)

XYHM1014 Research Communication Skills (Chemistry)
Lyhenne: XYHM1014
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Aaron Orszag, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Suositellut esitiedot
XYHM1011 Raportoiva viestintä (kemia)
XYHM1012 Akateemiset tekstitaidot (kemia)
XYHM1013 Monikielinen vuorovaikutus (kemia)
Vastaavuudet muihin opintoihin
XYHM008 Tutkimusviestintä (kemia)
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
tuntee tieteellisen työn laatimisprosessin oman alansa vaatimusten mukaisesti
osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tutkielman
ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina
ymmärtää kirjoittamisen ja keskustelemisen ja palautevuorovaikutuksen merkityksen tutkimusprosessin
edistäjänä
osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tutkielman.
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Asiasisältö
FI:

Sisältö
Opintojakson aikana opiskelija työstää luonnontieteen kandidaatin (LuK) tutkintoon vaadittavaa kandidaatintutkielmaansa. Opintojakson sisältö painottuu opiskelijan kandidaatintutkielman valmistumisen tukemiseen ja tutkimusprosessissa tarvittavien viestintä- ja kielitaitojen monipuoliseen kehittämiseen.
Opintojakson ydinsisältöjä ovat
tutkimus- ja kirjoittamisprosessin hallinta
tieteellinen tutkielman tekstilajipiirteet
tieteellisen tutkielman rakentaminen

Suoritustavat
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.
Lisätiedot
FI: Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Laajuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

2 op
2 op

XYHT1000 Akateemiset tekstitaidot
XYHT1000 Academic Literacies
Lyhenne: XYHT1000
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija-Mari Kanninen, Vastuuopettaja
Jonna Riikonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija
# tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana
# ymmärtää erilaisia ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä
# osaa reflektoida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä
# osaa tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti/suullisesti/visuaalisesti)
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# ymmärtää tieteellisen tiedon #muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautteen merkitystä siinä
# ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina
# osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä
# osaa hakea tarvitsemaansa tietoa.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Ydinsisällöt:
- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
- tieteellisen tekstin tunnuspiirteiden tunnistaminen ja lukustrategioiden hyödyntämisen harjoittelu
- tieteellisen tekstin tuottamisen perustaitojen harjoittelu
- vertaisryhmän jäsenenä toimíminen

Suoritustavat
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.
Oppimateriaalit
FI: Kirjallisuus/oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XYHT1001 Monikielinen vuorovaikutus
XYHT1001 Multilingual Interaction
Lyhenne: XYHT1001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

6 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Salme Korkala, Vastuuopettaja
Camilla Jauhojärvi-Koskelo, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Pakolliset esitiedot
XYHT1000 Akateemiset tekstitaidot
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija:
kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä.
osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin.
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ymmärtää palautteen merkityksen viestintä- ja#kieliosaamisen kehittämisessä
ymmärtää monikielisyyden merkityksen omalla tieteenalallaan ja tunnistaa monikielisyyden erilaisia ilmenemismuotoja.
ymmärtää erilaisiin#kulttuurienvälisiin#vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tavoitteita ja odotuksia.
osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa.
osaa#perustellen#esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Asiasisältö
FI:

Ydinsisällöt:
- kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.
- prosessimaisesti työstetyt#asiantuntijapuheenvuorot
- rakentavaan palautevuorovaikutukseen osallistuminen ja sen analysoiminen

Teemat:
- Argumentointi
- Monikielisyys
- Kulttuurienvälinen viestintä
Lisätiedot
FI: Hyväksytyn suorituksen myötä opiskelija on saavuttanut ruotsin kielen suullisessa ja kirjallisessa taidossa eurooppalaisen viitekehyksen tason B1 (laki ja asetus 424/2003, 481/2003, 794/2004). Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.
Oppimateriaalit
FI: Kirjallisuus/oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1

Opetusajankohta 1: Periodi 1-Periodi 2
Opetusajankohta 2: Periodi 3-Periodi 4

Osallistuminen opetukseen

XYHT1002 Tutkimusviestintä
XYHT1002 Research Communication
Lyhenne: XYHT1002
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Jonna Riikonen, Vastuuopettaja
Kirsi Westerholm, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso

Muut opinnot

Laajuus
6 op
6 op

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

Koulutusala

458 / 512

OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Suositellut esitiedot
XYHT1000 Akateemiset tekstitaidot
XYHT1001 Monikielinen vuorovaikutus
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
tuntee tieteellisen työn laatimisprosessin oman alansa vaatimusten mukaisesti.
ymmärtää kirjoittamisen ja keskustelemisen merkityksen tutkimusprosessissa.
osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin.
osaa analysoida ja hyödyntää rakentavaa palautetta omassa oppimisessaan.
pystyy osallistumaan tieteelliseen keskusteluun rakentavan palautevuorovaikutuksen periaatteita noudattaen
ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden
kehittämistä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Ydinsisällöt:
# prosessimaisesti työstetty tieteellisen tutkielman kirjoittaminen (ja siinä argumentoinnin harjoitteleminen)
# kauppatieteiden tieteenalan tieteellisen tekstin konventioiden harjoitteleminen osana kirjoitusprosessia
# omaan tutkimusaiheeseen liittyvän suullisen asiantuntijaesityksen valmisteleminen ja pitäminen englanniksi

Suoritustavat
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.
Lisätiedot
FI: Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic
and professional English, 0 op.
Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.
Oppimateriaalit
FI: Kirjallisuus/oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XYHL1000 Akateeminen vuorovaikutus (liikuntatieteet)
XYHL1000 Academic Interaction (Sport Sciences)
Lyhenne: XYHL1000
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus

3 op

OPETUSSUUNNITELMATULOSTE 6.3.2020

459 / 512

Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

suomi, englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Fergal Carolan, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija
Tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana
Ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden
kehittämistä.
Osaa antaa ja vastaanottaa palautetta rakentavasti ja oppimista tukevasti
Tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän.
Osaa löytää lukemastaan tekstistä olennaisen tiedon ja välittää sen omin sanoin toisille.
EN: Opintojakson käytyään opiskelija
Tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana
Ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden
kehittämistä.
Osaa antaa ja vastaanottaa palautetta rakentavasti ja oppimista tukevasti
Tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän.
Osaa löytää lukemastaan tekstistä olennaisen tiedon ja välittää sen omin sanoin toisille.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
- alakohtaisiin akateemisiin tekstilajeihin tutustuminen
- vuorovaikutustaidot osana akateemista asiantuntijuutta
- rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Suoritustavat
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.
EN:

Sisältö
- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
- alakohtaisiin akateemisiin tekstilajeihin tutustuminen
- vuorovaikutustaidot osana akateemista asiantuntijuutta
- rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Suoritustavat
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
3 op
3 op
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XYHL1001 Akateemiset tekstitaidot (liikuntatieteet)
XYHL1001 Academic Literacies (Sport Sciences)
Lyhenne: XYHL1001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Fergal Carolan, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija
Osaa vastaanottaa ja hyödyntää rakentavaa palautetta omassa oppimisessaan.
Osaa suunnitella kirjoitusprosessia ja työskennellä prosessimaisesti
Tuntee tieteellisen työn laatimisprosessin oman alansa vaatimusten mukaisesti.
Osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä.
Ymmärtää tieteellisen argumentoinnin ja perustelemisen perusperiaatteita.
EN: Opintojakson käytyään opiskelija
Osaa vastaanottaa ja hyödyntää rakentavaa palautetta omassa oppimisessaan.
Osaa suunnitella kirjoitusprosessia ja työskennellä prosessimaisesti
Tuntee tieteellisen työn laatimisprosessin oman alansa vaatimusten mukaisesti.
Osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä.
Ymmärtää tieteellisen argumentoinnin ja perustelemisen perusperiaatteita.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
- tieteellisen tekstin tuottamisprosessin omaksuminen
- palautetaitojen soveltaminen erilaisissa tilanteissa
- akateemisen argumentoinnin ja perustelemisen keskeiset periaatteet
- oman tutkimusaiheen esittely ja siitä keskusteleminen

Suoritustavat
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.
EN:

Sisältö
- tieteellisen tekstin tuottamisprosessin omaksuminen
- palautetaitojen soveltaminen erilaisissa tilanteissa
- akateemisen argumentoinnin ja perustelemisen keskeiset periaatteet
- oman tutkimusaiheen esittely ja siitä keskusteleminen

Suoritustavat
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Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XYHL1002 Monikielinen vuorovaikutus (liikuntatieteet)
XYHL1002 Multilingual Interaction (Sport Sciences)
Lyhenne: XYHL1002
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Fergal Carolan, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija
Kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä.
Osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa.
Ymmärtää monikielisyyden merkityksen omalla tieteenalallaan ja tunnistaa monikielisyyden erilaisia ilmenemismuotoja.
EN: Opintojakson käytyään opiskelija
Kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä.
Osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa.
Ymmärtää monikielisyyden merkityksen omalla tieteenalallaan ja tunnistaa monikielisyyden erilaisia
ilmenemismuotoja.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
- oman tieteenalan teemoista viestiminen eri kielillä ja eri konteksteissa
- kielitaidon aktivoiminen ja kehittäminen toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä
- monikielisyys ja –kulttuurisuus oman tieteenalan asiantuntijatehtävissä

Suoritustavat
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.
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Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa
kotimaisessa kielessä (lait 424/2003, 481/2003, asetus 794/2004).
EN:

Sisältö
- oman tieteenalan teemoista viestiminen eri kielillä ja eri konteksteissa
- kielitaidon aktivoiminen ja kehittäminen toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä
- monikielisyys ja –kulttuurisuus oman tieteenalan asiantuntijatehtävissä

Suoritustavat
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.
Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa
kotimaisessa kielessä (lait 424/2003, 481/2003, asetus 794/2004).
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Laajuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

3 op
3 op

XYHL1003 Tutkimusviestintä (liikuntatieteet)
XYHL1003 Research Communication Skills (Sport Sciences)
Lyhenne: XYHL1003
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Fergal Carolan, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija
Osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin.
Ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina.
Ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautteen merkitystä siinä.
Ymmärtää kirjoittamisen ja keskustelemisen merkityksen tutkimusprosessissa.
EN: Opintojakson käytyään opiskelija
Osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin.
Ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina.
Ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautteen merkitystä siinä.
Ymmärtää kirjoittamisen ja keskustelemisen merkityksen tutkimusprosessissa.
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Asiasisältö
FI:

Sisältö
- oman tieteellisen tutkielman rakentaminen vaiheittain ja palautetta hyödyntäen
- oman äänen esiintuominen akateemisessa vuorovaikutuksessa
- omasta tutkimuksesta ja tutkimusprosessista keskusteleminen eri kielillä

Suoritustavat
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.
Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on
- osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004).
- osoittanut kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut
koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).
EN:

Sisältö
- oman tieteellisen tutkielman rakentaminen vaiheittain ja palautetta hyödyntäen
- oman äänen esiintuominen akateemisessa vuorovaikutuksessa
- omasta tutkimuksesta ja tutkimusprosessista keskusteleminen eri kielillä

Suoritustavat
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.
Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on
- osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004).
- osoittanut kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut
koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XYHM1004 Akateemiset tekstitaidot (matematiikka ja tilastotiede)
XYHM1004 Academic Literacy (Mathematics and Statistics)
Lyhenne: XYHM1004
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Jaana Laakkonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
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Tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän.
Osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon.
Osaa tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti/suullisesti/visuaalisesti).
Tunnistaa erilaisia ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä.
Tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana.
Tuntee oman alan kannalta olennaisia oppimisstrategioita ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja tarpeiden kartoittaminen
alan erilaisten tekstien parissa toimimisen strategiat
opiskeluryhmien keskeiset vuorovaikutuksen ilmiöt

Lisätiedot
FI: Opinnot on tarkoitettu ensimmäisen vuoden matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille, joiden äidinkieli on suomi. Opintojaksolla työskennellään suomen lisäksi myös englanniksi ja ruotsiksi.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 1-Periodi 2

XYHM1005 Monikielinen vuorovaikutus (matematiikka ja tilastotiede)
XYHM1005 Multilingual Interaction (Mathematics and Statistics)
Lyhenne: XYHM1005
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Anna Kyppö, Vastuuopettaja
Anniina Suuronen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: XYHM1004 Akateemiset tekstitaidot
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

Laajuus
2 op
2 op
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osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa.
ymmärtää monikielisyyden merkityksen omalla tieteenalallaan.
pystyy argumentoimaan alansa konventioita noudattaenlähteiden pohjalta.
osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta sekä hyödyntää palautetta omassa oppimisessaan.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
- matematiikan ja tilastotieteen alan ilmiöistä viestiminen eri kielillä
- monikielisyys ja –kulttuurisuus omalla tieteenalalla

Lisätiedot
FI: Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on
- osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004)
- osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (lait 424/2003, 481/2003, asetus
794/2004).
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XYHM1006 Tutkimusviestintä (matematiikka ja tilastotiede)
XYHM1006 Research Communication Skills (Mathematics and Statistics)
Lyhenne: XYHM1006
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ellinoora Sievänen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: XYHM1004 Akateemiset tekstitaidot ja XYHM1005 Monikielinen vuorovaikutus
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija
Hallitsee tutkielmatekstin kirjoittamisprosessiaan.
Ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina.
Osaa rakentaa omaa tutkielmatekstiä tieteenalakohtaisia konventioita ja argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen.
Osaa antaa, vastaanottaa ja analysoida palautetta tieteellisen tekstin työstämisen eri vaiheissa.
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Osaa esitellä omaa tutkimustaan ja keskustella siitä eri kielillä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
tieteellisen tutkielman rakentaminen
tutkimus- ja kirjoitusprosessin hallinta
tutkielma tekstilajina
vertaispalaute
oman tutkielman esittely ja siitä keskusteleminen.
Lisätiedot
FI: Opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä
kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).
Kypsyysnäytteen kielentarkastus kirjataan opintorekisteriin opintojaksona XKVX1002.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 3-Periodi 4

Laajuus
3 op
3 op

XYHH1003 Akateemiset tekstitaidot (Mutku)
XYHH1003 Academic Literacies
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Adrienn Károly, Vastuuopettaja
Katja Kontturi, Vastuuopettaja
Riitta Kelly, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelija…
Tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän.
Osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä.
Osaa hakea tarvitsemaansa tietoa ja löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon.
Osaa tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti ja visuaalisesti).
Ymmärtää erilaisia ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä.
Ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden
kehittämistä.
Osaa antaa, vastaanottaa ja hyödyntää rakentavaa palautetta.
Tuntee oman alan kannalta olennaisia oppimisstrategioita ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan.
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Asiasisältö
FI: Sisältö
oma kieliprofiili, ruotsin ja 2. vieraan kielen osaamistarpeiden kartoittaminen
tiedonhaku ja oman tieteenalan tekstilajit ja niiden ominaispiirteet
lukustrategiat, kriittinen lukeminen, referointi ja lähdeviittaus
oman alan sanasto
kirjoittaminen prosessina, tekstin muokkaaminen
ryhmäviestinnän perusteet, viestintavarmuus, esittelyharjoittelu
palautevuorovaikutus ja rakentava palaute
oppimisstrategiat
Suoritustavat
Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä
aikataulussa.
Arviointiperusteet
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XYHH1004 Monikielinen vuorovaikutus (Mutku)
XYHH1004 Multilingual Interaction
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Adrienn Károly, Vastuuopettaja
Karoliina Ahonen, Vastuuopettaja
Maria Hyvönen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Suositellut esitiedot
XYHH1003 Akateemiset tekstitaidot (Mutku)
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelija…
Osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa.
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Osaa asettaa tavoitteita vuorovaikutustilanteille, suunnitella toimintaansa niiden mukaisesti sekä
reflektoida toimintaansa eri kielillä.
Osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin eri kielillä.
Osaa argumentoida tieteellistä tietoa hyödyntäen ja oman alan konventioita noudattaen.
Tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana.
Asiasisältö
FI: Sisältö
monikielisyys, englannin ja ruotsin kielten harjoitus
suullinen viestintätaidot (viestintävarmuus, esiintymistaidot, paneelikeskustelu)
kirjoittaminen prosessina, argumentointi
yhteistyö ja ryhmävuorovaikutus
luovat taidot prosessina ryhmässä (projektisuunnitelma, posterimessut)
reflektointi
Suoritustavat
Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä
aikataulussa.
Arviointiperusteet
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XYHH1005 Tutkimusviestintä (Mutku)
XYHH1005 Research Communication
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Adrienn Károly, Vastuuopettaja
Katja Kontturi, Vastuuopettaja
Riitta Kelly, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Suositellut esitiedot
XYHH1003 Akateemiset tekstitaidot (Mutku)
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XYHH1004 Monikielinen vuorovaikutus (Mutku)
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelija…
Ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina.
Ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautteen merkitystä siinä.
Osaa käyttää kirjoittamisstrategioita ja tutkimusaiheesta keskustelua tutkimus- ja kirjoitusprosessin
edistäjänä.
Osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin.
Asiasisältö
FI: Sisältö
tieteellinen ajattelu ja tieteellinen viestintä
oman kanditutkielman kirjoittamisprosessi
vaikuttava puheenvuoro ja argumentointi (oman tutkimuksen perusteet, merkitys ja vaikutus),
itsereflektio prosessista ja oma kirjoittajaidentiteettin muutoksesta
Suoritustavat
Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä
aikataulussa.
Arviointiperusteet
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XYHK1003 Akateemiset tekstitaidot (psykologia)
XYHK1003 Academic Literacies (Psychology)
Lyhenne: XYHK1003
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Pekka Saaristo, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö
Elina Jokinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: - hallitsee akateemisen viestinnän perusvalmiuksia kuten tieteellisen tekstin prosessin
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- tuntee tieteellisten tekstien ominaispiirteitä ja ymmärtää niiden yhteyden tieteelliseen ajattelutapaan
- hallitsee tiedonhankinnan perusteet
- osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon
- ymmärtää palautevuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä
- osaa reflektoida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä
- tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Akateemiset tekstitaidot -opintojakso tukee yliopistossa aloittavan opiskelijan opiskelutaitojen kehittymistä. Opintojaksolla harjoitellaan opinnoissa etenemisen kannalta välttämättömiä taitoja, kuten tieteellisten
tekstien lukemista ja kirjoittamista sekä pienryhmän jäsenenä toimimista. Kaikki opintojakson sisällöt kytkeytyvät käsiteanalyysitehtävään, jossa akateemisia tekstitaitoja harjoitellaan vaihe vaiheelta.
Harjoitusten ja tehtävien keskeisiä aiheita ovat:
- tieteellisen tekstin tuottamisen perustaitojen harjoittelu, esiintyminen vuorovaikutuksena, vaativaan viestintätilanteeseen vireytyminen
- lukustrategioiden ja kriittisen lukemisen harjoittelu
- pienryhmän jäsenenä toimiminen: akateemisen asiatekstin työstäminen ryhmässä, vuorovaikutus ja vuorovaikutusosaamisen osatekijät, vuorovaikutustehtävät tiimissä, rakentava palautevuorovaikutus
- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen

Suoritustavat
Kontaktiopetus, pienryhmätoiminta ja oppimistehtävät.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XYHK1004 Monikielinen vuorovaikutus (psykologia)
XYHK1004 Multilingual Interaction (Psychology)
Lyhenne: XYHK1004
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Pekka Saaristo, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö
Elena Kirk, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: - ymmärtää monikielisyyden ilmiöitä yleensä ja myös psykologian ja psykolingvistiikan näkökulmasta
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- osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa
- ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden kehittämistä
- osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman tieteenalan tekstin eri kielillä
- osaa asettaa tavoitteita vuorovaikutustilanteille, suunnitella toimintaansa niiden mukaisesti sekä arvioida
toimintaansa
- osaa lukea oman alan kirjallisuutta kriittisesti kielellistä repertuaarin hyödyntäen
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Tällä opintojaksolla tarkastellaan monikielisyyden ilmiöitä, erityisesti psykologian ja psykolingvistiikan näkökulmasta.
Monikulttuurisutta ja monikielistä vuorovaikutusta käsitellään myös psykologin ammattiin liittyvänä ilmiönä.
- monikielisyys ja –kulttuurisuus viestinnän ilmiönä
- monikielisyys psykologisesta ja psykolingvistisestä näkökulmasta
- monikielinen ja –kulttuurinen vuorovaikutus ammatillisessa kontekstissa
- monikielisen analyyttisen ja argumentatiivisen lukemisen, kirjoittamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
- monikielisyys ja –kulttuurisuus oman tieteenalan asiantuntijatehtävissä

Suoritustavat
Kontaktiopetus, pienryhmätoiminta ja oppimistehtävät.

Lisätiedot
FI: Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XYHK1005 Tutkimusviestintä (psykologia)
XYHK1005 Research Communication Skills (Psychology)
Lyhenne: XYHK1005
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
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Vastuuhenkilöt

Pekka Saaristo, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö
Elina Jokinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: - tuntee tutkimusraportin laatimisprosessin oman tieteenalansa vaatimusten mukaisesti
- ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautteen merkitystä siinä
- ymmärtää kirjoittamisen ja keskustelemisen merkityksen tutkimusprosessissa
- osaa rakentaa omaa tutkimustekstiä oman alan konventioita noudattaen, argumentoinnin pääperiaatteita
soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen.
- on syventänyt tietämystään tieteellisestä kirjoittamista ja soveltanut tietämystään kirjoitusprosessin eri
vaiheista tutkimustyössään.
- osaa käyttää kirjoittamisstrategioita ja tutkimusaiheesta keskustelua tutkimus- ja kirjoitusprosessin edistäjänä
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Tällä opintojaksolla opiskelija hankkii sellaisia valmiuksia, joita hän voi hyödyntää sekä kandidaatintutkielman että muiden opinnäytteiden tutkimus- ja kirjoitusprosesseissa. Opintojakson sisällöt jakautuvat kolmeen osa-alueeseen, joita ovat tutkimus- ja kirjoitusprosessin hallinta, tutkimusraportti tekstilajina sekä
tutkimukseen liittyvät viestintä ja
vuorovaikutustaidot. Nämä osa-alueet on eritelty tarkempiin aihekokonaisuuksiin, joiden käsittelytapa ja
painoarvo voivat vaihdella kunkin ryhmän tarpeiden mukaan.
Harjoitusten ja tehtävien keskeisiä aiheita ovat:
- tutkimus- ja kirjoitusprosessin vaiheet, suunnittelu ja hallinta
- tutkimusraportti tekstilajina: psykologian alojen tieteellisten tekstien konventioita, tieteellinen
argumentointi ja opinnäyte argumenttina sekä tutkimustekstin muokkaus ja viimeistely
- tutkimukseen liittyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot: palautteen antaminen ja vastaanottaminen keskeneräisestä tekstistä, tutkimuksen suullinen raportointi sekä palautevuorovaikutus seminaarissa

Suoritustavat
Kontaktiopetus, pienryhmätoiminta ja oppimistehtävät.

Lisätiedot
FI: Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-Specific Academic
and Professional English, 0 op.
Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1

Toistuvuus

Laajuus
4 op
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Osallistuminen opetukseen

4 op

XYHY1000 Akateemiset tekstitaidot
XYHY1000 Academic Literacy
Lyhenne: XYHY1000
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Hillamaria Pirhonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettuaan opiskelija
Tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän.
Osaa hakea tarvitsemaansa tietoa.
Osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon.
Osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin.
Ymmärtää rakentavan palautevuorovaikutuksen merkityksen oppimisessa.
Ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden
kehittämistä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Ydinsisällöt
• akateemisen viestintäosaamisen osatekijöitä eri kielillä
• viestintävarmuus
• lukustrategiat, kriittinen lukeminen
• tieteellinen kirjoittaminen prosessina
• palautevuorovaikutus ja rakentava palaute
• oman tieteenalan tekstien ominaispiirteitä

Lisätiedot
FI: Englannin CEFR-taitotaso B2-C1
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
3 op
3 op
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XYHY1001 Akateeminen vuorovaikutus
XYHY1001 Academic Interaction
Lyhenne: XYHY1001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti, suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Saara Vuolle, Hallintohenkilö
Hillamaria Pirhonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettuaan opiskelija
Ymmärtää erilaisia ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä.
Osaa reflektoida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä.
Pyrkii huomioimaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tavoitteita ja odotuksia omassa viestinnässään.
Osaa antaa, vastaanottaa ja hyödyntää rakentavaa palautetta omassa oppimisessaan.
Osaa suullisesti tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
• esitykset ja keskustelut suomeksi ja englanniksi
• akateemisen viestintäosaamisen osatekijöiden kehittäminen omien tavoitteiden mukaisesti
• ryhmän toiminnan ja ryhmäviestinnän periaatteet, analysointi ja reflektointi
• kriittinen lukeminen, ajattelu ja argumentointi

Lisätiedot
FI: Englannin CEFR-taso B2-C1
Ruotsin CEFR-taso A2-B1
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

3 op
3 op

XYHY1002 Monikielinen vuorovaikutus
XYHY1002 Multilingual Interaction
Lyhenne: XYHY1002
Ops-kaudet

Laajuus

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
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Voimassaoloaika

alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Hillamaria Pirhonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettuaan opiskelija
Osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa.
Osaa tiivistää eri kielistä tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti/suullisesti/visuaalisesti).
Kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä.
Ymmärtää monikielisyyden merkityksen omalla tieteenalallaan ja tunnistaa monikielisyyden erilaisia ilmenemismuotoja.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
• monikielisyys ja -kulttuurisuus viestinnän ilmiönä
• kaksi- ja monikielisyys poliittisena ja valtiollisena kysymyksenä
• monikielisen lukemisen, kirjoittamisen ja puhumisen kehittäminen

Lisätiedot
FI: Ruotsin CEFR-taitotaso B1-B2
Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa
kotimaisessa kielessä (lait 424/2003, 481/2003, asetus 794/2004).
Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUM9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XYHY1003 Tutkimusviestintä

XYHY1003 Research Communication Skills
Lyhenne: XYHY1003
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet

3 op
englanti
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Arvosana-asteikko

Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Hillamaria Pirhonen, Vastuuopettaja
Saara Vuolle, Hallintohenkilö

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Kurssin suoritettuaan opiskelija
Ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautteen merkitystä siinä.
Ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina
Ymmärtää kirjoittamisen ja keskustelemisen merkityksen tutkimusprosessissa.
Osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä.
Tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
• Oman alan tieteellisen tekstin konventiot
• Palaute kirjoitusprosessin eri vaiheissa
• Argumentoinnin kielellinen jäsentäminen
• Tutkimuksen suullinen ja kirjallinen raportointi sekä omaa alaa käsittelevään tieteelliseen keskusteluun
osallistuminen eri kielillä

Lisätiedot
FI: Englannin CEFR-taitotaso B2-C1.
Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.
Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and
professional English, 0 op.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XYHH1010 Akateemiset tekstitaidot (KUMU)
XYHH1010 Academic Literacies (KUMU)
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
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Vastuuhenkilöt

Ellinoora Sievänen, Vastuuopettaja
Anne Alanne, Vastuuopettaja
Fergal Carolan, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Vastaavuudet muihin opintoihin
XYHH001 Akateemiset tekstitaidot (etnologia)
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
tunnistaa palautevuorovaikutuksen merkityksen omassa oppimisessaan ja akateemisessa viestinnässä.
tuntee oman alan kannalta olennaisia oppimisstrategioita ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan.
tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän.
osaa tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi.
tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana.
Asiasisältö
FI:
lukustrategiat, kriittinen lukeminen eri kielillä
oman alan tieteellisten tekstien ominaispiirteet
akateemisen asiatekstin työstäminen ryhmässä
viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
ryhmätyötaidot, vuorovaikutustehtävät tiimissä
palautevuorovaikutus
oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 1-Periodi 2

XYHH1011 Monikielinen vuorovaikutus (KUMU)
XYHH1011 Multilingual Interaction
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Marja Lampinen, Vastuuopettaja
Fergal Carolan, Vastuuopettaja
Anne Alanne, Vastuuopettaja
Maaria Oksala, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Laajuus
2 op
2 op
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Suositellut esitiedot
XYHH001 Akateemiset tekstitaidot (etnologia)
tai
XYHH1010 Akateemiset tekstitaidot (KUMU)
Vastaavuudet muihin opintoihin
XYHH002 Monikielinen vuorovaikutus (etnologia)
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
osaa asettaa tavoitteita vuorovaikutustilanteille, suunnitella toimintaansa niiden mukaisesti sekä arvioida toimintaansa.
ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden
kehittämistä.
osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon.
osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
ymmärtää yhteistyötaitojen merkityksen akateemisessa viestinnässä.
osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin.
Asiasisältö
FI:
haastattelu vuorovaikutuksena
monikielisiin aineistoihin tutustuminen
toiminta monikielisissä ja monikulttuurisissa viestintätilanteissa
esiintyminen vuorovaikutuksena
raportoiva ja argumentoiva teksti
Lisätiedot
FI: Opiskelija on osoittanut saavuttaneensa lain 424/2003 ja asetusten 481/2003 ja 794/2004 mukaisen alakohtaisen kielitaidon toisessa kotimaisessa kielessä. Ruotsin kielen suorituksen arvosanat (tt/ht) kirjataan
opintorekisteriin kahdelle erilliselle opintojaksolle:
XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op ja
XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 3-Periodi 4

XYHL1004 Akateeminen vuorovaikutus (terveystieteet)
XYHL1004 Academic Interaction (Health Sciences)
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi, englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%

Laajuus
4 op
4 op
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Vastuuhenkilöt

Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Fergal Carolan, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija
Tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana
Ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden
kehittämistä.
Osaa antaa ja vastaanottaa palautetta rakentavasti ja oppimista tukevasti
Tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän.
Osaa löytää lukemastaan tekstistä olennaisen tiedon ja välittää sen omin sanoin toisille.
EN: Opintojakson käytyään opiskelija
Tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana
Ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden
kehittämistä.
Osaa antaa ja vastaanottaa palautetta rakentavasti ja oppimista tukevasti
Tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän.
Osaa löytää lukemastaan tekstistä olennaisen tiedon ja välittää sen omin sanoin toisille.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
- alakohtaisiin akateemisiin tekstilajeihin tutustuminen
- vuorovaikutustaidot osana akateemista asiantuntijuutta
- rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Suoritustavat
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.
EN:

Sisältö
- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
- alakohtaisiin akateemisiin tekstilajeihin tutustuminen
- vuorovaikutustaidot osana akateemista asiantuntijuutta
- rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Suoritustavat
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

3 op
3 op

XYHL1005 Akateemiset tekstitaidot (terveystieteet)
XYHL1005 Academic Literacies (Health Sciences)
Ops-kaudet

Laajuus

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
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Voimassaoloaika

alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Fergal Carolan, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija
Osaa vastaanottaa ja hyödyntää rakentavaa palautetta omassa oppimisessaan.
Osaa suunnitella kirjoitusprosessia ja työskennellä prosessimaisesti
Tuntee tieteellisen työn laatimisprosessin oman alansa vaatimusten mukaisesti.
Osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä.
Ymmärtää tieteellisen argumentoinnin ja perustelemisen perusperiaatteita.
EN: Opintojakson käytyään opiskelija
Osaa vastaanottaa ja hyödyntää rakentavaa palautetta omassa oppimisessaan.
Osaa suunnitella kirjoitusprosessia ja työskennellä prosessimaisesti
Tuntee tieteellisen työn laatimisprosessin oman alansa vaatimusten mukaisesti.
Osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä.
Ymmärtää tieteellisen argumentoinnin ja perustelemisen perusperiaatteita.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
- tieteellisen tekstin tuottamisprosessin omaksuminen
- palautetaitojen soveltaminen erilaisissa tilanteissa
- akateemisen argumentoinnin ja perustelemisen keskeiset periaatteet
- oman tutkimusaiheen esittely ja siitä keskusteleminen

Suoritustavat
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.
EN:

Sisältö
- tieteellisen tekstin tuottamisprosessin omaksuminen
- palautetaitojen soveltaminen erilaisissa tilanteissa
- akateemisen argumentoinnin ja perustelemisen keskeiset periaatteet
- oman tutkimusaiheen esittely ja siitä keskusteleminen

Suoritustavat
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
3 op
3 op
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XYHL1006 Monikielinen vuorovaikutus (terveystieteet)
XYHL1006 Multilingual Interaction (Health Sciences)
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Fergal Carolan, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija
Kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä.
Osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa.
Ymmärtää monikielisyyden merkityksen omalla tieteenalallaan ja tunnistaa monikielisyyden erilaisia ilmenemismuotoja.
EN: Opintojakson käytyään opiskelija
Kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä.
Osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa.
Ymmärtää monikielisyyden merkityksen omalla tieteenalallaan ja tunnistaa monikielisyyden erilaisia
ilmenemismuotoja.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
- oman tieteenalan teemoista viestiminen eri kielillä ja eri konteksteissa
- kielitaidon aktivoiminen ja kehittäminen toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä
- monikielisyys ja –kulttuurisuus oman tieteenalan asiantuntijatehtävissä

Suoritustavat
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.
Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa
kotimaisessa kielessä (lait 424/2003, 481/2003, asetus 794/2004).
EN:

Sisältö
- oman tieteenalan teemoista viestiminen eri kielillä ja eri konteksteissa
- kielitaidon aktivoiminen ja kehittäminen toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä
- monikielisyys ja –kulttuurisuus oman tieteenalan asiantuntijatehtävissä

Suoritustavat
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Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.
Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa
kotimaisessa kielessä (lait 424/2003, 481/2003, asetus 794/2004).
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Laajuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

3 op
3 op

XYHL1007 Tutkimusviestintä (terveystieteet)
XYHL1007 Research Communication Skills (Health Sciences)
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ulla Bergroth-Koskinen, Vastuuopettaja
Fergal Carolan, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija
Osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin.
Ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina.
Ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautteen merkitystä siinä.
Ymmärtää kirjoittamisen ja keskustelemisen merkityksen tutkimusprosessissa.
EN: Opintojakson käytyään opiskelija
Osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin.
Ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina.
Ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautteen merkitystä siinä.
Ymmärtää kirjoittamisen ja keskustelemisen merkityksen tutkimusprosessissa.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
- oman tieteellisen tutkielman rakentaminen vaiheittain ja palautetta hyödyntäen
- oman äänen esiintuominen akateemisessa vuorovaikutuksessa
- omasta tutkimuksesta ja tutkimusprosessista keskusteleminen eri kielillä

Suoritustavat
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.
Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on
- osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004).
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- osoittanut kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut
koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).
EN:

Sisältö
- oman tieteellisen tutkielman rakentaminen vaiheittain ja palautetta hyödyntäen
- oman äänen esiintuominen akateemisessa vuorovaikutuksessa
- omasta tutkimuksesta ja tutkimusprosessista keskusteleminen eri kielillä

Suoritustavat
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.
Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on
- osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004).
- osoittanut kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut
koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XYHK1000 Akateemiset tekstitaidot / Kasvatustieteet
XYHK1000 Academic Literacy
Lyhenne: XYHK1000
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Veera Saksala, Vastuuopettaja
Maija Gerlander, Vastuuopettaja
Salme Korkala, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija
tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana
osaa asettaa tavoitteita viestintä- ja kieliosaamisensa kehittämiselle
ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautevuorovaikutuksen merkitystä siinä
tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän
osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä
osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan opintoihin liittyvän tekstin
osaa reflektoida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä.
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Asiasisältö
FI:

Sisältö
oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
kasvatusalan tieteellisen tekstin tunnuspiirteiden tunnistaminen
tieteellisen tekstin tuottamisprosessin perustaitojen harjoittelu
vertaisryhmän jäsenenä toimiminen

Suoritustavat
Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen.
Lisätiedot
FI: Kytkentä oman pääaineen opintojaksoihin.
Oppimateriaalit
FI: Kirjallisuus ja oppimateriaali sovitaan opintojakson alussa.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 1-Periodi 2

Laajuus
3 op
3 op

XYHK1001 Monikielinen vuorovaikutus / Kasvatustieteet
XYHK1001 Multilingual Interaction
Lyhenne: XYHK1001
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Maija Gerlander, Vastuuopettaja
Aaron Orszag, Vastuuopettaja
Marja Lampinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija
ymmärtää, että monikielinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden kehittämistä.
osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin.
osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon.
osaa tavoitteellisesti ja perustellen esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä.
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osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa.
osaa asettaa tavoitteita vuorovaikutustilanteille, suunnitella toimintaansa niiden mukaisesti sekä arvioida toimintaansa.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
tieteenalakohtaisen tiedon hankinta, hallinta ja hyödyntäminen
eri kielillä viestiminen omasta tieteenalasta
vuorovaikutus monitieteellisessä ryhmässä
kasvatusalan tekstien työstäminen prosessimaisesti

Suoritustavat
Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen.
Lisätiedot
FI: Opiskelija on osoittanut saavuttaneensa lain 424/2003 sekä asetusten 481/2003 ja 794/2004 mukaisen
alakohtaisen kielitaidon toisessa kotimaisessa kielessä. Ruotsin kielen arvosanat (tt/ht) kirjataan opintorekisteriin kahdelle erilliselle opintojaksolle:
XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op ja
XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XYHK1002 Tutkimusviestintä / Kasvatustieteet
XYHK1002 Research Communication Skills
Lyhenne: XYHK1002
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Lisa Lahtela, Vastuuopettaja
Maija Gerlander, Vastuuopettaja
Jonna Riikonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija
tuntee tieteellisen työn laatimisprosessin oman alansa vaatimusten mukaisesti
osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin
ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina
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ymmärtää kirjoittamisen ja keskustelemisen ja palautevuorovaikutuksen merkityksen tutkimusprosessin
edistäjänä.
EN: Opintojakson käytyään opiskelija
tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana
osaa asettaa tavoitteita viestintä- ja kieliosaamisensa kehittämiselle
ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautevuorovaikutuksen merkitystä siinä
tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän.
osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä
osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan opintoihin liittyvän tekstin
osaa reflektoida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
omasta tutkimuksesta viestiminen kielirepertuaaria hyödyntäen
prosessimaisesti työstetyn kasvatustieteiden alan tieteellisen tutkielman tuottaminen ja argumentoinnin taitojen syventäminen
omaan tutkimusaiheeseen liittyvän suullisen asiantuntijaesityksen valmisteleminen ja pitäminen

Suoritustavat
Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen.
EN:

Sisältö
oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
kasvatusalan tieteellisen tekstin tunnuspiirteiden tunnistaminen
tieteellisen tekstin tuottamisprosessin perustaitojen harjoittelu
vertaisryhmän jäsenenä toimiminen

Suoritustavat
Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen.

Arviointiperusteet
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien
mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen sekä vertaistyöskentelyyn.
Lisätiedot
FI: Kytkentä oman pääaineen kandidaatintutkielmaan ja seminaariin.
Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and
professional English, 0 op.
Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.
EN: Kytkentä oman pääaineen kandidaatintutkielmaan ja seminaariin.
Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and
professional English, 0 op.
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Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.
Oppimateriaalit
FI: Kirjallisuus ja oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.
EN: Kirjallisuus ja oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Laajuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

3 op
3 op

XYHI1010 Akateemiset tekstitaidot (TJT)
XYHI1010 Academic Literacies
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

6 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Elina Randell, Vastuuopettaja
Camilla Jauhojärvi-Koskelo, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija:
- tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana.
- ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden kehittämistä.
- ymmärtää erilaisia ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä.
- kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä.
- tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän.
- ymmärtää rakentavan palautteen merkityksen oppimisessa.
- tuntee oman alan kannalta olennaisia oppimisstrategioita ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan.
- osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon.
- osaa tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti/suullisesti/visuaalisesti).
Asiasisältö
FI:

Ydinsisällöt:
- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
- tieteellisen tekstin tunnuspiirteiden tunnistaminen ja lukustrategioiden hyödyntämisen harjoittelu
- tieteellisen tekstin tuottamisen perustaitojen harjoittelu
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- vertaisryhmän jäsenenä toimíminen

Suoritustavat
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Oppimateriaalit
FI: Kirjallisuus/oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
6 op
6 op

XYHI2010 Monikielinen vuorovaikutus (TJT)
XYHI2010 Multilingual Interaction
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

6 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Elina Randell, Vastuuopettaja
Camilla Jauhojärvi-Koskelo, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Suositellut esitiedot
XYHI1010 Akateemiset tekstitaidot (TJT)
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija:
- osaa reflektoida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä.
- osaa asettaa tavoitteita vuorovaikutustilanteille, suunnitella toimintaansa niiden mukaisesti sekä arvioida
toimintaansa.
- osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
- osaa antaa, vastaanottaa ja hyödyntää rakentavaa palautetta omassa oppimisessaan.
- osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä.
- osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa.
- ymmärtää monikielisyyden merkityksen omalla tieteenalallaan ja tunnistaa monikielisyyden erilaisia ilmenemismuotoja.
Asiasisältö
FI:

Ydinsisällöt:
# suullisen englanninkielisen ilmaisun kehittäminen akateemisissa ja ammatillisissa konteksteissa
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# prosessimaisesti työstetyt asiantuntija-alustukset ja esitykset kotimaisilla kielillä
# vertaispalautteen hankkiminen, antaminen, vastaanottaminen ja analysoiminen
# alan asiatekstin kirjoittaminen toisella kotimaisella kielellä

Suoritustavat
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Lisätiedot
FI: Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUT999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUT000 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.
Oppimateriaalit
FI: Kirjallisuus/oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
6 op
6 op

XYHI3010 Tutkimusviestintä (TJT)
XYHI3010 Research Communication
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

6 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Elina Randell, Vastuuopettaja
Camilla Jauhojärvi-Koskelo, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Suositellut esitiedot
XYHI1010 Akateemiset tekstitaidot (TJT)
XYHI2010 Monikielinen vuorovaikutus (TJT)
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija:
- osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin.
- ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä rakentavan palautevuorovaikutuksen merkitystä siinä
- saa asettaa tavoitteita vuorovaikutustilanteille, suunnitella toimintaansa niiden mukaisesti sekä arvioida
toimintaansa.
- osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
- ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina.
- ymmärtää kirjoittamisen ja keskustelemisen merkityksen tutkimusprosessissa.
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- osaa käyttää kirjoittamisstrategioita ja tutkimusaiheesta keskustelua tutkimus- ja kirjoitusprosessin edistäjänä.
- tuntee tieteellisen työn laatimisprosessin oman alansa vaatimusten mukaisesti.
Asiasisältö
FI:

Ydinsisällöt:
# prosessimaisesti työstetty tieteellisen tutkielman kirjoittaminen (ja siinä argumentoinnin harjoitteleminen)
# tieteenalan tieteellisen tekstin konventioiden harjoitteleminen osana kirjoitusprosessia
# omaan tutkimusaiheeseen liittyvän suullisen asiantuntijaesityksen valmisteleminen ja pitäminen englanniksi

Suoritustavat
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Lisätiedot
FI: Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic
and professional English, 0 op.
Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.
Oppimateriaalit
FI: Kirjallisuus/oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Laajuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

6 op
6 op

XYHI1020 Akateemiset tekstitaidot (TIE)
XYHI1020 Academic Literacies
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Elina Randell, Vastuuopettaja
Camilla Jauhojärvi-Koskelo, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija:
- tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana.
- ymmärtää erilaisia ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä.
- kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä.
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- tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän.
- ymmärtää rakentavan palautevuorovaikutuksen merkityksen oppimisessa.
- tuntee oman alan kannalta olennaisia oppimisstrategioita ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan.
- osaa tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti/suullisesti/visuaalisesti).
Asiasisältö
FI: Ydinsisällöt:
- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
- tieteellisen tekstin tunnuspiirteiden tunnistaminen ja lukustrategioiden hyödyntämisen harjoittelu
- tieteellisen tekstin tuottamisen perustaitojen harjoittelu
- vertaisryhmän jäsenenä toimíminen
Suoritustavat:
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Oppimateriaalit
FI: Study materials/ Kirjallisuus/ Oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XYHI2020 Monikielinen vuorovaikutus (TIE)
XYHI2020 Multilingual Interaction
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
ruotsi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Elina Randell, Vastuuopettaja
Camilla Jauhojärvi-Koskelo, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Suositellut esitiedot
XYHI1020 Akateemiset tekstitaidot (TIE)
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija:
- osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa.
- ymmärtää monikielisyyden merkityksen omalla tieteenalallaan ja tunnistaa monikielisyyden erilaisia ilmenemismuotoja.
- osaa asettaa tavoitteita vuorovaikutustilanteille, suunnitella toimintaansa niiden mukaisesti sekä arvioida
toimintaansa.
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- osaa reflektoida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä.
- osaa antaa, vastaanottaa ja hyödyntää rakentavaa palautetta omassa oppimisessaan.
- osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä.
Asiasisältö
FI:

Ydinsisällöt:
# suullisen englanninkielisen ilmaisun kehittäminen akateemisissa ja ammatillisissa konteksteissa
# prosessimaisesti työstetyt asiantuntija-alustukset ja esitykset kotimaisilla kielillä
# vertaispalautteen hankkiminen, antaminen, vastaanottaminen ja analysoiminen.
# alan asiatekstin kirjoittaminen toisella kotimaisella kielellä

Suoritustavat
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.
Lisätiedot
FI: Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUT999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUT000 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.
Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and
professional English, 0 op.
Oppimateriaalit
FI: Kirjallisuus/oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

3 op
3 op

XYHI3020 Tutkimusviestintä (TIE)
XYHI3020 Research Communication
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

2 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Elina Randell, Vastuuopettaja
Camilla Jauhojärvi-Koskelo, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Suositellut esitiedot
XYHI1020 Akateemiset tekstitaidot (TIE)
XYHI2020 Monikielinen vuorovaikutus (TIE)
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson käytyään opiskelija:

Laajuus
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- ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä rakentavan palautevuorovaikutuksen merkitystä siinä.
- osaa käyttää kirjoittamisstrategioita ja tutkimusaiheesta keskustelua tutkimus- ja kirjoitusprosessin edistäjänä.
- osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin.
- tuntee tieteellisen työn laatimisprosessin oman alansa vaatimusten mukaisesti.
- osaa tavoitteellisesti esitellä omaa tutkielmaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Asiasisältö
FI:

Ydinsisällöt:
# prosessimaisesti työstetty tieteellisen tutkielman kirjoittaminen (ja siinä argumentoinnin harjoitteleminen)
# tieteenalan tieteellisen tekstin konventioiden harjoitteleminen osana kirjoitusprosessia

Suoritustavat
Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Lisätiedot
FI: Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
2 op
2 op

XYHH2001 Tieteellinen kirjoittaminen
XYHH2001 Research Writing / Communication
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Heli Hämäläinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Suositellut esitiedot
XYHH2000 Monikielinen vuorovaikutus
Vastaavuudet muihin opintoihin
XKVH1000 Tieteellinen kirjoittaminen / viestintä
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Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelijan odotetaan hallitsevan tieteellisen tekstin ominaispiirteet ja osaavan kirjoittaa tieteellisellä tyylillä oman alansa tieteellistä tekstiä. Opiskelijan odotetaan myös
osaavan lukea kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja antaa palautetta toisten kirjoittajien tieteellisistä teksteistä.
Opiskelijan odotetaan harjaantuneen prosessikirjoittamisessa.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssin aikana syvennetään ymmärrystä tieteellisistä teksteistä ja harjaannutetaan tieteellisen kirjoittamisen taitoja työstämällä katsausartikkeli prosessikirjoittamisen tekniikkaa hyödyntäen. Kurssilla harjoitellaan myös palautteenantamisen ja vastaanottamisen taitoja kirjoitusprosessin eri vaiheissa.
Tieteellisen kirjoittamisen kurssi toteutetaan yhteistyössä VISA1014 Viestinnän ajankohtaisia tutkimusteemoja -kurssin kanssa.

Opintojaksolla on mahdollista suorittaa kypsyysnäytteen kielentarkastusosuus.

Suoritustavat
Kontaktiopetus, pienryhmätoiminta ja oppimistehtävät.
Lisätiedot
FI: Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 1-Periodi 2

Laajuus
3 op
3 op

XYHH2002 Journalistinen kielenhuolto
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

5 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Heli Hämäläinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Vastaavuudet muihin opintoihin
XKVH011 Journalistiikan kielenhuolto
Osaamistavoitteet
FI: Opiskelijan odotetaan osaavan ajantasaiset suomen yleiskielen oikeinkirjoitus- ja tyylinormit eli kielenhuollon säännöt ja suositukset. Lisäksi opiskelijan odotetaan osaavan käyttää hyödyksi kielenhuollon ha-
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kuteoksia ja verkkomateriaaleja. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa noudattaa kielenhuollon sääntöjä ja
suosituksia omissa teksteissään.
Asiasisältö
FI:

Sisältö
Kurssilla perehdytään kielenhuollon osa-alueisiin tietoiskujen ja harjoitusten avulla. Kurssilla harjoitellaan myös tunnistamaan oman kirjoittamisen ongelmakohtia ja etsimään apukeinoja niiden ratkaisemiseksi. Kurssi suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuoden syyslukukaudella. Kurssi on integroitu Uutisjournalismin kurssiin JOUA011, ja se suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuoden syyslukukautena. Kurssi kuuluu
pakollisena journalistiikan opiskelijoiden tutkintovaatimuksiin.

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (36 t) ja pienryhmätoimintaan (2 x 2 t) sekä itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 1-Periodi 2

Laajuus
5 op
5 op

XYHH2003 Tutkimusviestintä
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Heli Hämäläinen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Suositellut esitiedot
XYHH2000 Monikielinen vuorovaikutus
XYHH2002 Journalistinen kielenhuolto
Vastaavuudet muihin opintoihin
XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet
Osaamistavoitteet
FI: Opiskelijan odotetaan syventävän tietämystään tieteellisestä tutkielmasta tekstilajina ja harjaantuvan
tieteellisten tekstien lukijana ja kirjoittajana. Hänen odotetaan ymmärtävän, että kirjoittaminen on olennainen osa tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosessia, johon kuuluu palautteen antaminen ja saaminen
kirjoitusprosessin eri vaiheissa. Opiskelijan odotetaan osaavan muokata kirjoittamaansa tieteellistä tekstiä
hyödyntäen palautetta sekä tietoa tieteellisten tekstien rakentumisesta. Opiskelijan odotetaan ymmärtävän
tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina ja osaavan rakentaa omaa tekstiään argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen.
Opintojaksolla on mahdollista suorittaa kypsyysnäytteen kielentarkastusosuus. Jos opiskelija suorittaa
kurssin yhteydessä kandidaatintutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen kielentarkastusosuuden, hänen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla hän on saanut koulusivistyksensä
(tutkintoasetus 794/2004).
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Asiasisältö
FI: Opintojakson aikana opiskelija työstää kandidaatintutkielmaansa. Opintojakso tukee opiskelijan tutkielman kirjoittamisen valmiuksia ja kehittää monipuolisesti tutkimusprosessissa tarvittavia taitoja. Näin opiskelija saa varmuutta ja motivoituu kehittämään taitojaan tutkimustekstin kirjoittajana.
Opintojakson sisällölliset painopisteet ovat kirjoittaminen osana tutkimusprosessia, tutkimustekstin rakentuminen sekä tekstien kriittinen lukeminen ja argumentointi.
Opintojaksolla on mahdollista suorittaa kypsyysnäytteen kielentarkastusosuus.
Lisätiedot
FI: Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 1-Periodi 2

Laajuus
3 op
3 op

XSU0999 Johdatus yliopisto-opiskeluun (INTEGRA, A-ryhmä)
XSU0999 Introduction to University Studies (INTEGRA, Group A)
Lyhenne: XSU0999
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
[tieto puuttuu], Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XSU9998 Johdatus suomalaiseen yhteiskuntaan ja mediateksteihin (INTEGRA, A-ryhmä)
XSU9998 Introduction to Finnish Society and Media Texts (INTEGRA, Group A)
Lyhenne: XSU9998
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto

Jyväskylän yliopisto
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Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: XSU0999 tai vastaavat tiedot.
Suositellut esitiedot
XSU0999 Johdatus yliopisto-opiskeluun (INTEGRA, A-ryhmä)
Osaamistavoitteet
FI: Jakson suoritettuaan opiskelija
1. tietää keskeisiä suomalaisia medioita ja ymmärtää erilaisia arkielämään liittyviä helpohkoja mediatekstejä (mm. erilaiset lehtijutut)
2. on tutustunut arkielämään liittyvän tiedon etsimiseen
3. osaa käyttää luku- ja kuuntelustrategioita mediatekstien pääasioiden etsimisessä
4. osaa suullisesti referoida lukemansa yleistajuisen tekstin pääasioita
5. osaa keskustelussa ilmaista mielipiteensä käyttäen siinä tyypillisiä ilmauksia
6. tuntee keskeisimmät puhe-esityksen konventiot ja osaa pitää lyhyen valmistellun puheenvuoron ryhmän
jäsenenä (esim. projektityön esittely)
7. tietää ja on harjoitellut erilaisia opiskelutapoja ja -taitoja (mm. projektityön vaiheet).
Lisätiedot
FI: Opiskelija tekee jakson aikana projekti- tai ryhmätyön liittyen johonkin kulttuurienväliseen tai yhteiskunnalliseen ilmiöön.
Oppimateriaalit
FI: Oppimateriaali jaetaan tunneilla.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XSU9997 Akateemisten tekstien perusteet 1 (INTEGRA, A-ryhmä)
XSU9997 Basics of Academic Literacy 1 (INTEGRA, Group A)
Lyhenne: XSU9997
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso

Muut opinnot
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OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: XSU9999 ja XSU9998 tai vastaavat tiedot.
Suositellut esitiedot
XSU9999 Yliopisto-opiskelu (INTEGRA, A-ryhmä)
XSU9998 Johdatus suomalaiseen yhteiskuntaan ja mediateksteihin (INTEGRA, A-ryhmä)
Osaamistavoitteet
FI: Jakson suoritettuaan opiskelija
1. tietää ja on harjoitellut opiskelussa tarvittavia tekstitaitoja ja -strategioita (esim. verkkokeskustelu)
2. on harjoitellut etsimään yliopisto-opiskeluun ja sen käytäntöihin liittyvää tietoa
3. osaa etsiä omaan alaan liittyviä yleistajuisia tekstejä
4. osaa suullisesti ja lyhyesti referoida lukemiansa omaan opiskelualaan liittyviä yleistajuisia tekstejä
5. osaa kirjoittaa omaan opiskelualaansa liittyvän lyhyen referaatin, jossa on käyttänyt lähteenä helpohkoa
omaan alaan liittyvää mediatekstiä.
Oppimateriaalit
FI: Oppimateriaali jaetaan tunneilla.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
4 op
4 op

XSU9996 Akateemisten tekstien perusteet 2 (INTEGRA, A-ryhmä)
XSU9996 Basics of Academic Literacy 2 (INTEGRA, Group A)
Lyhenne: XSU9996
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: XSU0999, XSU9998 ja XSU9997 tai vastaavat tiedot.
Suositellut esitiedot
XSU9999 Yliopisto-opiskelu (INTEGRA, A-ryhmä)
XSU9998 Johdatus suomalaiseen yhteiskuntaan ja mediateksteihin (INTEGRA, A-ryhmä)
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XSU9997 Akateemisten tekstien perusteet 1 (INTEGRA, A-ryhmä)
Osaamistavoitteet
FI: Jakson suoritettuaan opiskelija
1. on tutustunut erilaisiin tekstilajeihin
2. tuntee kirjoitetun kielen keskeiset piirteet ja on harjoitellut niiden soveltamista omassa kirjoittamisessaan
3. on tutustunut luento-opetuksessa käytettävään kieleen ja ymmärtää pääasioita, kun aihe on itselle tuttu.
4. on harjoitellut lukustrategioiden käyttöä akateemisen tekstin lukemisessa ja osaa etsiä niitä käyttäen
tekstistä pääasioita.
Lisätiedot
FI: Osana suomen kielen opiskelua opiskelija osallistuu jakson aikana Suhteet ja verkostot monikulttuurisessa työelämässä -kurssille ja tekee siihen kuuluvat harjoitustehtävät (1 op).
Oppimateriaalit
FI: Oppimateriaali jaetaan tunneilla.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XSU9995 Johdatus tutkimukseen ja projekteihin (INTEGRA, A-ryhmä)
XSU9995 Introduction to Project and Research Skills (INTEGRA, Group A)
Lyhenne: XSU9995
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

5 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: XSU0999, XSU9998, XSU9997 ja XSU9996 tai vastaavat tiedot.
Suositellut esitiedot
XSU9999 Yliopisto-opiskelu (INTEGRA, A-ryhmä)
XSU9998 Johdatus suomalaiseen yhteiskuntaan ja mediateksteihin (INTEGRA, A-ryhmä)
XSU9997 Akateemisten tekstien perusteet 1 (INTEGRA, A-ryhmä)
XSU9996 Akateemisten tekstien perusteet 2 (INTEGRA, A-ryhmä)
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Osaamistavoitteet
FI: Jakson suoritettuaan opiskelija
1. tietää keskeisiä suomalaisia medioita ja ymmärtää erilaisia yhteiskuntaan liittyviä mediatekstejä (mm.
sanomalehti- ja tv-uutiset)
2. osaa käyttää luku- ja kuuntelustrategioita mediatekstien tulkitsemisessa ja löytää tekstien pääasiat
3. osaa etsiä tietoa eri medioista
4. osaa tehdä lyhyen haastattelun itselle tutusta aiheesta
5. tuntee puhe-esityksen konventiot ja osaa pitää yleistajuisen puhe-esityksen itselle tutusta ilmiöstä
(esim. harjoitustyön esittely)
6. osaa kirjoittaa lyhyen raportoivan tekstin itselle tutusta aiheesta
7. tietää ja on harjoitellut erilaisia opiskelutapoja ja -taitoja (mm. projektityön vaiheet).
Lisätiedot
FI: Opiskelija osallistuu jakson aikana työskentelyyn liittyen oman opiskelualansa tieteellisen kirjallisuuden
lukemiseen ja siitä keskustelemiseen.
Oppimateriaalit
FI: Oppimateriaali jaetaan tunneilla.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
5 op
5 op

XSU9994 Tekstejä ja työelämää 1 (INTEGRA, A-ryhmä)
XSU9994 Working Life Literacy 1 (INTEGRA, Group A)
Lyhenne: XSU9994
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: XSU0999, XSU9998, XSU9997, XSU9996 ja XSU9995 tai vastaavat tiedot.
Suositellut esitiedot
XSU9999 Yliopisto-opiskelu (INTEGRA, A-ryhmä)
XSU9998 Johdatus suomalaiseen yhteiskuntaan ja mediateksteihin (INTEGRA, A-ryhmä)
XSU9997 Akateemisten tekstien perusteet 1 (INTEGRA, A-ryhmä)
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XSU9996 Akateemisten tekstien perusteet 2 (INTEGRA, A-ryhmä)
XSU9995 Johdatus tutkimukseen ja projekteihin (INTEGRA, A-ryhmä)
Osaamistavoitteet
FI: Jakson suoritettuaan opiskelija
1.
ymmärtää omaan alaan, ammatteihin, työelämään ja yhteiskuntaan liittyviä puhuttuja ja kirjoitettuja yleistajuisia tekstejä
2.
osaa reflektoida omaa opiskelu- ja oppimiskokemustaan (mm. oppimispäiväkirja)
3.
osaa kertoa ja kirjoittaa omista opinnoista ja työstä yleistajuisesti
4.
tietää ja on harjoitellut, miten opiskelu- ja työhistoriasta sekä kiinnostuksen kohteista puhutaan ja
kirjoitetaan, sekä on tutustunut työelämään liittyviin teksteihin (mm. video-CV ja kirjoitettu CV)
Lisätiedot
FI: Kurssilla tehdään CV ja video-CV osana kurssityöskentelyä.
Oppimateriaalit
FI: Oppimateriaali jaetaan tunneilla.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Laajuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

4 op
4 op

XSU9993 Johdatus akateemisiin taitoihin ja teksteihin (INTEGRA, B-ryhmä)
XSU9993 Introduction to Academic Skills and Texts (INTEGRA, Group B)
Lyhenne: XSU9993
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: XSU9993 ja XSU9992 tai vastaavat tiedot.
Suositellut esitiedot
XSU9993 Johdatus akateemisiin taitoihin ja teksteihin (INTEGRA, B-ryhmä)
XSU9992 Mediat ja yhteiskunta -kurssi (INTEGRA, B-ryhmä)
Osaamistavoitteet
FI: Jakson suoritettuaan opiskelija
1. tietää ja on harjoitellut opiskelussa tarvittavia tekstitaitoja ja -strategioita (esim. verkkokeskusteluun
osallistuminen)
2. tietää ja tuntee keskeisiä opiskeluun liittyviä tekstilajeja (mm. referaatti ja essee)
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3. on tutustunut oman alansa keskeiseen terminologiaan
4. osaa referoida suullisesti lukemaansa oman opiskelualan tekstiä ja selittää yleistajuisesti keskeisiä siihen liittyviä termejä
5. osaa kirjoittaa omaan opiskelualaansa liittyvän referaatin sekä ilmaista mielipiteensä myös kirjallisesti.
Lisätiedot
FI: Jakson sisällöt integroituvat valittuun oman alan kurssiin.
Oppimateriaalit
FI: Oppimateriaali jaetaan tunneilla.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Laajuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

4 op
4 op

XSU9992 Mediat ja yhteiskunta -kurssi (INTEGRA, B-ryhmä)
XSU9992 Finnish Media and Society (INTEGRA, Group B)
Lyhenne: XSU9992
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: XSU9993 tai vastaavat tiedot.
Suositellut esitiedot
XSU9993 Johdatus akateemisiin taitoihin ja teksteihin (INTEGRA, B-ryhmä)
Osaamistavoitteet
FI: Jakson suoritettuaan opiskelija
1. tuntee keskeisiä suomalaisia medioita ja ymmärtää erilaisia yhteiskuntaan liittyviä mediatekstejä (mm.
sanomalehti- ja tv-uutiset)
2. osaa käyttää luku- ja kuuntelustrategioita mediatekstien tulkitsemisessa ja löytää tekstien pääasiat
3. osaa etsiä tietoa eri medioista ja arvioida tiedon luotettavuutta
4. osaa suullisesta referoida hankkimaansa tietoa
5. osaa ilmaista mielipiteensä tilanteeseen sopivalla tavalla ja keskustella pienryhmässä
6. tuntee puhe-esityksen konventiot ja osaa pitää puhe-esityksen ryhmän jäsenenä (esim. projektityön esittely)
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7. tietää ja on harjoitellut erilaisia opiskelutapoja ja -taitoja (mm. projektityön vaiheet).
Lisätiedot
FI: Opiskelija tekee jakson aikana projekti- tai ryhmätyön liittyen johonkin kulttuurienväliseen tai yhteiskunnalliseen ilmiöön.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Laajuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

4 op
4 op

XSU9991 Akateemiset tekstit 1 (INTEGRA, B-ryhmä)
XSU9991 Academic Literacy 1 (INTEGRA, Group B)
Lyhenne: XSU9991
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: XSU9993 ja XSU9992 suorittaminen tai vastaavat tiedot.
Suositellut esitiedot
XSU9993 Johdatus akateemisiin taitoihin ja teksteihin (INTEGRA, B-ryhmä)
XSU9992 Mediat ja yhteiskunta -kurssi (INTEGRA, B-ryhmä)
Osaamistavoitteet
FI: Jakson suoritettuaan opiskelija
1. tietää ja on harjoitellut opiskelussa tarvittavia tekstitaitoja ja -strategioita (esim. verkkokeskusteluun
osallistuminen)
2. tietää ja tuntee keskeisiä opiskeluun liittyviä tekstilajeja (mm. referaatti ja essee)
3. on tutustunut oman alansa keskeiseen terminologiaan
4. osaa referoida suullisesti lukemaansa oman opiskelualan tekstiä ja selittää yleistajuisesti keskeisiä siihen liittyviä termejä
5. osaa kirjoittaa omaan opiskelualaansa liittyvän referaatin sekä ilmaista mielipiteensä myös kirjallisesti.
Oppimateriaalit
FI: Oppimateriaali jaetaan tunneilla.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1

Toistuvuus

Laajuus
4 op
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Osallistuminen opetukseen

4 op

XSU9990 Akateemiset tekstit 2 (INTEGRA, B-ryhmä)
XSU9990 Academic Literacy 2 (INTEGRA, Group B)
Lyhenne: XSU9990
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: XSU9993, XSU9992 ja XSU9991 tai vastaavat tiedot.
Suositellut esitiedot
XSU9993 Johdatus akateemisiin taitoihin ja teksteihin (INTEGRA, B-ryhmä)
XSU9992 Mediat ja yhteiskunta -kurssi (INTEGRA, B-ryhmä)
XSU9991 Akateemiset tekstit 1 (INTEGRA, B-ryhmä)
Osaamistavoitteet
FI: Jakson suoritettuaan opiskelija
1. on syventänyt tuntemustaan erilaisista tekstilajeista
2. tuntee puhutun ja kirjoitetun kielen eroja ja ymmärtää niiden käyttöyhteyksiä
3. on tutustunut luento-opetuksessa käytettävään kieleen ja sen keskeisiin piirteisiin sekä ymmärtää pääasiat seuraamastaan luennosta
4. on syventänyt oman opiskelualansa kielen tuntemusta ja kehittänyt taitoaan referoida suullisesti sekä
lukemaansa että kuulemaansa.

Lisätiedot
FI: Osana suomen kielen opiskelua opiskelija osallistuu jakson aikana Suhteet ja verkostot monikulttuurisessa työelämässä -kurssille ja tekee siihen kuuluvat harjoitustehtävät (1 op).
Oppimateriaalit
FI: Oppimateriaali jaetaan tunneilla.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
3 op
3 op
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XSU9989 Tutkimus ja projektit -kurssi (INTEGRA, B-ryhmä)
XSU9989 Research and Projects Course (INTEGRA, Group B)
Lyhenne: XSU9989
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

5 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: XSU9993, XSU9992, XSU9991 ja XSU9990 suorittaminen tai vastaavat tiedot.
Suositellut esitiedot
XSU9993 Johdatus akateemisiin taitoihin ja teksteihin (INTEGRA, B-ryhmä)
XSU9992 Mediat ja yhteiskunta -kurssi (INTEGRA, B-ryhmä)
XSU9991 Akateemiset tekstit 1 (INTEGRA, B-ryhmä)
XSU9990 Akateemiset tekstit 2 (INTEGRA, B-ryhmä)
Osaamistavoitteet
FI: Jakson suoritettuaan opiskelija
1. hallitsee perusasiat oman alansa tiedon etsimisestä
2. osaa arvioida tiedonhaun tulosten luotettavuutta ja käytettävyyttä
3. osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimushaastattelun
4. tietää tutkimusraportin yleiset konventiot ja osaa kirjoittaa lyhyen raportin itse (mm. rakenne, tyyli ja
lähteiden käyttö)
5. tietää ja tuntee tieteellisen suullisen esityksen perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa esiintymisessä
(esim. tutkimuksen esittely)
6. osaa työskennellä ryhmässä (esim. neuvotella, jakaa tietoa, suunnitella ja kirjoittaa yhdessä toisten
kanssa).
Lisätiedot
FI: Opiskelijalla on jakson aikana itsenäistä työskentelyä liittyen oman opiskelualansa tieteellisen kirjallisuuden lukemiseen ja siitä keskustelemiseen. Jakson aikana tehdään myös omaan alaan liittyvä pieni projekti tai tutkimus.
Oppimateriaalit
FI: Oppimateriaali jaetaan tuntien aikana.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
5 op
5 op
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XSU9988 Tekstejä ja työelämää 2 (INTEGRA, B-ryhmä)
XSU9988 Working Life Literacy 2 (INTEGRA, Group B)
Lyhenne: XSU9988
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
suomi
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilö

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Esitiedot
FI: XSU9993, XSU9992, XSU9991, XSU9990 ja XSU9989 suorittaminen tai vastaavat tiedot.
Suositellut esitiedot
XSU9993 Johdatus akateemisiin taitoihin ja teksteihin (INTEGRA, B-ryhmä)
XSU9992 Mediat ja yhteiskunta -kurssi (INTEGRA, B-ryhmä)
XSU9991 Akateemiset tekstit 1 (INTEGRA, B-ryhmä)
XSU9990 Akateemiset tekstit 2 (INTEGRA, B-ryhmä)
XSU9989 Tutkimus ja projektit -kurssi (INTEGRA, B-ryhmä)
Osaamistavoitteet
FI: Jakson suoritettuaan opiskelija
1.
ymmärtää omaan alaan, ammatteihin, työelämään ja yhteiskuntaan liittyviä puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
2.
osaa reflektoida omaa oppimistaan akateemisissa opinnoissa suullisesti ja kirjallisesti (esim. oppimispäiväkirja)
3.
osaa puhua ja kirjoittaa opinnoista ja työstä yleistajuisesti (esim. blogiteksti)
4.
tietää ja on harjoitellut, miten opinnoista ja työstä puhutaan ja kirjoitetaan ammatillisessa ja akateemisessa kontekstissa sekä tuntee työelämään liittyviä tekstejä (mm. video-CV ja kirjoitettu CV).
Lisätiedot
FI: Kurssilla tehdään CV ja video-CV osana työskentelyä.
Oppimateriaalit
FI: Oppimateriaali jaetaan tunneilla.
Suoritustapa ja arviointikohteet
Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Toistuvuus

Laajuus
4 op
4 op
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XENX9999 General English 1
XENX9999 General English 1
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Elena Kirk, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: By the end of the course, learners will have developed:
- Basic Interpersonal Communication Skills (BICS) to at least an A2 level
- skills to prepare and deliver a presentation about a familiar topic related to their studies
- skills to write descriptive and narrative text types on a familiar topic related to their academic and professional lives
- skills to use tools such as dictionaries or online translators to produce language accurately
- different learning techniques to organize and advance in their learning
- the ability to use the languages in their linguistic repertoire as a tool for negotiating meaning
- have developed an understanding of how learning English is relevant in the Finnish context
Asiasisältö
FI: The General English 1 course is for those Integra programme students who have an elementary level in
the English language and need to develop their Basic Interpersonal Communication Skills (BICS) in English
to be able to manage a variety of common social and professional situations with a greater degree of
ﬂuency.
Lisätiedot
FI: TARGET GROUP: Integra Programme Students
PROFICIENCY LEVEL: A1-B1 (elementary to pre-intermediate)
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XENX9998 General English 2
XENX9998 General English 2
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet

3 op
englanti
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Arvosana-asteikko

Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Elena Kirk, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: By the end of the course, learners will have developed:
-Language and critical thinking skills to convey main ideas within their own ﬁeld of interest or expertise
-Skills to prepare and deliver a presentation about a familiar issue related to their ﬁeld of interest, and to
give constructive feedback
-Skills in managing and partaking in group discussions
-Skills to write short expository and argumentative texts
-Critical thinking skills to search for relevant, up-to-date information on their ﬁeld of interest using
trustworthy sources
-Different learning techniques to organise and advance in their learning
-The ability to use the languages in their linguistic repertoire as a tool for negotiating meaning
-An understanding of how learning English is relevant in the Finnish context
Asiasisältö
FI: The General English 2 course is for those Integra programme students who already have a ﬁrm basis in
the English language but still need to continue developing their Basic Interpersonal Communication Skills
(BICS) in English to help prepare them for the academic level.
Lisätiedot
FI: Target audience: students of the Integra Programme
Proficiency Level: B1-B2 (intermediate to upper-intermediate)
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XENX9997 Academic Literacy Skills
XENX9997 Academic Literacy Skills
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Elena Kirk, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso

Muut opinnot
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OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: By the end of the course, learners will:
have developed skills and strategies required for reading various academic text genres
have learnt to critically evaluate texts and identify types of academic reporting and argumentation
be able to recognise basic features of academic texts and produce texts according to academic conventions
be able to communicate and interact competently in various academic and workplace situations, using
a variety of communicative and compensatory strategies
have developed independent academic skills, such as building ﬁeld-specific vocabulary and locating reliable sources of information
be familiar with and use various resources to facilitate and support the above
have developed skills to work purposefully in teams, negotiating to complete tasks and building on the
contributions of others
Asiasisältö
FI: The Academic Literacy Skills course is intended for students of the Integra programme possessing a B2
level of English or higher. On this course, students will develop the fundamental communication and study
skills needed for their future academic studies.
Lisätiedot
FI: Target audience: Students of the Integra Programme
Proficiency level: B2-C1 (upper intermediate - advanced)
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XENX9996 Advanced Academic Literacy Skills
XENX9996 Advanced Academic Literacy Skills
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Tuija Lehtonen, Vastuuopettaja
Elena Kirk, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: By the end of the course, learners will:
be able to present information and argue clearly, concisely, and persuasively to others
be able to prepare and deliver a professional presentation that follows internationally accepted norms
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be able to discuss, summarise, synthesise, and formulate research information in their own words using
English in both spoken and written form
be familiar with and use various resources to facilitate and support the above
have developed their process writing skills
be able to give constructive feedback on the written and spoken work of their peers
have developed independent skills for lifelong learning, such as goal setting, time management, and taking responsibility for their work
Asiasisältö
FI: The Advanced Academic Literacy Skills course is intended for those Integra programme students who
have already successfully completed the XENX9997 Academic Literacy Skills course. Building on the skills
learnt during the earlier course, students will work on more advanced communication and study skills needed for their future academic studies.
Lisätiedot
FI: TARGET GROUP: Integra students who have already successfully completed the XENX9997 Academic Literacy Skills course
PROFICIENCY LEVEL: B2-C1 (upper intermediate - advanced)
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Laajuus
3 op
3 op

XYHH004 Tutkimusviestintä (etnologia)
XYHH004 Research Communication Skills
Lyhenne: XYHH004
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

4 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio
Vastuuhenkilöt

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%
Ellinoora Sievänen, Vastuuopettaja
Marja Lampinen, Vastuuopettaja
Fergal Carolan, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
on syventänyt tietämystään tieteellisestä kirjoittamisesta ja soveltanut tietämystään kirjoittamisprosessin eri vaiheista tutkimustyössään.
osaa hankkia ja antaa palautetta tutkielmatekstistä prosessin eri vaiheissa.
ymmärtää, että kirjoittaminen ja esitelmän pitäminen tiedeyhteisölle ovat olennaisia osia tutkimuksen
tekemisen ja ajattelun prosesseissa.
osaa rakentaa omaa tutkimustekstiä oman alan konventioita noudattaen, argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen.
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osaa pitää asiantuntijaesityksen suomeksi ja englanniksi sekä yleistajuisen esityksen ruotsiksi ja mahdollisesti jollakin muulla osaamallaan kielellä.
kykenee kirjoittamaan ymmärrettävää oman alan tekstiä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Asiasisältö
FI:
oman tieteenalan tieteellisen tekstin konventiot
tieteellinen argumentointi ja lähteiden käyttö
asiantuntijaesiintyminen ja tieteellinen esitelmä
tekstien kommentointi
tutkimuksen suullinen ja kirjallinen raportointi
Lisätiedot
FI: Opintojakso on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet opiskelun syksyllä 2019 (tai aiemmin) ja
jotka ovat olleet mukana opintojaksoilla XYHH001 Akateemiset tekstitaidot ja XYHH002 Monikielinen vuorovaikutus.
Opiskelija on osoittanut saavuttaneensa lain 424/2003 ja asetusten 481/2003 ja 794/2004 mukaisen alakohtaisen kielitaidon toisessa kotimaisessa kielessä. Ruotsin kielen suorituksen arvosanat (tt / ht) kirjataan
opintorekisteriin kahdelle erilliselle opintojaksolle:
XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op ja
XRU9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op.
Opiskelija on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä. Tämä kirjataan opintorekisteriin opintojaksona XENX000
Field-specific academic and professional English, 0 op.
Opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).
Kypsyysnäytteen kielentarkastus kirjataan opintorekisteriin opintojaksona XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 2-Periodi 4

XYHH1012 Tutkimusviestintä (KUMU)
XYHH1012 Research Communication Skills
Ops-kaudet
Voimassaoloaika

2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
alkaen 1.8.2020

Laajuus
Mahdolliset suorituskielet
Arvosana-asteikko

3 op
englanti
Hylätty-Hyväksytty

Yliopisto
Vastuuorganisaatio

Jyväskylän yliopisto
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus 100%

Laajuus
4 op
4 op
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Vastuuhenkilöt

Ellinoora Sievänen, Vastuuopettaja
Fergal Carolan, Vastuuopettaja

Opintokokonaisuuden taso
Koulutusala

Muut opinnot
OKM:n ohjauksen ala, Humanistiset alat

Suositellut esitiedot
XYHH001 Akateemiset tekstitaidot (etnologia)
XYHH002 Monikielinen vuorovaikutus (etnologia)
tai
XYHH1010 Akateemiset tekstitaidot (KUMU)
XYHH1011 Monikielinen vuorovaikutus (KUMU)
Vastaavuudet muihin opintoihin
XYHH004 Tutkimusviestintä (etnologia)
Osaamistavoitteet
FI: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina.
tuntee tieteellisen työn laatimisprosessin oman alansa vaatimusten mukaisesti.
ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautteen merkitystä siinä.
ymmärtää kirjoittamisen ja keskustelemisen merkityksen tutkimusprosessissa.
osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin.
Asiasisältö
FI:
oman tieteenalan tieteellisen tekstin konventiot
tieteellinen argumentointi ja lähteiden käyttö
asiantuntijaesiintyminen ja tieteellinen esitelmä
vertaispalaute teksteistä
tutkimuksen suullinen ja kirjallinen raportointi
Lisätiedot
FI: Opiskelija on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä. Tämä kirjataan opintorekisteriin opintojaksona XENX000
Field-specific academic and professional English, 0 op.
Opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi/ruotsi).
Kypsyysnäytteen kielentarkastus kirjataan opintorekisteriin opintojaksona XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.
Suoritustapa ja arviointikohteet

Toistuvuus

Tapa 1
Osallistuminen opetukseen

Opetusajankohta 1: Periodi 2-Periodi 4

Laajuus
3 op
3 op

