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Uudet kurssit ja muutokset Movin opetussuunnitelmaan lukuvuonna 2021–2022

Uusiutuvat viestintä- ja kieliopinnot
Syyslukukaudella 2020 Movi osallistui IT-tiedekunnan Tieto- ja ohjelmistotekniikan kandidaatti- ja DIkoulutuksen osaamistavoitteiden laadintaan tuomalla viestintä- ja kieliopintonäkökulmaa
kehittämistyöhön. Kandidaattiohjelmalle suunniteltiin lisäksi 10 opintopisteen laajuinen viestintä- ja
kieliopintojen kolmivuotinen UVK-kokonaisuus, jonka opetus aloitetaan syksyllä 2021.
-

XYHI1030 Akateemiset tekstitaidot (TkK), 2 op
XYHI1031 Akateeminen vuorovaikutus (TkK), 2 op
XYHI2030 Monikielinen vuorovaikutus (TkK), 3 op
XYHI3030 Tutkimusviestintä (TkK), 3 op

Valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot
Lukuvuonna 2021—2022 Movi tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden laajentaa kielirepertuaariaan
valinnaisilla viestintä- ja kieliopinnoilla. Heprean kielen alkeiskurssit palaavat opetustarjontaan muutaman
vuoden tauon jälkeen. Hollannin kielen opintoja opiskelijat ovat kyselleet vaihto-opiskelun tarpeisiin ja
Movi on tarjonnut tänä lukuvuonna suositun Hollanti 1 –alkeiskurssin, joka saa jatkoa ensi lukuvuonna.
Kiinan kielen opiskelu on kiinnostanut opiskelijoita entistä enemmän ja ensi lukuvuoden opetusohjelmassa
tarjotaan CEFR B1.1-2 -tasoinen Kiinan kielen jatkokurssi.

-

XHE0005 Heprea 1
XHE0006 Heprea 2
XHOX1002 Hollanti 2
XYH0098 Each One Teach One (EOTO) Dutch,
XKI0008 Kiina 4

Opiskelijan kansainvälistymisen tukeminen
Movi pyrkii monikielisellä opintotarjonnallaan lisäämään opiskelijoiden tietoutta ja ymmärrystä erilaisista
kulttuurisidonnaista konventioista ja toimintamalleista sekä tarjoamaan työkaluja monikulttuurisissa
ryhmissä ja yhteisöissä toimimiseen. Tavoitteena on myös tukea opiskelijan monikielisen ja -kulttuurisen
osaamisen sanoittamista ja näkyväksi tekemistä osana akateemisen asiantuntijuuden
kehittymistä. Liikuntatieteellisen tiedekunnan uuden englanninkielisen maisteriohjelman (Master´s
Degree Programme in Psychology of Physical Activity, Health and Wellbeing, Master of Sport Sciences)
tutkintovaatimuksiin sisältyy näihin teema-alueisiin kohdennettu Movin opintojakso.
-

XYHX1005 Multilingual and Intercultural Communication Competence, 5 op
XYHL2000 Multilingual and Intercultural Communication Competence, 2 op (PsyAct, MA)
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Avoimen yliopiston opetusohjelmassa olevat opintojaksot
Jyväskylän avoimen yliopiston opetusohjelmassa on Movin opetussuunnitelman mukaisia kielikohtaisia
viestintä- ja kieliopintoja, joita toteutetaan sekä Jyväskylän avoimen yliopiston että yhteistyöoppilaitosten
opintoina. Movin opetusohjelmassa näitä opintoja ei enää ole.
-

XRUH003/903 Svenska för historiker och etnologer / skriftlig 1 op, muntlig, 2 op
XRUK002/902 Svenska för pedagoger / skriftlig 1 op, muntlig, 2 op

-

XRUK003/903 Svenska för förskolepedagoger / skriftlig 1 op, muntlig, 2 op

-

XRUL005/905 Svenska för hälsovetare / skriftlig, 1 op, muntlig, 2 op
XRUY002/902 Svenska för samhällsvetare och filosofer / skriftlig, 1 op, muntlig, 2 op

-

XRUY003/903 Svenska för psykologer / skriftlig, 1 op, muntlig, 2 op
XKV0012 Kielenhuollon kurssi, 3 op

Ruotsinkielisten toinen kotimainen kieli (UVK)
Koulusivistykseltään ruotsinkielinen opiskelija suorittaa toisen kotimaisen kielen opinnot suomen kielessä.
Kun opiskelija on saavuttanut lain 424/2003 ja asetusten 481/2003 ja 794/2004 mukaisen alakohtaisen
kielitaidon toisessa kotimaisessa kielessä (UVK) suomen kielen suorituksen arvosanat (tt / ht) merkitään
opintorekisteriin kahdelle erilliselle opintojaksolle. Vastaava käytäntö on jo aiemmin otettu käyttöön
ruotsin kielen arvosanojen merkinnöissä.
-

XSUX1111 Suomen kielen kirjallinen taito, 0 op
XSUX9999 Suomen kielen suullinen taito, 0 op

Muutoksia opintopistelaajuuksiin ja arviointiasteikkoihin
Espanjan tekstitaitojen ja Espanjankielinen vuorovaikutus –opintojaksojen opintopistemäärät muutetaan
muiden kielten vastaavien opintojaksojen opintopistemääriä vastaaviksi. Arviointiasteikkojen
yhtenäistämiseksi alla olevien kiinan ja ranskan kielten opintojaksojen arviointiasteikot muutetaan
numeeriseksi.
-

XESX1001 Espanjan tekstitaidot
XESX1002 Espanjankielinen vuorovaikutus
XKIX012 Chinese Culture and Business Etiquette
XRAX1003 Ranskan kielen rakenteet

Opintopisteet 2 op  2-3 op
Opintopisteet 2 op  2-3 op
Arviointiasteikko HYV/HYL  0-5
Arviointiasteikko HYV/HYL  0-5
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