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Opasraportti
Kielikeskus (23B140A)

Kielikeskuksen opintojaksot 2016-17
KIELTEN JA VIESTINNÄN OPINNOT KOULUTUSOHJELMITTAIN
HUOM! Lukuvuoden 2017-2018 opas löytyy täältä.
Opetuksen ja opiskelun ohjeiden mukaan opiskelijan tulee alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa varten
osoittaa saavuttaneensa vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen
seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteena on riittävä
viestintä- ja kielitaito, ylemmän hyvä viestintä- ja kielitaito.
Kieli- ja viestintäopinnot sijoittuvat tutkinnoissa tyypillisesti yleisopintoihin. Yleisopintojen lisäksi kieliopintoja voi
tutkinnossa sijoittaa valinnaisiin opintoihin.
Alkeista alkavia vieraiden kielten opintojaksoja ovat Saksa 1, Espanjan peruskurssi 1 ja Ranskan peruskurssi 1 sekä
Venäjän peruskurssi 1 ja Chinese 1. Alkeista alkavien kurssien hyväksyminen tutkintoihin vaihtelee schooleittain.
LBM -opiskelijoiden pakollisiin kieliopintoihin hyväksytään myös kaikki kielten alkavan tason opintojaksot
LES – ja LENS opiskelijoiden pakollisiin kieliopintoihin alkavien kielten opintojaksoista hyväksytään opinnot
jatkokurssi 1 –tasolta alkaen, siten että pakollisten kieliopintojen kokonaismäärä täyttyy (Saksa 3, Espanjan
jatkokurssi 1, Ranskan jatkokurssi 1)
Poikkeuksen yllä mainittuun sääntöön muodostavat:
FV14A1210 Venäjän peruskurssi 1, FV14A1220 Venäjän peruskurssi 2 ja FV19A1000 Chinese 1 opintojaksot,
jotka hyväksytään pakollisiin kieliopintoihin myös kaikissa LES – ja LENS koulutusohjelmissa.
Ruotsin kielessä pakollisia opintojaksoja ovat:
FV13A0150 Svenska för teknologer (1. vsk:n tekniikan opiskelijoille)
FV13A1200 Teknisk svenska (tekniikan kandidaatin tutkinto) ja
FV13A1400 Ekonomisvenska (kauppatieteen kandidaatin tutkinto).
Tuotantotalouden ja tietotekniikan koulutusohjelmissa opiskelevat voivat valita minkä hyvänsä ruotsin kielen
kolmesta opintojaksosta.
Lisää tietoa kieliopintoihin liittyen löytyy Uni-portaalista: https://uni.lut.fi/kieliopinnot;
jsessionid=395C77FB229777900B9660ADDF0E4497.lutuni2

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet
ja -jaksot
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FV11A9800: Academic Writing in English Course 1, 2 op
FV11A9900: Academic Writing in English Course 2, 2 op
FV19A3500: Business Chinese, 3 op
FV11A2600: Business English Reading Course, 2 op
FV19A1000: Chinese 1, 3 op
FV19A2000: Chinese 2, 3 op
FV16A5202: Curso intercultural entre Finlandia y España, 4 op
FV12A1421: Deutsch im Unternehmen 1, 3 op
FV12A1612: Deutsch im Unternehmen 2, 3 op
FV12A5600: Deutsch und Technik, 1 - 2 op
FV13A1400: Ekonomisvenska, 2 op
FV11A4801: English Communication for Business and Management, 4 - 5 op
FV11A4401: English Communication for Engineering Professionals, 4 op
FV11A6206: English for Professional Meetings and Discussions, 4 op
FV16A1410: Espanjan jatkokurssi 1, 2 op
FV16A1420: Espanjan jatkokurssi 2, 2 op
FV16A1210: Espanjan peruskurssi 1, 2 op
FV16A1220: Espanjan peruskurssi 2, 2 op
FV16A3201: Español de negocios, 3 op
FV18A9201: Finnish 2, 2 op
FV18A9301: Finnish 3, 2 op
FV18A9101: Finnish I, 2 op
FV15A9401: Francais technique, 1 - 2 op
FV15A5302: Français de la vie économique et professionnelle, 2 - 3 op
FV11A9503: Independent Study in English, 1 - 4 op
FV19A5100: Industrial Economy in China, 3 op
FV12A3300: Info Deutschland, 2 op
FV18A6000: Johdatus kulttuurienväliseen viestintään, 4 op
FV14A4501: Kaupallisen venäjän viestintää, 1 - 3 op
FV14A4200: Nykyvenäjän kieltä ja maantuntemusta, 3 op
FV11A6500: Presenting in English, 2 op
FV15A9301: Ranskan itseopiskelukurssi tekniikan ja kauppatieteiden opiskelijoille, 1 - 4 op
FV15A1410: Ranskan jatkokurssi 1, 2 op
FV15A1420: Ranskan jatkokurssi 2, 2 op
FV15A1210: Ranskan peruskurssi 1, 2 op
FV15A1220: Ranskan peruskurssi 2, 2 op
FV12A1211: Saksa 1, 2 op
FV12A1221: Saksa 2, 2 op
FV12A1411: Saksa 3, 2 op
FV12A5202: Saksan itseopiskelukurssi, 1 - 2 op
FV13A1800: Språkprov för ekonomie studerande, 2 op
FV13A1600: Språkprov för teknologer, 2 op
FV13A0150: Svenska för teknologer, 2 op
FV14A4802: Talouselämän ja tekniikan venäjän lukukurssi, 2 - 4 op
FV18A3001: Talouselämän viestintä, 3 op
FV11A2201: Technical English Reading Course, 2 op
FV12A7500: Technik und Naturwissenschaften auf Deutsch, 2 op
FV18A2800: Tekniikan puhe- ja kirjoitusviestintä, 3 op
FV18A4001: Tekniikan tutkimusviestintä, 2 op
FV13A1200: Teknisk svenska, 2 op
FV18A4500: Tiedeviestintä, 1 - 2 op
FV16A1602: Työelämän espanjaa, 3 op
FV14A1600: Työelämän venäjää, 3 op
FV14A1410: Venäjän jatkokurssi 1, 2 op
FV14A1420: Venäjän jatkokurssi 2, 2 op
FV14A1210: Venäjän peruskurssi 1, 2 op
FV14A1220: Venäjän peruskurssi 2, 2 - 4 op
FV14A1801: Venäjän sijamuodot, 3 op
FV12A7114: Wirtschaftsdeutsch, 2 op
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Opintojaksojen kuvaukset
Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen
kuvaukset
FV11A9800: Academic Writing in English Course 1, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2015 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Tarja Kovalev, Ville Välimäki, Kristiina Karjalainen, Riitta Gröhn
Huom:
Groups C, D, F and G are completed online.
Suoritusvuosi:
B.Sc.(Tech.) 1, B.Sc.(Tech.) 2, B.Sc.(Econ.&Bus.Adm.) 1, B.Sc.(Econ.&Bus.Adm.) 2, B.Sc.(Econ.&Bus.Adm.) 3, M.Sc.
(Tech.) 1, M.Sc.(Tech.) 2, M.Sc.(Econ.&Bus.Adm.) 1, M.Sc.(Econ.&Bus.Adm.) 2
Periodi:
Group A: 1, Group B: 1, Group C: 1, Group D: 1, Group E: 3, Group F: 3, Group G: 3
Opetuskieli:
English
Vastuuopettaja(t):
Kristiina Karjalainen
Tavoitteet:
At the end of the course, students are expected to be able to identify the characteristics of academic writing.
Sisältö:
Students will study features of academic and scientific writing and participate in small group activities and
complete assignments. Teacher reserves the right to change the contents if necessary. More information and
instructions in Moodle.
Suoritustavat:
The course is made up of 52 hours of work:
Contact lessons: 28 hours, individual, group and homework 24 hours. Attendance requirement: 80%
Online group: 52 hours of small group and individual work, including potential online tutoring with the teacher.
Arviointi:
Pass/Fail based on the successful completion of assignments.
Oppimateriaalit:
Materials will be provided as needed in class and in Moodle.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
This course has 1-5 places for open university students. More information on the web site for open university
instructions.

FV11A9900: Academic Writing in English Course 2, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2015 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
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Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Riitta Gröhn, Kristiina Karjalainen, Ville Välimäki, Tarja Kovalev
Huom:
Online course, no contact lessons
Suoritusvuosi:
B.Sc.(Tech.) 1, B.Sc.(Tech.) 2, B.Sc.(Econ.&Bus.Adm.) 1, B.Sc.(Econ.&Bus.Adm.) 2, B.Sc.(Econ.&Bus.Adm.) 3, M.Sc.
(Tech.) 1, M.Sc.(Tech.) 2, M.Sc.(Econ.&Bus.Adm.) 1, M.Sc.(Econ.&Bus.Adm.) 2
Periodi:
Group A: 2, Group B: 2, Group C: 2, Group D: 2, Group E: 4, Group F: 4, Group G: 4
Opetuskieli:
English
Vastuuopettaja(t):
Kristiina Karjalainen
Tavoitteet:
Based on the knowledge of Academic Writing in English 1 and new knowledge gained in this course, students
will write a 6-page academic paper on a feature of academic writing related to students' fields of study.
Sisältö:
Students will produce an academic paper to complete the course.
Suoritustavat:
All groups are online groups, but there will be face-to-face small group meetings. The times will be agreed on
and confirmed with the teacher in the beginning of the course.
The course is made up of 52 hours of work:
Contact lessons: 12 hours of individual and small group work, writing process 40 hours. Active participation in
individual and small group work is required.
Online group: 52 hours of individual and small group work, and writing process.
Arviointi:
Pass/Fail based on active participation in online activities and successful completion of writing the paper, and
giving peer feedback.
Oppimateriaalit:
Materials will be provided as needed in class and in Moodle.
Esitietovaatimukset:
Successful completion of Academic Writing in English 1 or equivalent knowledge.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
This course has 1-5 places for open university students. More information on the web site for open university
instructions.

FV19A3500: Business Chinese, 3 op
Voimassaolo: 01.08.2010 - 31.07.2016
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Huom:
Opintojaksoa EI järjestetä lukuvuonna 2016-2017.
Opetuskieli:
suomi, englanti ja mandariinikiina
Tavoitteet:
The course is meant for those who want to learn Chinese writings on computer and work in China. At the end of
the course, students should be able to make five Chinese texts ready for the purpose of employments and for
the business activities between Finland and China.
Sisältö:
Students will learn Chinese phonetic system and sentence structures. Students will also read the texts and
discuss the relevant topics. In the course, students should become familiar with the Chinese job application,
China nowadays and commerce between Finland and China. The themes are including, 1. Chinese typing skills;

5
China nowadays and commerce between Finland and China. The themes are including, 1. Chinese typing skills;
2. job application; 3. curriculum vitae; 4. overview of China; 5. introduction to Chinese companies in Finland; and
6. introduction to the commerce between Finland and China.
Suoritustavat:
56 contact lessons in total. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisalustaa.
Arviointi:
Writing assignments or exam. Grade 0-5.
Oppimateriaalit:
Study materials are selected from current announcements provided by the Ministry of Foreign Affairs of the
People’s Republic of China and the Ministry of Foreign Affairs of Finland.
Esitietovaatimukset:
The course is meant for the students who have studied Chinese language before.

FV11A2600: Business English Reading Course, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2007 Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Tarja Kovalev, Ville Välimäki, Riitta Gröhn
Huom:
Online course, no contact lessons
Periodi:
Group A: 1, Group B: 2, Group C: 3, Group D: 4
Opetuskieli:
English
Vastuuopettaja(t):
Tarja Kovalev
Tavoitteet:
By the end of the course, students are expected to be able to demonstrate the ability to comprehend, analyze
and summarize authentic business texts in English, to learn and master general business vocabulary, and the
ability to read quickly and effectively by using different reading techniques.
Sisältö:
Vocabulary building, reading techniques, text structure, reading comprehension and summaries, group work,
peer feedback.
Suoritustavat:
Period 1,2,3,4, Online: 52 hours for self study, group work, peer feedback and exercise completion. Course
instructions and background material in Moodle. Moodle is used in this course.
Arviointi:
Pass/Fail. Students are expected to complete all assignments and online quizzes according to the timetable.
Oppimateriaalit:
Provided by the teacher through Moodle.
Esitietovaatimukset:
Students who have taken FV11A2201 Technical English Reading Course are not eligible for this course.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
This course has 1-5 places for open university students. More information on the web site for open university
instructions.

FV19A1000: Chinese 1, 3 op
Voimassaolo: 01.08.2007 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
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Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Matina Ma
Huom:
Opintojaksoa EI järjestetä lukuvuonna 2016-2017.
Opetuskieli:
suomi, englanti, mandariinikiina
Tavoitteet:
By the end of the course students should be able to pass the international standardized Chinese Proficiency
Test (New HSK Level 1). Students should be able to understand and use simple Chinese phrases, meet basic
needs for communication and possess the ability to further their Chinese language studies. They should be
able to master 150 commonly used words and basic grammatical rules.
Sisältö:
From learning phonetics to applying Chinese language in real life, students will learn three basic levels of
Chinese language: pronunciation, word and sentence. Students will work on speaking, listening, reading and
writing. Language of instruction: Mandarin Chinese, Finnish and English.
Suoritustavat:
56 contact lessons 80 % attendance is required. Students who do not meet the attendance requirement and
course exam but have passed New HSK Level 1 may receive a grade. Opintojaksolla käytetään Moodleoppimisalustaa.
Arviointi:
0-5. Exams (100%).
Oppimateriaalit:
1. Curriculum of HSK level 1
Esitietovaatimukset:
The course is meant for beginners.

FV19A2000: Chinese 2, 3 op
Voimassaolo: 01.08.2007 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Huom:
Opintojaksoa EI järjestetä lukuvuonna 2016-2017.
Opetuskieli:
suomi, englanti, mandariinikiina
Tavoitteet:
The course is meant for those who want to achieve HSK level 2 and want to equip with Chinese language ability
for the future career in Chinese-European company or in East Asia, included Hong Kong, Taiwan, Macao,
Singapore and China. Through knowing an East Asian culture and language, students will be able to ponder
how their future expertise can be useful to the society in a globalised economy.
Sisältö:
Students will learn Chinese typing and the most frequently used vocabularies. Students will be introduced
Chinese culture included custom, history and economy. The topics are including 1. Chinese typing 2. Cover
letter & curriculum vitae 3. HSK level 2’s vocabularies & grammar 4. Pronunciation & intonation 5. Introduction
to Chinese history and custom 6. Introduction to economy in China
Suoritustavat:
56 contact lessons in total. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisalustaa.
Arviointi:
Grade 0-5. Continuous assessment (60%) and exam (40%)
Oppimateriaalit:
Study materials are mainly selected from the news and the curriculum of HSK level 2.
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Esitietovaatimukset:
Students who have passed Chinese 1 or HSK level 1 are preferrable.

FV16A5202: Curso intercultural entre Finlandia y España, 4 op
Voimassaolo: 01.08.2010 - 31.07.2015
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Huom:
Opintojaksoa ei järjestetä lukuvuonna 2016-2017.
Opetuskieli:
espanja
Vastuuopettaja(t):
Sari Pärssinen
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan pystyvän kertomaan espanjaksi suomalaisista ja
suomalaisesta kulttuurista ja vertailemaan niitä Espanjan vastaaviin.
Sisältö:
Espanjan ja Suomen kulttuuriset erityispiirteet. Aihealueita ovat mm. historia, maantieto, kulttuuri ja
yhteiskunta. Opiskelijat voivat ehdottaa omia kiinnostuksen kohteita. Opintojaksolla painotetaan yhteistyötä
kulttuurien välillä. Opetuskieli: espanja.
Suoritustavat:
Opintojaksolla keskustellaan ja vertaillaan kulttuureita espanjankielisten vaihtoopiskelijoiden kanssa opettajan
ohjauksessa. Kukin opiskelija pitää parin kanssa ko. kulttuureja vertailevan esitelmän. Kaikki espanjaa osaavat
opiskelijat ovat tervetulleita kurssille. Oppitunteja 28, itsenäistä työtä arviolta 80 tuntia. Jatkuva arviointi
(edellyttää 75 % aktiivista läsnäoloa).
Arviointi:
hyväksytty / hylätty
Oppimateriaalit:
Oppitunneilla jaettava materiaali.
Esitietovaatimukset:
FV16A3201 Liike-elämän espanjaa tai vastaavat tiedot ja taidot.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-10 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV12A1421: Deutsch im Unternehmen 1, 3 op
Voimassaolo: 01.08.2016 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Pirjo Rantonen, Jörg Wunderlich
Huom:
korvaa opintojakson FV12A1420 Saksan jatkokurssi 2
Periodi:
Ryhmä A: 1, Ryhmä B: 3, Ryhmä C: 4
Opetuskieli:
saksa, suomi ja englanti
Vastuuopettaja(t):
Jörg Wunderlich, Pirjo Rantonen
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Tavoitteet:
Opiskelijan oletetaan kurssin suoritettuaan pystyvän keskustelemaan kurssilla käsitellyistä aiheista,
kirjoittamaan lyhyitä kurssin aihepiireihin liittyviä tekstejä, ymmärtämään kurssin aihepiireihin liittyvien tekstien
pääasiallisen sisällön ja tiedostamaan ja soveltamaan saksalaista tapakulttuuria.
Sisältö:
Tilanteet: juhlat työpaikalla, asuminen, yritysesittely, kiinteistöpalvelut. Rakenteet: datiivi, adjektiivien taivutus,
prepositiot, imperfekti, refleksiiviverbit, sivulauseet.
Suoritustavat:
Oppitunteja 28, itsenäistä työskentelyä 50 tuntia. Kirjallinen koe. Suullinen koe tai arvosana jatkuvan arvioinnin
perusteella. Jatkuva arviointi edellyttää 75 %:n aktiivista läsnäoloa. Kurssilla on itseopiskelumahdollisuus, jolloin
vaatimuksena hyväksytysti suoritetut kirjalliset työt sekä kirjallinen ja suullinen tentti.
Arviointi:
hyväksytty / hylätty
Oppimateriaalit:
DaF im Unternehmen A2, kappaleet 11-15.
Esitietovaatimukset:
FV12A1411 Saksa 3 tai vastaavat taidot (esimerkiksi 2 vuotta lukiossa).
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-10 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV12A1612: Deutsch im Unternehmen 2, 3 op
Voimassaolo: 01.08.2016 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Pirjo Rantonen, Jörg Wunderlich
Huom:
korvaa opintojakson FV12A1611 Työelämän saksaa
Periodi:
Ryhmä A: 2, Ryhmä B: 4
Opetuskieli:
saksa, suomi ja englanti
Vastuuopettaja(t):
Pirjo Rantonen, Jörg Wunderlich
Tavoitteet:
Opiskelijan oletetaan kurssin suoritettuaan pystyvän keskustelemaan kurssilla käsitellyistä aiheista,
kirjoittamaan kurssin aihepiireihin liittyviä tekstejä, ymmärtämään kurssin aihepiireihin liittyvien tekstien
sisällön ja tiedostamaan tärkeimpiä työelämään liittyviä saksalaisia tapakulttuurisääntöjä.
Sisältö:
Tilanteet: työmatka, tarjous, valitus, täydennyskoulutus, kokouksen valmistelu. Rakenteet: epäsuorat
kysymyslauseet, vertailumuodot, konditionaali, infinitiivi, relatiivilauseet, genetiivi.
Suoritustavat:
Oppitunteja 28, itsenäistä työskentelyä 50 tuntia. Kirjallinen koe. Suullinen koe tai arvosana jatkuvan arvioinnin
perusteella. Jatkuva arviointi edellyttää 75 %:n aktiivista läsnäoloa. Kurssilla on itseopiskelumahdollisuus, jolloin
vaatimuksena hyväksytysti suoritetut kirjalliset työt sekä kirjallinen ja suullinen tentti.
Arviointi:
hyväksytty / hylätty
Oppimateriaalit:
DaF im Unternehmen A2, kappaleet 16-20.
Esitietovaatimukset:
FV12A1421 Deutsch im Unternehmen 1 tai vastaavat taidot (esimerkiksi saksa lukion lyhyenä kielenä)
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-10 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.
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FV12A5600: Deutsch und Technik, 1 - 2 op
Voimassaolo: 01.08.2011 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Jörg Wunderlich
Huom:
Only in combination with the course BK50A2701 Selection Criteria of Structural Materials
Suoritusvuosi:
DI 1, DI 2
Periodi:
Ryhmä A: 3, 4
Opetuskieli:
Suomi ja englanti
Vastuuopettaja(t):
Jörg Wunderlich
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan osaavan etsiä saksankielistä konetekniikan materiaalia ja
hyödyntää sitä BK50A2701 Selection Criteria of Structural Materials -opintojaksolla suoritettavissa tehtävissä.
Sisältö:
Konstruktiomateriaalien saksankielisen sanaston oppiminen ja soveltaminen tiedonhaussa.
Suoritustavat:
Lyhyt luento ja itsenäistä työskentelyä.
Arviointi:
Hyväksytty / hylätty
Oppimateriaalit:
Opintojakson BK50A2701 Selection Criteria of Structural Materials yhteydessä annettavia harjoituksia ja
lisätehtäviä.
Esitietovaatimukset:
Ei esitietovaatimuksia saksasta

FV13A1400: Ekonomisvenska, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2007 - 31.07.2018
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Merja Naalisvaara-Jokinen
Huom:
Hyväksytty suoritus vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä
kaksikielisellä alueella vaadittavaa kielitaitoa (laki 424/03 ja asetus 481/03).
Suoritusvuosi:
TkK 1, TkK 2, TkK 3, KTK 1, KTK 2, KTK 3
Periodi:
Ryhmä A: 1, Ryhmä B: 1, Ryhmä C: 2, Ryhmä D: 2, Ryhmä E: 3, Ryhmä F: 3, Ryhmä G: 4.
Ryhmä H: 2.-5.1.2017 (intensiiviviikko 1). Ryhmä on tarkoitettu 2. vuosikurssista eteenpäin ja erityisesti lähellä
valmistumista oleville.
Opetuskieli:
Ruotsi
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Ruotsi
Vastuuopettaja(t):
Merja Naalisvaara-Jokinen
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan pystyvän lukemaan talouselämän tekstejä, keskustelemaan
tekstien aihepiireistä, hallitsemaan peruskieliopin rakenteet ja keskustelemaan erilaisissa työelämän
vuorovaikutustilanteissa.
Sisältö:
Talouskielen perussanasto ja terminologia, kulttuurin tuntemus, työelämän vuorovaikutustilanteet ja kieliopin
perusteet. Opetuskieli: ruotsi.
Suoritustavat:
Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia sekä oppimispäiväkirja. Harjoituksien tarkoituksena on kehittää
ja syventää työelämässä tarvittavaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Oppitunteja: 28, itsenäistä työskentelyä
arviolta 24 tuntia. Muualla asuva tai työelämässä oleva voi suorittaa opintojakson itseopiskeluna, mistä sovitaan
opettajan kanssa. Kirjallinen taito: hyväksytysti suoritetut kirjalliset tehtävät ja kirjallinen kuulustelu e-tenttinä.
Suullinen taito: oppitunneilla suoritetut suulliset tehtävät ja suullinen koe. Läsnäolovaatimus 80 %.
Kontaktiopetukseen pohjautuva opintojakso. Suullisen kielitaidon arviointi perustuu sekä jatkuvaan arviointiin
että suulliseen kokeeseen, ja siksi kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa. Opintojaksolla käytetään
Moodle-oppimisalustaa.
Arviointi:
Arviointi 0 - 5. Kirjallinen osio 50% ja suullinen osio 50%.
Oppimateriaalit:
Kurssimateriaali on Moodlessa, josta tarvittava materiaali tulostetaan.
Esitietovaatimukset:
Riittävä lähtötaso on lukion B-ruotsin kurssien keskiarvo selvästi yli 7 tai yo-arvosana vahva C tai itseopiskelulla
saavutettu vähimmäistaito (taitotaso B1-B2).
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-5 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV11A4801: English Communication for Business and Management, 4 - 5 op
Voimassaolo: 01.08.2013 Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Tarja Kovalev, Riitta Gröhn, Kristiina Karjalainen
Huom:
Groups A, D and G are completed online.
Suoritusvuosi:
B.Sc.(Tech.) 1, B.Sc.(Tech.) 2, B.Sc.(Tech.) 3, B.Sc.(Econ. & Bus. Adm.) 1, B.Sc.(Econ. & Bus. Adm.) 2, M.Sc.(Econ. &
Bus. Adm.) 2
Periodi:
Group A:1-2, Group B:1-2, Group C:1-2, Group D:3-4, Group E:3-4, Group F:3-4, Group G:3-4
Opetuskieli:
English
Vastuuopettaja(t):
Riitta Gröhn
Tavoitteet:
Learning outcomes: Upon completion of the course, students should be able to communicate effectively and
with confidence on topical issues in professional contexts, and demonstrate ability to use various learning tools
and strategies to further their own learning.
Sisältö:
The contents of the course will be updated in Moodle.
Suoritustavat:
The course uses multiple modes of study, including contact, online, individual and group work. Students can
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The course uses multiple modes of study, including contact, online, individual and group work. Students can
earn either 4 or 5 ECTS from this course. Contact lessons - 20 h, independent learning - 40 h, case study and
small group work - 40 h, final presentations - 4h and final report - 26 hours. 80% attendance is required for
contact lessons. Moodle is used in this course.
Arviointi:
Pass / Fail. For 4 ECTS, students are assessed based on continuous assessment and a final presentation. If
students wish to earn 5 ECTS altogether, a written report must also be submitted. This will be explained in
further detail during the orientation session.
Oppimateriaalit:
Various sources of information will be used, including (but not limited), books, the Internet, journals, etc.,
Moodle, as well as handouts provided by the teacher. Course instructions in Moodle.
Esitietovaatimukset:
No prerequisites.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
This course has 1-5 places for open university students. More information on the web site for open university
instructions.

FV11A4401: English Communication for Engineering Professionals, 4 op
Voimassaolo: 01.08.2014 Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Hwei-Ming Boey
Suoritusvuosi:
B.Sc. (Tech.) 2, B.Sc. (Tech.) 3, M.Sc. (Tech.) 1, M.Sc. (Tech.) 2
Periodi:
Group A: 1-2, Group B: 1-2, Group C: 1-2, Group D: 3-4, Group E: 3-4
Opetuskieli:
English
Vastuuopettaja(t):
Hwei-Ming Boey
Tavoitteet:
To develop and maintain speaking, listening and reading skills, focussing on themes related to engineering. On
completion of the course, students should be able to read and understand
written texts related to engineering issues, understand spoken texts, and discuss topical engineering issues
with a degree of fluency permitting active participation in study and work.
Sisältö:
Engineering-related issues, such as energy, the environment, the digital world, machines, and materials.
Language of instruction: English.
Suoritustavat:
49 contact hours (over 2 periods) + at least 51 hours independent study. (Please note that according to the
European Commission, 1 ECTS credit = 25-30 hours of work.) Active communication practice in class, based on
authentic written and spoken texts. Assessment: 1) in-class continuous assessment 2) reading comprehension
test. A minimum of 75 % attendance required.
Arviointi:
Pass / Fail
Oppimateriaalit:
Provided by the teacher.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
This course has 1-10 places for open university students. More information on the web site for open university
instructions.

FV11A6206: English for Professional Meetings and Discussions, 4 op

FV11A6206: English for Professional Meetings and Discussions, 4 op
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Voimassaolo: 01.08.2012 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Hwei-Ming Boey
Huom:
Intensive course
Suoritusvuosi:
M.Sc. (Tech.) 1, M.Sc. (Tech.) 2, M.Sc. (Econ. & Bus. Adm.) 1, M.Sc. (Econ. & Bus. Adm.) 2
Periodi:
Group A: 19.-27.10.2016, Group B: 22.2.-2.3.2017, Group C: 10.-18.5.2017
Opetuskieli:
English
Vastuuopettaja(t):
Hwei-Ming Boey
Tavoitteet:
By the end of the course, students will be able to communicate more fluently in all kinds of meetings and
discussions.
Sisältö:
Discussion and practice of the language for effective oral communication, participation in simulations of
meetings. Language of instruction: English.
Suoritustavat:
49 contact hours + at least 51 hours independent study. (Please note that according to the European
Commission, 1 ECTS credit = 25-30 hours of work.) Compulsory pre-course preparation required. (Material will
be sent to participants two weeks before the course begins.) Active participation in class, and self-study of
language of meetings. Assessment: in-class continuous assessment. Regular attendance (80%) required.
Arviointi:
Pass / Fail
Oppimateriaalit:
Provided by the teacher.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
This course has 1-5 places for open university students. More information on the web site for open university
instruction.

FV16A1410: Espanjan jatkokurssi 1, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2009 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Sari Pärssinen
Huom:
Ryhmä C on koko lukuvuoden avoinna non-stop opiskelulle.
Periodi:
Ryhmä A: 1, Ryhmä B: 3, Ryhmä C: 1-4
Opetuskieli:
suomi ja espanja
Vastuuopettaja(t):
Sari Pärssinen
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan osaavan käyttää työ- ja arkielämän viestintätilanteissa
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Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan osaavan käyttää työ- ja arkielämän viestintätilanteissa
tarvittavia rakenteita ja sanastoa ja kertoa lähimenneisyydestä suullisesti ja kirjallisesti.
Sisältö:
Vapaa-aika, arkiaskareet, lähimenneestä kertominen, sää. Kielioppirakenteista pronomineja,refleksiiviverbit,
adverbejä, perfekti. Opetuskielet: suomi ja espanja.
Suoritustavat:
Viestintätaitoja tukevia harjoituksia. Oppitunteja 28, itsenäistä työskentelyä arviolta 28 tuntia. Kirjallinen
kuulustelu. Suullinen koe tai arvosana jatkuvan arvioinnin perusteella (jatkuva arviointi edellyttää 75 % aktiivista
läsnäoloa). Opintojaksolla on itseopiskelumahdollisuus ja non-stop-opiskelu (ryhmä C) jolloin vaatimuksena
kirjallinen ja suullinen kuulustelu.
Arviointi:
hyväksytty / hylätty
Oppimateriaalit:
Mäkinen et al. ¿Qué tal? 1, kappaleet 9-13.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-5 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV16A1420: Espanjan jatkokurssi 2, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2009 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Sari Pärssinen
Huom:
Ryhmä C on koko lukuvuoden avoinna non-stop opiskelulle.
Periodi:
Ryhmä A: 2, Ryhmä B: 4, Ryhmä C: 1-4
Opetuskieli:
suomi ja espanja
Vastuuopettaja(t):
Sari Pärssinen
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan osaavan käyttää työ- ja arkielämän viestintätilanteissa
tarvittavia rakenteita ja sanastoa, kertoa menneestä ajasta suullisesti ja kirjallisesti.
Sisältö:
Menneistä tapahtumista ja tilanteista kertominen, CV. Kielioppirakenteista pronomineja, imperfekti, preteriti,
adjektiiveja. Opetuskielet: suomi ja espanja.
Suoritustavat:
Viestintätaitoja tukevia harjoituksia. Oppitunteja 28, itsenäistä työskentelyä arviolta 28 tuntia. Kirjallinen
kuulustelu. Suullinen koe tai arvosana jatkuvan arvioinnin perusteella (jatkuva arviointi edellyttää 75 % aktiivista
läsnäoloa). Opintojaksolla on itseopiskelumahdollisuus ja non-stop-opiskelu (ryhmä C) jolloin vaatimuksena
kirjallinen ja suullinen kuulustelu.
Arviointi:
hyväksytty / hylätty
Oppimateriaalit:
Mäkinen et al. ¿Qué tal? 1, kappaleet 14-17.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-5 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV16A1210: Espanjan peruskurssi 1, 2 op
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Voimassaolo: 01.08.2009 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Sari Pärssinen
Huom:
Ryhmä D on koko lukuvuoden avoinna non-stop opiskelulle.
Periodi:
Ryhmä A: 1, Ryhmä B: 1, Ryhmä C: 3, Ryhmä D: 1-4
Opetuskieli:
espanja
Vastuuopettaja(t):
Sari Pärssinen
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan osaavan käyttää työ- ja opiskeluelämän esittäytymistilanteissa
tarvittavia perusrakenteita ja sanastoa ja esitellä itsensä suullisesti ja kirjallisesti.
Sisältö:
Esittäytyminen, ammatit, esittely, harrastukset. Kielioppirakenteista pronomineja, substantiivit, adjektiivit ja
verbeistä preesens. Opetuskielet: suomi ja espanja.
Suoritustavat:
Viestintätaitoja tukevia harjoituksia. Oppitunteja 28, itsenäistä työskentelyä arviolta 28 tuntia. Kirjallinen
kuulustelu. Suullinen koe tai arvosana jatkuvan arvioinnin perusteella (jatkuva arviointi edellyttää 75 % aktiivista
läsnäoloa). Opintojaksolla on itseopiskelumahdollisuus ja non-stop-opiskelu (ryhmä D) jolloin vaatimuksena
kirjallinen ja suullinen kuulustelu.
Arviointi:
hyväksytty / hylätty
Oppimateriaalit:
Mäkinen et al. ¿Qué tal? 1, kappaleet 1-5.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-5 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV16A1220: Espanjan peruskurssi 2, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2009 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Sari Pärssinen
Huom:
Ryhmä D on koko lukuvuoden avoinna non-stop opiskelulle.
Periodi:
Ryhmä A: 2, Ryhmä B: 2, Ryhmä C: 4, Ryhmä D: 1-4
Opetuskieli:
espanja
Vastuuopettaja(t):
Sari Pärssinen
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan osaavan käyttää työ- ja opiskeluelämän asiointitilanteissa
tarvittavia perusrakenteita ja sanastoa, kertoa ajankäytöstään, kuvailla tiloja, kysyä tietä sekä asioida
ravintolassa.
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ravintolassa.
Sisältö:
Mieltymykset, vapaa-aika, sijainti, tienneuvominen, ravintolassa asiointi. Kielioppirakenteista pronomineja,
verbeistä epäsäännöllinen preesens ja ollaverbit. Opetuskielet: suomi ja espanja.
Suoritustavat:
Viestintätaitoja tukevia harjoituksia. Oppitunteja 28, itsenäistä työskentelyä arviolta 28 tuntia. Kirjallinen
kuulustelu. Suullinen koe tai arvosana jatkuvan arvioinnin perusteella (jatkuva arviointi edellyttää 75 % aktiivista
läsnäoloa). Opintojaksolla on itseopiskelumahdollisuus ja non-stop-opiskelu (ryhmä D) jolloin vaatimuksena
kirjallinen ja suullinen kuulustelu.
Arviointi:
hyväksytty / hylätty
Oppimateriaalit:
Mäkinen et al. ¿Qué tal? 1, kappaleet 6-8.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-5 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV16A3201: Español de negocios, 3 op
Voimassaolo: 01.08.2008 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Sari Pärssinen
Periodi:
Ryhmä A: 2
Opetuskieli:
suomi ja espanja
Vastuuopettaja(t):
Sari Pärssinen
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan osaavan käyttää liike-elämän espanjaa keskeisimmissä
viestintätilanteissä, ymmärtävän espanjankielisten maiden liikekulttuuria.
Sisältö:
Espanjankielisen maailman liikekulttuuria, palaverit, pankissa asiointi, työnhaku. Kielioppirakenteista
konditionaali, subjunktiivin jatkoa, futuuri. Sopii myös aiheesta kiinnostuneille tekniikan opiskelijoille.
Opetuskieli: suomi ja espanja.
Suoritustavat:
Liike-elämän viestintätaitoja tukevia harjoituksia. Oppitunteja 28, itsenäistä työskentelyä arviolta 54 tuntia.
Arvosana jatkuvan arvioinnin perusteella tai kirjallinen kuulustelu. Jatkuva arviointi edellyttää 75 % aktiivista
läsnäoloa.
Arviointi:
hyväksytty / hylätty
Oppimateriaalit:
Amate, Puranen. Colegas (6-10).
Esitietovaatimukset:
FV16A1602 Työelämän espanjaa tai vastaavat tiedot ja taidot.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-10 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV18A9201: Finnish 2, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2008 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
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Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Elina Häkkinen, Kristiina Karjalainen
Periodi:
Ryhmä A: 2, Ryhmä B: 2, Ryhmä C: 4
Opetuskieli:
suomi ja englanti
Vastuuopettaja(t):
Elina Häkkinen, Kristiina Karjalainen
Tavoitteet:
By the end of the course, students are expected to be able to 1. take part in very simple and slow conversations
on topics dealt with during the course, 2. cope orally in simple everyday situations which are dealt with during
the course, 3. understand directions, 4. relate what happened in the past.
Sisältö:
Content Topics: family, location, travelling, shopping, clothes, weather, seasons, hobbies, telling what you like,
asking for directions. Grammar: locative cases, object, ma-infinitive, singular imperative, past tense.
Suoritustavat:
Simple written texts and tasks will be studied both in class and as homework. In the classroom, the newly learnt
language material will be practiced by working in pairs and groups, and through other similar activities.
Contact lessons 24, homework approximately 28 hours. A written examination.
Arviointi:
Pass / Fail
Oppimateriaalit:
Course material booklet (in Moodle) and handouts given in class.
Esitietovaatimukset:
FV18A9101 Finnish 1 or equivalent knowledge.

FV18A9301: Finnish 3, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2008 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Elina Häkkinen
Periodi:
Ryhmä A: 3-4
Opetuskieli:
suomi ja englanti
Vastuuopettaja(t):
Elina Häkkinen
Tavoitteet:
By the end of the course, students are expected to be able to discuss simple issues that are dealt with during
the course, talk about the past more elaborately, cope orally in a simple situation involving health care, and
understand the main contents of a simple newspaper article on concrete topic with the help of a dictionary,
understand and write short and simple e-mails.
Sisältö:
Content Topics: profession and work, living-related and household issues, opinions, emotions, health, simple
emails.
Suoritustavat:

Texts and tasks with some new vocabulary and grammatical structures will be studied in class and as
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Texts and tasks with some new vocabulary and grammatical structures will be studied in class and as
homework. Different kinds of spoken situations will be practiced. There will be lectures on grammar as well as
different written grammar exercises. Contact lessons 28, homework approximately 24 hours. A written exam.
Arviointi:
Pass / Fail
Oppimateriaalit:
Study materials Course material booklet (in Moodle) and handouts given in class.
Esitietovaatimukset:
FV18A9101 Finnish 1 and FV18A9201 Finnish 2 or equivalent knowledge.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-5 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV18A9101: Finnish I, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2008 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Elina Häkkinen, Kristiina Karjalainen, Tarja Kovalev
Periodi:
Ryhmä A: 1, Ryhmä B: 1, Ryhmä C: 1, Ryhmä D: 1, Ryhmä E: 3, Ryhmä F: 3, Ryhmä G: 1
Opetuskieli:
suomi ja englanti
Vastuuopettaja(t):
Elina Häkkinen, Kristiina Karjalainen
Tavoitteet:
After the course students are expected to be able to tell about themselves in Finnish using very simple
expressions, to use simple Finnish everyday phrases, to understand a very simple and slow Finnish
conversation about topics dealt with during the course, to understand the main contents of a very simple text
on concrete topics with the help of a dictionary, and to write very simple sentences on course topics with the
help of a dictionary.
Sisältö:
Topics: greeting people, introducing oneself, asking simple questions, telling about one's plans and schedules,
asking for the price, grocery shopping, telling time. Grammar: the Finnish phonetic and orthographic system,
numbers, verb conjugation, negative sentences, questions, partitive, genitive, consonant gradation, i>e change.
Suoritustavat:
Study Individual and group work that supports learning to communicate in Finnish. Contact lessons 28,
homework approximately 24 hours. A written examination. Moodle is used in this course.
Arviointi:
Pass / Fail
Oppimateriaalit:
Course material booklet (in Moodle) and handouts given in class.
Esitietovaatimukset:
No previous knowledge of the Finnish language is expected.

FV15A9401: Francais technique, 1 - 2 op
Voimassaolo: 01.08.2013 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
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Opettajat: Sari Pärssinen
Suoritusvuosi:
TkK 3
Periodi:
Ryhmä A: 3-4
Opetuskieli:
suomi, englanti ja ranska
Vastuuopettaja(t):
Sari Pärssinen
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan osaavan etsiä ranskankielistä konetekniikan lähdemateriaalia
ja konstruktiomateriaaleihin liittyvää perusterminologiaa sekä hyödyntää sitä konstruktiomateriaalit opintojaksolla suoritettavissa tehtävissä.
Sisältö:
Konstruktiomateriaalien ranskankielisen sanaston oppiminen ja soveltaminen tiedonhaussa. Harjoitukset
kerran viikossa.
Suoritustavat:
12 h luentoja ja itsenäistä työskentelyä arviolta 20 tuntia.
Arviointi:
hyväksytty / hylätty
Oppimateriaalit:
BK50A2701 Selection Criteria of Structural Materials -opintojakson yhteydessä annettavia harjoituksia ja
lisätehtäviä.
Esitietovaatimukset:
Ei esitietovaatimuksia ranskasta.

FV15A5302: Français de la vie économique et professionnelle, 2 - 3 op
Voimassaolo: 01.08.2015 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Vuokko Paakkonen
Suoritusvuosi:
TkK 1, TkK 2, TkK 3, KTK 1, KTK 2, KTK 3, DI 1, DI 2, KTM 1, KTM 2
Periodi:
Ryhmä A: 1-2
Opetuskieli:
suomi, englanti ja ranska
Vastuuopettaja(t):
Vuokko Paakkonen
Tavoitteet:
Opiskelijan oletetaan kurssin suoritettuaan pystyvän selviytymään suullisesti ja/tai kirjallisesti kurssilla
harjoitelluissa keskisissä työ- ja talouselämään liittyvissä tilanteissa.
Sisältö:
Viestintä: yrityksen kuvaus, koneen tai laitteen toiminnan kuvaus , valmistusprosessin kuvaus, tuotteiden
kuvaus, toimintaohjeiden antaminen, matkaraportti, markkinoinnista puhuminen, menneestä kertominen,
tulevan ajan ohjelmasta puhuminen, viestiminen puhelimitse ja sähköpostilla. Rakenteet: artikkelit, prepositiot,
pronominit, preesens, passé composé ja imperfekti, futuuri ja konditionaali, subjunktiivi, passiivi, suora ja
epäsuora esitys, sidesanat. Opetuskielet: ranska, suomi, englanti.
Suoritustavat:
Viestintätaitoja tukevia harjoituksia. Suullisia harjoituksia suggestopedista menetelmää käyttäen. Oppitunteja
26 (suullinen osa intensiivinä); itsenäistä ja ohjattua työskentelyä verkossa noin 52 tuntia. Kurssin alussa on
informaatiotilaisuus. Kurssin voi suorittaa 2 opintopisteen laajuisena (verkkotyöskentely) tai 3 opintopisteen
laajuisena (verkkotyöskentely + suullinen osuus intensiivinä). Kurssin suorittamisohjeet löytyvät Moodlesta.
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laajuisena (verkkotyöskentely + suullinen osuus intensiivinä). Kurssin suorittamisohjeet löytyvät Moodlesta.
Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisalustaa.
Arviointi:
Hyväksytty / hylätty. Hyväksytysti suoritetut kirjalliset ja suulliset tehtävät. Intensiivijaksolla 80 % läsnäolo.
Oppimateriaalit:
Opettajan jakama materiaali.
Esitietovaatimukset:
FV15A1420 Ranskan jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-10 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV11A9503: Independent Study in English, 1 - 4 op
Voimassaolo: 01.08.2014 Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Kristiina Karjalainen, Olesya Kullberg, Tarja Kovalev, Riitta Gröhn, Ville Välimäki
Huom:
Online course, no contact lessons
Suoritusvuosi:
B.Sc.(Tech.) 1, B.Sc.(Tech.) 2, B.Sc.(Tech.) 3, B.Sc.(Econ.& Bus.Adm.) 1, B.Sc.(Econ.&Bus.Adm.) 2, B.Sc.(Econ.&Bus.
Adm.) 3, M.Sc.(Tech.) 1, M.Sc.(Tech.) 2, M.Sc.(Econ.&Bus.Adm.) 1, M.Sc.(Econ.&Bus.Adm.) 2
Periodi:
Group A: 1-2, Group B: 3-4
Opetuskieli:
English
Vastuuopettaja(t):
Kristiina Karjalainen
Tavoitteet:
The aim of this course is to provide an opportunity for students to work on language skills areas of their
choosing. As such, students can work towards improving in one or more of the following skills areas:
Critical reading and vocabulary building
Grammar and Writing
Secondary aims are a) to support students working on their time-management skills and b) to provide
opportunities to complete a small amount of credits in a short period of time to those who are unable to attend
courses on campus.
Sisältö:
There are specific tasks in the abovementioned areas from which students can choose. In some cases students
can choose the source material (e.g. from their own field of study), and in some other cases, the source
material is provided.
Suoritustavat:
Independent study with study materials and tasks in Moodle, 26-104 hours. All course instructions are in
Moodle. Teacher will send an info email before the start of the course. Teacher reserves the right to change the
course content if necessary. More information and instructions in Moodle.
Arviointi:
Pass/Fail
Oppimateriaalit:
Study materials and exercises for each section provided by teacher in Moodle.
Esitietovaatimukset:
Students who have taken this course earlier or FV11A9502 Independent Study in English 1-6 ECTS before are
not eligible for this course.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
This course has 1-5 places for open university students. More information on the web site for open university

20
This course has 1-5 places for open university students. More information on the web site for open university
instructions.

FV19A5100: Industrial Economy in China, 3 op
Voimassaolo: 01.08.2014 - 31.07.2016
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Huom:
Opintojaksoa EI järjestetä lukuvuonna 2016-2017.
Opetuskieli:
suomi, englanti ja mandariinikiina
Tavoitteet:
The course is meant for those who want to learn the trend of needs in China’s market. In addition to those who
want to work in Chinese-European company or in East Asia, included Hong Kong, Taiwan, Macao, Singapore
and China in their future career. This course is also welcome for those who have ideas of establishing a
business in China or who want to invent a product for China’s market.
Sisältö:
Students will learn the components of the Chinese characters and the most frequently used terminologies.
Students will also read the texts and discuss the relevant topics. In the course, students should become familiar
with the Chinese culture and the recent development of industrial economy in China. The topics are including 1.
solar energy; 2. wind power; 3. Mobile-Commerce; 4. 200 million electronic bicycles in China; 5. 35,000 robots
are needed in China;
Suoritustavat:
56 contact lessons in total. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisalustaa.
Arviointi:
Grade 0-5. Continuous assessment (60%) and exam (40%).
Oppimateriaalit:
Study materials are selected from current announcements provided by the Ministry of Commerce of the People’
s Republic of China.
Esitietovaatimukset:
Students who have passed Chinese 2 or HSK level 2 or has studied in China are preferrable.

FV12A3300: Info Deutschland, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2009 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Jörg Wunderlich
Periodi:
Ryhmä A: 4
Opetuskieli:
saksa
Vastuuopettaja(t):
Jörg Wunderlich
Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan tuntevan Saksan ja oman maansa kulttuurin välisiä eroja ja
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Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan tuntevan Saksan ja oman maansa kulttuurin välisiä eroja ja
yhtäläisyyksiä, hallitsevan perustiedot Saksasta ja osaavan toimia suullisissa viestintätilanteissa maiden
välisessä yhteistyössä sekä osaavan pitää saksankielisen esitelmän.
Sisältö:
Keskustellaan maiden kulttuurieroista ja seuraavista aiheista: maantiedosta, ilmastosta, kulttuurista, mediasta,
historiasta, politiikasta, vihreästä teknologiasta, taloudesta ja kilpailukyvystä. Opiskelija valmistaa ja pitää
pienen esitelmän jostakin maahan liittyvästä aiheesta.
Suoritustavat:
Oppitunteja 28, itsenäistä työtä arviolta 24 tuntia. Pari- ja ryhmätyöskentelyä, roolileikkejä. Jatkuva arviointi tai
suullinen koe. Jatkuva arviointi edellyttää 75 %:n aktiivista läsnäoloa.
Arviointi:
hyväksytty / hylätty
Oppimateriaalit:
Oppitunneilla jaettava opetusmateriaali.
Esitietovaatimukset:
FV12A1612 Deutsch im Unternehmen 2 tai vastaavat taidot ja taidot.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-10 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV18A6000: Johdatus kulttuurienväliseen viestintään, 4 op
Voimassaolo: 01.08.2010 - 31.07.2016
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Periodi:
Ryhmä A: Koko lukuvuoden avoinna opiskelulle
Opetuskieli:
Suomi
Vastuuopettaja(t):
Sari Pärssinen
Tavoitteet:
Opintojakso johdattaa kulttuurienväliseen viestintään ja sen keskeisiin käsitteisiin sekä kehittää
viestintätilanteissa tarvittavaa analysointikykyä ja ymmärrystä erilaisten kulttuurien näkökulmista ja arvoista.
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan tietävän, mitä kulttuurienvälinen viestintä on, miten
identiteetti ja stereotypiat vaikuttavat viestintään ja mitä kulttuurisia arvoja on olemassa, tiedostavan, mitä
viestintätilanteissa tapahtuu, kun kulttuurit kohtaavat ja sopeudutaan uuteen kulttuuriin sekä osaavan
analysoida ja kehittää kulttuurienvälistä kompetenssiaan ja toimia tehokkaasti kansainvälisissä yhteyksissä.
Sisältö:
Kulttuurienvälisen viestinnän keskeisiä käsitteitä: kulttuuri, identiteetti, stereotypia, kulttuuriset arvot,
kulttuurishokki, u-kurvi, kulttuurienvälinen herkkyys (etnosentrismi - etnorelativismi), DIE-analyysi.
Opintojaksolla analysoidaan erilaisia viestintätilanteita mm. yritysmaailmasta. Opetuskieli: suomi.
Suoritustavat:
Opintojakso suoritetaan itsenäisesti laajalla oppimistehtävällä, josta sovitaan opettajan kanssa.
Arviointi:
hyväksytty / hylätty
Oppimateriaalit:
Sovitaan opiskelijan kanssa.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-10 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV14A4501: Kaupallisen venäjän viestintää, 1 - 3 op
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Voimassaolo: 01.08.2014 - 31.07.2016
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Huom:
Opintojakso järjestetään joka toinen lukuvuosi. Opintojaksoa EI järjestetä lukuvuonna 2016-2017.
Opetuskieli:
suomi, englanti ja venäjä
Vastuuopettaja(t):
Olesya Kullberg
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan hallitsevan liike-elämän tavallisimmat kirjalliset
viestintätilanteet venäjän kielen perusrakenteita käyttäen.
Sisältö:
Tilanteet: tutustuminen, projektin valinta, puhelinkeskustelut, liikekirjeet, neuvottelut. Rakenteet: substantiivin
taivutus, verbien rektiot. Opetuskielet: venäjä, englanti ja suomi.
Suoritustavat:
Opintojakso suoritetaan itsenäisenä verkkojaksona kahden periodin aikana. Itsenäistä työskentelyä n. 78 tuntia.
Ajankäytön hallinta ja määräaikojen noudattaminen on tärkeää. Harjoitustöiden tekeminen verkossa.
Opintojaksolla käytetään Moodle oppimisalustaa.
Arviointi:
Harjoitustyöt arvioidaan asteikolla 0 - 5.
Oppimateriaalit:
Moodlessa oleva materiaali.
Esitietovaatimukset:
FV14A1600 Työelämän venäjä tai vastaavat tiedot ja taidot.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-10 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV14A4200: Nykyvenäjän kieltä ja maantuntemusta, 3 op
Voimassaolo: 01.08.2007 Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Natalia Bagrova
Periodi:
Ryhmä A: 1-2
Opetuskieli:
suomi, englanti ja venäjä
Vastuuopettaja(t):
Natalia Bagrova
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan perehtyneen venäläiseen kulttuuriin ja Venäjän nykyoloihin
sekä niissä tapahtuviin muutoksiin ja laajentaneen sanavarastoaan.
Sisältö:
Pari- ja ryhmätyöskentelynä suullisia harjoituksia. Kotitehtävinä eri aihepiirejä käsittelevien tekstien lukeminen,
joiden pohjalta keskusteluharjoituksia oppitunneilla. Opetuskieli: venäjä.
Suoritustavat:
Opetuskielet: venäjä, englanti ja suomi. Oppitunteja 48 (24+24), itsenäistä työskentelyä n. 30 tuntia.
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Opetuskielet: venäjä, englanti ja suomi. Oppitunteja 48 (24+24), itsenäistä työskentelyä n. 30 tuntia.
Opintojaksolla käytetään Moodle oppimisalustaa. Opintojakson suorittamiseen on kaksi vaihtoehtoa: 1) jatkuva
arviointi (edellyttää 75 % aktiivista läsnäoloa oppitunneilla ja hyväksyttyjä suullisia ja kirjallisia pakollisia
tehtäviä); 2) tentti vain sähköisen tenttimisen tilassa.
Arviointi:
0-5
Oppimateriaalit:
Tunneilla jaettava sekä Moodlessa oleva oppimateriaali.
Esitietovaatimukset:
FV14A1600 Työelämän venäjää tai vastaavat tiedot ja taidot
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-10 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV11A6500: Presenting in English, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2007 Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Riitta Gröhn, Olesya Kullberg, Ville Välimäki
Huom:
Groups B and D are completed online.
Suoritusvuosi:
B.Sc.(Tech.) 1, B.Sc.(Tech.) 2, B.Sc.(Tech.) 3, B.Sc.(Econ.&Bus.Adm.) 1, B.Sc.(Econ.&Bus.Adm.) 2, B.Sc.(Econ.&Bus.
Adm.) 3, M.Sc.(Tech.) 1, M.Sc.(Tech.) 2, M.Sc.(Econ.&Bus.Adm.) 1, M.Sc.(Econ.&Bus.Adm.) 2
Periodi:
Group A: 1, Group B: 2, Group C: 3, Group D: 4
Opetuskieli:
English
Vastuuopettaja(t):
Riitta Gröhn
Tavoitteet:
By the end of the course, students will be able to deliver carefully constructed, clear and effective presentations
for academic and professional purposes.
Sisältö:
The language of presentations: Effective introductions and endings, delivery techniques, rapport building
techniques, visual aids, handling questions. Peer and self-feedback. Language of instruction: English.
Suoritustavat:
Contact lessons 28 h, individual study 24 h. Classroom exercises, presentation practice and homework. Moodle
will be used for distributing materials and for communicating with students. Classroom-based course 80%
attendance required. Course instructions in Moodle.
Arviointi:
Pass/Fail based on the successful completion of all assignments and a final presentation.
Oppimateriaalit:
Provided by teacher in Moodle.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
This course has 1-5 places for open university students. More information on the web site for open university
instructions.

FV15A9301: Ranskan itseopiskelukurssi tekniikan ja kauppatieteiden opiskelijoille, 1 - 4 op
Voimassaolo: 01.08.2009 -
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Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Vuokko Paakkonen
Suoritusvuosi:
TkK 1,TkK 2,TkK 3,KTK 1,KTK 2,KTK 3,DI 1,DI 2,KTM 1,KTM 2
Periodi:
Ryhmä A: 1-2 Ryhmä B: 3-4
Opetuskieli:
suomi, englanti ja ranska
Vastuuopettaja(t):
Vuokko Paakkonen
Tavoitteet:
Kurssin jälkeen opiskelijan oletetaan pystyvän osoittamaan, että hän on parantanut itseopiskelutaitojaan ja
saavuttanut opiskelusuunnitelmaan merkityt kieli- ja viestintätaidon kehittämistavoitteet.
Sisältö:
Opiskelija määrittelee sisällön yksityiskohtaisesti opiskelusuunnitelmassaan. Ohjauskieli: ranska, suomi tai
englanti.
Suoritustavat:
Itsenäistä työskentelyä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti 26 - 104 tuntia. Opintojakso on
tuutoroitu itseopiskelukurssi; yhteydenpito ohjaavaan opettajaan sovitaan opintojakson alussa. Opintojakso
sopii integroitavaksi ammattiaineiden opintoihin sekä ulkomailla oleskeluun. Opintojaksolla käytetään Moodleoppimisalustaa.
Arviointi:
Arviointi hyväksytty/hylätty kurssilla tehtyjen tehtävien ja oppimispäiväkirjan perusteella.
Oppimateriaalit:
Opiskelijan valinnan mukaan.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-10 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV15A1410: Ranskan jatkokurssi 1, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2009 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Vuokko Paakkonen
Suoritusvuosi:
TkK 1, TkK 2, TkK 3, KTK 1, KTK 2, KTK 3, DI 1, DI 2, KTM 1, KTM 2
Periodi:
Ryhmä A: 3
Opetuskieli:
suomi, englanti ja ranska
Vastuuopettaja(t):
Vuokko Paakkonen
Tavoitteet:
Opiskelijan oletetaan kurssin suoritettuaan pystyvän selviytymään kurssilla harjoitelluista työelämään liittyvistä
tilanteista, keskustelemaan kurssilla käsitellyistä aiheista yksinkertaisia lauseita käyttäen, kirjoittamaan lyhyitä
kurssin aihepiiriin liittyviä tekstejä, ymmärtämään yksinkertaisia kurssin aihepiiriin liittyviä tekstejä ja
tiedostamaan ja soveltamaan tärkeimpiä ranskalaisia tapakulttuurisääntöjä.
Sisältö:
Viestintä: työstä, työpaikasta ja työoloista puhuminen, yritysesittely (lyhyesti), työnhakuun liittyvä viestintä:CV:n
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Viestintä: työstä, työpaikasta ja työoloista puhuminen, yritysesittely (lyhyesti), työnhakuun liittyvä viestintä:CV:n
kirjoittaminen, valmistusprosessin kuvaus (lyhyesti). Rakenteet: artikkelit, prepositiot, persoonapronominit,
relatiivipronominit, esittelyrakenne, nominalisaatio, preesens, passé compose, imperfekti, passiivimuoto.
Opetuskieli: Ranska, englanti, suomi.
Suoritustavat:
Viestintätaitoa tukevia harjoituksia. Oppitunteja 28, itsenäistä työskentelyä arviolta 24 tuntia. Hyväksytysti
suoritetut kirjalliset tehtävät, jatkuva arviointi tai suullinen koe. Jatkuva arviointi edellyttää 75 %:n aktiivista
läsnäoloa. Kurssilla on itseopiskelumahdollisuus, jolloin vaatimuksena on hyväksytysti suoritetut kirjalliset
tehtävät ja suullinen koe. Kurssin suorittamisohjeet löytyvät Moodlesta. Opintojaksolla käytetään Moodle oppimisalustaa.
Arviointi:
hyväksytty / hylätty
Hyväksytysti suoritetut kirjalliset tehtävät 50%, suullinen koe tai jatkuva arviointi 50%.
Oppimateriaalit:
Béatrice TAUZIN, Anne-Lyse DUBOIS: Objectif Express 1 (Nouvelle édition), kpl 7 - 8.
Esitietovaatimukset:
FV15A1220 Ranskan peruskurssi 2 tai vastaavat tiedot ja taidot.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-10 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV15A1420: Ranskan jatkokurssi 2, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2009 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Vuokko Paakkonen
Suoritusvuosi:
TkK 1, TkK 2, TkK 3, KTK 1, KTK 2, KTK 3, DI 1, DI 2, KTM 1, KTM 2
Periodi:
Ryhmä A: 4
Opetuskieli:
suomi, englanti ja ranska
Vastuuopettaja(t):
Vuokko Paakkonen
Tavoitteet:
Opiskelijan oletetaan kurssin suoritettuaan pystyvän selviytymään kurssilla harjoitelluista työelämään liittyvistä
tilanteista, keskustelemaan kurssilla käsitellyistä aiheista yksinkertaisia lauseita käyttäen, kirjoittamaan lyhyen
kurssin aihepiiriin liittyvän tekstin, ymmärtämään yksinkertaisia kurssin aihepiiriin liittyviä tekstejä ja
tiedostamaan ja soveltamaan tärkeimpiä ranskalaisia tapakulttuurisääntöjä.
Sisältö:
Viestintä: työympäristöstä puhuminen, ohjeiden, kieltojen ja ehdotusten antaminen ja ymmärtäminen, vioista ja
niiden korjaamisesta puhuminen, pankissa asiointi, lääkärin vastaanotolla asiointi, henkilön kuvailu, menneestä
ja tulevan ajan tapahtumista kertominen. Rakenteet: artikkelit, persoonapronominit, relatiivipronominit,
preesens, passé compose ja imperfekti, konditionaali, futuuri, gerund. Opetuskielet: ranska, englanti, suomi.
Suoritustavat:
Viestintätaitoja tukevia harjoituksia. Oppitunteja 28, itsenäistä työskentelyä arviolta 24 tuntia. Hyväksytysti
suoritetut kirjalliset tehtävät. Jatkuva arviointi tai suullinen koe. Jatkuva arviointi edellyttää 75 %:n aktiivista
läsnäoloa. Kurssilla on itseopiskelumahdollisuus, jolloin vaatimuksena on hyväksytysti suoritetut kirjalliset
tehtävät ja suullinen koe. Kurssin suorittamisohjeet löytyvät Moodlesta. Opintojaksolla käytetään Moodle oppimisalustaa.
Arviointi:
hyväksytty / hylätty
Hyväksytysti suoritetut kirjalliset tehtävät 50 %. Jatkuva arviointi tai suullinen koe 50 %.
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Hyväksytysti suoritetut kirjalliset tehtävät 50 %. Jatkuva arviointi tai suullinen koe 50 %.
Oppimateriaalit:
Béatrice TAUZIN, Anne-Lyse DUBOIS: Objectif Express 1 (Nouvelle édition), kpl 9 - 10.
Esitietovaatimukset:
FV15A1410 Ranskan jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot ja taidot.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-10 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV15A1210: Ranskan peruskurssi 1, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2009 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Vuokko Paakkonen
Suoritusvuosi:
TkK 1, TkK 2, TkK 3, KTK 1, KTK 2, KTK 3, DI 1, DI 2, KTM 1, KTM 2
Periodi:
Ryhmä A: 1
Opetuskieli:
suomi, englanti ja ranska
Vastuuopettaja(t):
Vuokko Paakkonen
Tavoitteet:
Opiskelijan oletetaan kurssin suoritettuaan pystyvän ymmärtämään hidasta ja selkeää ammattikielistä puhetta,
joka liittyy kurssin aihepiireihin, kertomaan yksinkertaisilla lauseilla itsestään, kirjoittamaan hyvin
yksinkertaisen tekstin, ymmärtävän kurssin aihepiiriin liittyvistä teksteistä pääkohdat ja käyttämään
ranskalaiselle viestintäkulttuurille tyypillisiä kohteliaisuusmuotoja ja sanoja.
Sisältö:
Viestintä: esittäytyminen, itsestä ja perheestä kertominen, viestiminen puhelimessa ja sähköpostilla (hyvin
yksinkertaisessa muodossa), muodollisen ja epämuodollisen viestinnän peruserot, kysymysten esittäminen,
mieltymysten ilmaiseminen. Rakenteet: preesens, artikkelit, paikan prepositiot, prepositiot à ja de,
persoonapronominit, omistusta ilmaiseva rakenne, kieltolause, kysymyslause, lukusanat. Opetuskielet: ranska,
suomi ja englanti.
Suoritustavat:
Viestintätaitoa tukevia harjoituksia. Oppitunteja 28, itsenäistä työskentelyä arviolta 24 tuntia. Hyväksytysti
suoritetut kirjalliset tehtävät, jatkuva arviointi tai suullinen koe.Jatkuva arviointi edellyttää 75 %:n aktiivista
läsnäoloa. Kurssilla on itseopiskelumahdollisuus, jolloin vaatimuksena hyväksytysti suoritetut kirjalliset tehtävät
ja suullinen koe. Kurssin suorittamisohjeet löytyvät Moodlesta. Opintojaksolla käytetään Moodle oppimisalustaa.
Arviointi:
hyväksytty/hylätty, kirjalliset tehtävät 50%, suullinen koe tai jatkuva arviointi 50%.
Oppimateriaalit:
Béatrice TAUZIN, Anne-Lyse DUBOIS: Objectif Express 1,(Nouvelle édition) kpl 1 - 3.
Esitietovaatimukset:
Ei esitietoja
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-5 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV15A1220: Ranskan peruskurssi 2, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2009 - 31.07.2017
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Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Vuokko Paakkonen
Suoritusvuosi:
TkK 1, TkK 2, TkK 3, KTK 1, KTK 2, KTK 3, DI 1, DI 2, KTM 1, KTM 2
Periodi:
Ryhmä A: 2
Opetuskieli:
suomi, englanti ja ranska
Vastuuopettaja(t):
Vuokko Paakkonen
Tavoitteet:
Opiskelijan oletetaan kurssin suoritettuaan pystyvän ymmärtämään hidasta ja selkeää ammattikielistä puhetta,
joka liittyy kurssin aihepiireihin, kertomaan yksinkertaisilla lauseilla itsestään ja työstään, käymään hyvin
yksinkertaisia puhelinkeskusteluja, kirjoittamaan hyvin yksinkertaisia tekstejä, ymmärtävän kurssin aihepiiriin
liittyvistä teksteistä pääkohdat ja käyttämään ranskalaiselle viestintäkulttuurille tyypillisiä kohteliaisuusmuotoja
ja sanoja.
Sisältö:
Viestintä: Viestiminen matkustustilanteissa, hotellin kuvaaminen, työpäivästä puhuminen, suunnitelmista
puhuminen, ravintolassa ja kaupassa asiointi, ruuasta puhuminen, viestiminen puhelimella ja sähköpostilla.
Rakenteet: artikkelit, partitiivi, persoonapronominit, kysyvät pronominit, demonstratiiviset adjektiivit ja
pronominit, adjektiivin muoto ja paikka, vertailumuodot, paikanprepositiot, prepositiot à ja de, preesens, passé
compose, lähiajan futuuri. Opetuskielet: ranska, englanti ja suomi.
Suoritustavat:
Viestintätaitoa tukevia harjoituksia. Oppitunteja 28, itsenäistä työskentelyä arviolta 24 tuntia. Hyväksytysti
suoritetut kirjalliset tehtävät. Jatkuva arviointi tai suullinen koe. Jatkuva arviointi edellyttää 75 %:n aktiivista
läsnäoloa. Kurssilla on itseopiskelumahdollisuus, jolloin vaatimuksena on hyväksytysti suoritetut kirjalliset
tehtävät ja suullinen koe. Kurssin suorittamisohjeet löytyvät Moodlesta. Opintojaksolla käytetään Moodle oppimisalustaa.
Arviointi:
hyväksytty / hylätty
Hyväksytysti suoritetut ja kirjalliset tehtävät 50%, suullinen koe tai jatkuva arviointi 50%
Oppimateriaalit:
Béatrice TAUZIN, Anne-Lyse DUBOIS: Objectif Express 1 (Nouvelle édition), kpl 4 - 6
Esitietovaatimukset:
FV15A1210 Ranskan peruskurssi 1 tai vastaavat tiedot ja taidot
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-5 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV12A1211: Saksa 1, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2016 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Pirjo Rantonen, Jörg Wunderlich
Huom:
korvaa opintojakson FV12A1210 Saksan peruskurssi 1
Periodi:
Ryhmä A: 1, Ryhmä B: 1, Ryhmä C: 2, Ryhmä D: 2, Ryhmä E: 3, Ryhmä F: 3, Ryhmä G: 4
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Ryhmä A: 1, Ryhmä B: 1, Ryhmä C: 2, Ryhmä D: 2, Ryhmä E: 3, Ryhmä F: 3, Ryhmä G: 4
Opetuskieli:
saksa, suomi ja englanti
Vastuuopettaja(t):
Jörg Wunderlich, Pirjo Rantonen
Tavoitteet:
Opiskelijan oletetaan kurssin suoritettuaan pystyvän ymmärtämään hidasta ja selkeää kurssin aihepiireihin
liittyvää puhetta, kertomaan yksinkertaisilla lauseilla kurssin aihepiireistä, kirjoittamaan lyhyitä ja yksinkertaisia
kurssin aihepiiriin liittyviä tekstejä ja käyttämään saksalaiselle viestintäkulttuurille tyypillisiä
kohteliaisuusmuotoja ja -ilmaisuja.
Sisältö:
Kurssilla painotetaan työelämän viestintätilanteita. Tilanteet: henkilötiedot, esittäytyminen, työpaikkaan
tutustuminen. Rakenteet: verbit preesensissä, sanajärjestys, artikkelien käyttö, akkusatiivi, lukusanat,
persoonapronominit.
Suoritustavat:
Viestintätaitoja tukevia harjoituksia. Oppitunteja 28, itsenäistä työskentelyä arviolta 24 tuntia. Kirjallinen koe.
Suullinen koe tai arvosana jatkuvan arvioinnin perusteella. Jatkuva arviointi edellyttää 75 %:n aktiivista
läsnäoloa. Kurssilla on itseopiskelumahdollisuus, jolloin vaatimuksena hyväksytysti suoritetut kirjalliset työt
sekä kirjallinen ja suullinen tentti.
Arviointi:
hyväksytty/hylätty
Oppimateriaalit:
DaF im Unternehmen A1, kappaleet 1-3.
Esitietovaatimukset:
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet saksaa.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-10 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV12A1221: Saksa 2, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2016 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Pirjo Rantonen, Jörg Wunderlich
Huom:
korvaa opintojakson FV12A1220 Saksan peruskurssi 2
Periodi:
Ryhmä A: 1, Ryhmä B: 2, Ryhmä C: 2, Ryhmä D: 3, Ryhmä E: 3, Ryhmä F: 4
Opetuskieli:
saksa, suomi ja englanti
Vastuuopettaja(t):
Pirjo Rantonen, Jörg Wunderlich
Tavoitteet:
Opiskelijan oletetaan kurssin suoritettuaan pystyvän ymmärtämään hidasta ja selkeää kurssin aihepiireihin
liittyvää puhetta, kertomaan yksinkertaisilla lauseilla kurssin aihepiireistä, kirjoittamaan lyhyitä ja yksinkertaisia
kurssin aihepiiriin liittyviä tekstejä ja käyttämään saksalaiselle viestintäkulttuurille tyypillisiä
kohteliaisuusmuotoja ja -ilmaisuja.
Sisältö:
Kurssilla painotetaan työelämän viestintätilanteita. Tilanteet: aikatauluista sopiminen, yritykseen tutustuminen,
ruokailu. Rakenteet: kieltomuodot, modaaliapuverbit, omistuspronominit, järjestysluvut, persoonapronominien
akkusatiivi, haben ja sein imperfektissä.
Suoritustavat:
Oppitunteja 28, itsenäistä työskentelyä arviolta 24 tuntia. Kirjallinen koe. Suullinen koe tai arvosana jatkuvan
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Oppitunteja 28, itsenäistä työskentelyä arviolta 24 tuntia. Kirjallinen koe. Suullinen koe tai arvosana jatkuvan
arvioinnin perusteella. Jatkuva arviointi edellyttää 75 %:n aktiivista läsnäoloa. Kurssilla on
itseopiskelumahdollisuus, jolloin vaatimuksena hyväksytysti suoritetut kirjalliset työt sekä kirjallinen ja suullinen
tentti.
Arviointi:
hyväksytty / hylätty
Oppimateriaalit:
DaF im Unternehmen A1, kappaleet 4-6.
Esitietovaatimukset:
FV12A1211 Saksa 1 tai vastaavat alkeistaidot (esimerkiksi 1-2 kurssia lukiossa)
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-10 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV12A1411: Saksa 3, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2016 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Pirjo Rantonen, Jörg Wunderlich
Huom:
korvaa opintojakson FV12A1410 Saksan jatkokurssi 1
Periodi:
Ryhmä A: 1, Ryhmä B: 2, Ryhmä C: 3, Ryhmä D: 3, Ryhmä E: 4
Opetuskieli:
saksa, suomi ja englanti
Vastuuopettaja(t):
Pirjo Rantonen, Jörg Wunderlich
Tavoitteet:
Opiskelijan oletetaan kurssin suoritettuaan pystyvän keskustelemaan kurssilla käsitellyistä aiheista,
kirjoittamaan lyhyitä kurssin aihepiireihin liittyviä tekstejä, ymmärtämään kurssin aihepiireihin liittyvien tekstien
pääasiallisen sisällön ja tiedostamaan ja soveltamaan tärkeimpiä saksalaisia tapakulttuurisääntöjä.
Sisältö:
Kurssilla painotetaan työelämän viestintätilanteita. Tilanteet: tien neuvominen, työtehtävät, yritysjuhlat,
työmatka. Rakenteet: yhdysverbit, käskymuoto, perfekti, demonstratiivipronominit, modaaliverbien imperfekti.
Suoritustavat:
Oppitunteja 28, itsenäistä työskentelyä arviolta 24 tuntia. Kirjallinen koe. Suullinen koe tai arvosana jatkuvan
arvioinnin perusteella. Jatkuva arviointi edellyttää 75 %:n aktiivista läsnäoloa. Kurssilla on
itseopiskelumahdollisuus, jolloin vaatimuksena hyväksytysti suoritetut kirjalliset työt sekä kirjallinen ja suullinen
tentti.
Arviointi:
hyväksytty / hylätty
Oppimateriaalit:
DaF im Unternehmen A1, kappaleet 7-10.
Esitietovaatimukset:
FV12A1221 Saksa 2 tai vastaavat taidot (esimerkiksi 1 vuosi lukiossa tai 2 vuotta peruskoulussa)
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-10 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV12A5202: Saksan itseopiskelukurssi, 1 - 2 op
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Voimassaolo: 01.08.2011 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Jörg Wunderlich
Huom:
Jatkuva ilmoittautuminen suoraan opettajalle 1.9.2016-3.3.2017
Periodi:
Ryhmä A: 1, 2, 3, 4
Opetuskieli:
saksa
Vastuuopettaja(t):
Jörg Wunderlich
Tavoitteet:
Opiskelijalla on mahdollisuus parantaa saksan kielen taitojaan ja valmiuksiaan omaan tahtiinsa, omat tarpeet ja
lähtökohdat huomioon ottaen.
Sisältö:
Itsenäistä työskentelyä saksan kielellä omalla alalla. Mahdollisuus yhdistää oman aineen opintoihin. Perustuu
opiskelijan ja opettajan väliseen oppimissuunnitelmaan, josta käy ilmi mm. opiskelijan opintojaksolle asettamat
tavoitteet, sisältö ja sovittu aikataulu.
Verkossa valmiita oppimispaketteja seuraavista aihepiireistä: ympäristötekniikka: http://u-002-segsv001.unituebingen.de/entecnet/index.htm, konetekniikka: http://projects.ael.uni-tuebingen.de/deuma
/deuma_overview.htm, metsäteollisuus: http://www.uni-tuebingen.de/ael/ilegefos/ilegefos_overview.htm ja
kirjallinen liikeviestintä.
Suoritustavat:
Opintojakson voi suorittaa 1 tai 2 opintopisteen laajuisena. Itsenäistä työskentelyä 26 tai 52 tuntia. Opintojakso
arvioidaan oppimispäiväkirjan ja -tehtävien perusteella.
Arviointi:
hyväksytty / hylätty
Esitietovaatimukset:
A2-tasoiset kurssit tai vastaavat tiedot ja taidot.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-5 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijoille. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV13A1800: Språkprov för ekonomie studerande, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2007 - 31.07.2016
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Huom:
Hyväksytty suoritus vastaa korkeakoulututkinnon s uorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä
kaksikielisellä alueella vaadittavaa kielitaitoa (laki 424/03 ja asetus 481/03).
Suoritusvuosi:
KTK 1, KTK 2, KTK 3
Periodi:
Ryhmä A: 1, 2, 3, 4
Opetuskieli:
Ruotsi
Vastuuopettaja(t):
Merja Naalisvaara-Jokinen
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Merja Naalisvaara-Jokinen
Tavoitteet:
Kokeessa opiskelijan on osoitettava riittävä oman alansa perusterminologian tuntemus kirjallisesti ja suullisesti.
Suoritustavat:
Kirjallinen kuulustelu ja suullinen koe. Hyväksytty kirjallinen kuulustelu on suulliseen kokeeseen pääsyn
edellytys. Koetta saa yrittää vain kerran. Kirjallinen koe sähköisen tenttimisen tilassa. Lisätietoja opettajalta.
Esitietovaatimukset:
Opiskelija, jolla on hyvä ruotsin kielen taito (yo-arvosana e tai l) ja joka hallitsee oman alansa
perusterminologian, voi osallistua kielikokeeseen. Pelkkä lukiossa saavutettu hyvä pääosin yleiskielen taito ei
riitä kielikokeessa.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-5 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV13A1600: Språkprov för teknologer, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2007 - 31.07.2016
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Huom:
Hyväksytty suoritus vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä
kaksikielisellä alueella vaadittavaa kielitaitoa (laki 424/03 ja asetus 481/03).
Suoritusvuosi:
TkK 1, TkK 2, TkK 3
Periodi:
Ryhmä A: 1, 2, 3, 4
Opetuskieli:
Ruotsi
Vastuuopettaja(t):
Merja Naalisvaara-Jokinen
Tavoitteet:
Kokeessa opiskelijan on osoitettava riittävä oman alansa perusterminologian tuntemus kirjallisesti ja suullisesti.
Suoritustavat:
Kirjallinen kuulustelu ja suullinen koe. Hyväksytty kirjallinen kuulustelu on suulliseen kokeeseen pääsyn
edellytys. Koetta saa yrittää vain kerran. Kirjallinen koe sähköisen tenttimisen tilassa. Lisätietoja opettajalta.
Arviointi:
Kirjallinen ja suullinen taito arvioidaan erikseen merkinnällä Tyydyttävä tai Hyvä.
Esitietovaatimukset:
Opiskelija, jolla on hyvä ruotsin kielen taito (yo-arvosana e tai l) ja joka hallitsee oman alansa
perusterminologian, voi osallistua kielikokeeseen. Pelkkä lukiossa saavutettu hyvä pääosin yleiskielen taito ei
riitä kielikokeessa.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-5 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV13A0150: Svenska för teknologer, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2013 - 31.07.2018
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
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Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Vuokko Paakkonen
Huom:
Kurssi on tarkoitettu vain tekniikan 1. kandivuoden opiskelijoille. Hyväksytty suoritus vastaa
korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä kaksikielisellä alueella vaadittavaa
kielitaitoa (laki 424/03 ja asetus 481/03).
Suoritusvuosi:
TkK 1
Periodi:
Ryhmä A: 2, Ryhmä B: 3, Ryhmä C: 3, Ryhmä D: 3, Ryhmä E: 3, Ryhmä F: 4, Ryhmä G: 4
Opetuskieli:
ruotsi
Vastuuopettaja(t):
Vuokko Paakkonen
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan pystyvän viestimään suullisesti ja kirjallisesti ruotsiksi
työelämän keskeisissä viestintätilanteissa sekä ymmärtävän yleisteknisiä ruotsinkielisiä tekstejä.
Sisältö:
Opiskelijan alaan liittyvät aiheet, keskeiset työelämän vuorovaikutustilanteet.
Suoritustavat:
Kirjallista ja suullista viestintää tukevia harjoituksia. Pienryhmätyöskentelyä. Ryhmien B, C, D ja E ruotsin
suulliset harjoitukset suoritetaan samanaikaisesti opintojaksojen BK10A4200 Tuotesuunnittelu ja –mallinnus ja
BK50A3400 Tekninen dokumentointi ja 3D-mallinnus harjoitusten kanssa. Hyväksytysti suoritetut suulliset ja
kirjalliset tehtävät. Lähiopetusta 14 tuntia. Yhteisissä tapaamisissa oltava läsnä vähintään 80 %. Itsenäistä
työskentelyä n. 38 tuntia. Opetuskieli ruotsi.
Kurssin voi suorittaa myös kokonaan itsenäisesti opiskellen. Lisätietoa saa kurssin opettajalta. Kurssin
suorittamisohjeet löytyvät Moodlesta. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisalustaa.
Arviointi:
0-5, kirjallinen viestintätaito 50 %, suullinen viestintätaito 50 %.
Oppimateriaalit:
Opettajan jakama materiaali ja opiskelijoiden tuottama materiaali.
Esitietovaatimukset:
Taitotaso B1.

FV14A4802: Talouselämän ja tekniikan venäjän lukukurssi, 2 - 4 op
Voimassaolo: 01.08.2016 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Natalia Bagrova
Huom:
Itseopiskelukurssi, järjestetään joka toinen vuosi.
Periodi:
Ryhmä A: 3-4
Opetuskieli:
suomi, englanti ja venäjä
Vastuuopettaja(t):
Natalia Bagrova
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan omaksuneen keskeistä venäjänkielisen talouselämän ja
tekniikan terminologiaa ja ymmärtävän niitä käsitteleviä tekstejä.
Sisältö:
Suomen ja Venäjän talouselämän ja tekniikan ajankohtaiset aiheet. Lukusanan taivutus, passiivi, partisiipit.
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Suomen ja Venäjän talouselämän ja tekniikan ajankohtaiset aiheet. Lukusanan taivutus, passiivi, partisiipit.
Lauseenvastikkeet. Opetuskielet: suomi, englanti ja venäjä.
Suoritustavat:
Opintojakso suoritetaan itsenäisenä verkkojaksona kahden periodin aikana. Itsenäistä työskentelyä arviolta 104
tuntia. Infotilaisuus kolmannen periodin alussa. Ajankäytön hallinta ja määräaikojen noudattaminen on
tärkeää. Jatkuva arviointi verkkotehtävien perusteella. Opintojaksolla käytetään Moodle oppimisalustaa.
Arviointi:
hyväksytty / hylätty
Oppimateriaalit:
Moodlessa oleva materiaali.
Esitietovaatimukset:
FV14A1600 Työelämän venäjää tai vastaavat tiedot ja taidot.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-10 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV18A3001: Talouselämän viestintä, 3 op
Voimassaolo: 01.08.2011 - 31.12.2018
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Esa Laihanen
Huom:
Opintojakso on tarkoitettu suomea äidinkielenään käyttäville opiskelijoille ja kuuluu äidinkielen
tieteellis-ammatillisiin viestintäopintoihin tuotantotalouden ja tietotekniikan koulutusohjelmien
opetussuunnitelmien määrittelemällä tavalla.
Suoritusvuosi:
TkK 1
Periodi:
Ryhmä A: 3-4, Ryhmä B: 3-4
Opetuskieli:
Suomi
Vastuuopettaja(t):
Esa Laihanen
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan oppineen arvioimaan omaa viestintäosaamistaan, kehittäneen
viestintätaitojaan puheviestinnässä sekä alansa akateemisen asiantuntijan keskeisissä työelämän
tekstitilanteissa, tuntevan talouselämän ja yritysviestinnän tekstilajeja ja viestintätilanteita, osaavan analysoida
ja kirjoittaa erilaisia talous- ja yrityselämän tekstejä sekä arvioida niihin kirjoittuvia valintoja sekä hankkineen ja
kehittäneen valmiuksiaan toimia tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa työelämän esiintymis-,
vuorovaikutus- ja tekstitilanteissa.
Sisältö:
Viestijäkuva, esiintymis- ja vuorovaikutustaidot erilaisissa työelämän asiantuntijaviestinnän tilanteissa
(esiintyminen, ryhmäviestintä, neuvottelut ja kokoukset, palautteen antaminen, vastaanottaminen sekä
hyödyntäminen), talouselämän ja yritysviestinnän keskeiset tekstilajit ja niiden vaatimukset, kielen- ja
tekstinhuollon perusasiat. Opetuskieli: suomi.
Suoritustavat:
Työskentely opintojaksolla perustuu monimuoto-opetukseen, johon sisältyy ohjattua lähi- ja etäopiskelua (42 t)
sekä itsenäistä työskentelyä (36 t). Opintojaksolla hyödynnetään myös verkko-oppimisympäristöä (Moodle).
Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisalustaa.
Arviointi:
Opintojakso arvostellaan hyväksytty/hylätty-periaatteella. Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään
oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.
Oppimateriaalit:
Kielijelppi (ks. http://www.kielijelppi.fi/). Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen & Ollikainen: Yrityksen viestintä. Koskimies,
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Kielijelppi (ks. http://www.kielijelppi.fi/). Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen & Ollikainen: Yrityksen viestintä. Koskimies,
Riitta: Asiantuntijan esiintymistaito. Onnistuneen esityksen kulmakivet. Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen
tuottama puheviestinnän itseopiskelumateriaali (ks. http://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka
/maja_tietomajakka.shtml). Kirjoittajan ABC-kortti -verkko-oppimateriaali (ks. http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/).
Opettajan jakama ja ilmoittama materiaali.

FV11A2201: Technical English Reading Course, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2008 Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Riitta Gröhn, Olesya Kullberg, Tarja Kovalev, Ville Välimäki
Huom:
Online course, no contact lessons
Periodi:
Group A: 1, Group B: 2, Group C: 3, Group D: 4
Opetuskieli:
English
Vastuuopettaja(t):
Tarja Kovalev
Tavoitteet:
By the end of the course, students are expected to be able to demonstrate the ability to comprehend, analyze
and summarize authentic technical texts in English, to learn and master general technical vocabulary, and the
ability to read quickly and effectively by using different reading techniques.
Sisältö:
Vocabulary building, reading techniques, text structure, reading comprehension and summaries, group work,
peer feedback.
Suoritustavat:
Period 1,2,3,4, online: 52 hours for self study, group work, peer feedback and exercise completion. Course
instructions and background material in Moodle. Moodle is used in this course.
Arviointi:
Pass/Fail. Students are expected to complete all assignments and online quizzes according to the timetable. All
assignments must be completed in time.
Oppimateriaalit:
Provided by the teacher through Moodle.
Esitietovaatimukset:
Students who have taken FV11A2600 Business English Reading Course are not eligible for this course.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
This course has 1-5 places for open university students. More information on the web site for open university
instructions.

FV12A7500: Technik und Naturwissenschaften auf Deutsch, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2015 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Jörg Wunderlich
Periodi:
Ryhmä A: 2
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Opetuskieli:
saksa
Vastuuopettaja(t):
Jörg Wunderlich
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan osaavan tekniikan ja luonnontieteiden perusterminologiaa,
hallitsevan teknisessä kielessä tarvittavat rakenteet, osaavan keskustella yleisesti tekniikasta ja
luonnontieteistä, osaavan kuvailla prosesseja, ymmärtävän tekniikkaa ja luonnontieteitä käsitteleviä tekstejä.
Sisältö:
Kerrataan teknisessä kielessä tarvittavat rakenteet. Harjoitellaan tekniikan ja luonnontieteiden kieltä sekä
suullisesti että kirjallisesti. Aiheet: fysiikka, kemia, matematiikka, konetekniikka, energiatekniikka,
ympäristötekniikka, kemiantekniikka.
Suoritustavat:
Oppitunteja 28, itsenäistä työskentelyä arviolta 24 tuntia. Hyväksytysti suoritetut kirjalliset ja suulliset tehtävät
tai kirjallinen kuulustelu ja suullinen koe. Jatkuva arviointi edellyttää 75 %:n aktiivista läsnäoloa.
Arviointi:
hyväksytty / hylätty
Oppimateriaalit:
Opettajan monisteet, osittain nettimateriaalit: http://projects.ael.unituebingen.de/entecnet/index.htm,
http://projects.ael.unituebingen.de/deuma/deuma_overview.htm.
Esitietovaatimukset:
A2-tason kurssit tai vastaavat tiedot ja taidot.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-10 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijoille. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV18A2800: Tekniikan puhe- ja kirjoitusviestintä, 3 op
Voimassaolo: 01.01.2011 - 31.12.2018
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Elina Häkkinen, Esa Laihanen
Huom:
Opintojakso on tarkoitettu suomea äidinkielenään käyttäville opiskelijoille ja kuuluu äidinkielen
tieteellis-ammatillisiin viestintäopintoihin koulutusohjelmien opetussuunnitelmien määrittelemällä
tavalla.
Suoritusvuosi:
TkK 1, TkK 2
Periodi:
Ryhmä A: 1-2, Ryhmä B: 1-2, Ryhmä C: 1-2, Ryhmä D: 1-2, Ryhmä E: 1-2, Ryhmä F: 3-4, Ryhmä G: 3-4, Ryhmä H: 34
Opetuskieli:
suomi
Vastuuopettaja(t):
Elina Häkkinen, Esa Laihanen
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan osaavan viestiä tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti
keskeisissä työelämän viestintätilanteissa, tunnistaa ja eritellä omia vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaan puheja kirjoitusviestinnässä, antaa, vastaanottaa sekä hyödyntää palautetta, kirjoittaa työelämän keskeisiä
asiantuntijatekstejä ja kehittää esiintymisvarmuuttaan sekä suullisesti että kirjallisesti.
Sisältö:
Esiintymistaidot, ryhmäviestintätaidot (neuvottelut, kokoukset), palautteen antaminen, vastaanottaminen ja
hyödyntäminen, ammatillinen kirjoittaminen keskeisine tekstilajeineen sekä kielen- ja tekstinhuollon perusasiat.
Opetuskieli: suomi.
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Opetuskieli: suomi.
Suoritustavat:
Työskentely opintojaksolla perustuu kaksi periodia kestävään monimuotoopetukseen, johon sisältyy ohjattua
lähi- ja etäopiskelua (42 t) sekä itsenäistä työskentelyä (36 t). Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisalustaa.
Arviointi:
Opintojakso arvostellaan hyväksytty/hylätty-periaatteella. Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään
oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.
Oppimateriaalit:
Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen tuottama puheviestinnän itseopiskelumateriaali (ks. http://kielikompassi.
jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_tietomajakka.shtml). Kielijelppi (ks. http://www.kielijelppi.fi/). Kirjoittajan
ABC-kortti -verkko-oppimateriaali (ks. http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/). Opettajan jakama ja ilmoittama
materiaali.

FV18A4001: Tekniikan tutkimusviestintä, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2011 - 31.12.2018
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Esa Laihanen
Huom:
Opintojakso on tarkoitettu suomea äidinkielenään käyttäville opiskelijoille ja kuuluu äidinkielen
tieteellis-ammatillisiin viestintäopintoihin koulutusohjelmien opetussuunnitelmien määrittelemällä
tavalla.
Suoritusvuosi:
TkK 3
Periodi:
Ryhmä A: 1, Ryhmä B: 2, Ryhmä C: 3, Ryhmä D: 4
Opetuskieli:
suomi
Vastuuopettaja(t):
Esa Laihanen
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan osaavan kirjoittaa ja arvioida oman alansa tieteellisiä tekstejä
sekä tietävän, mitä tieteellinen kirjoittaminen on, mitä tieteelliseltä tekstiltä odotetaan, miten tieteellinen teksti
rakennetaan ja miten se viimeistellään.
Sisältö:
Kirjoittaminen osana tutkimusprosessia, kirjoitustyön organisointi, tutkielman ja tieteellisen artikkelin rakenne,
tiivistelmä, otsikointi, kommentoiva referointi, dialogi lähteiden kanssa, viittaustekniikka, havainnollistaminen,
kieliasu. Opetuskieli: suomi.
Suoritustavat:
Opintojakso aloitetaan johdantoluennoilla/työpajoilla (6 t), jotka pidetään intensiiviopetuksena. Lisäksi
itsenäistä työskentelyä (n. 46 t) verkkooppimisympäristössä (Moodle) sekä ohjausta ja palautetta pienryhmissä
(tekstiklinikat). Opintojakso ajoittuu, limittyy ja integroituu kandidaatintutkielman kirjoittamisvaiheeseen, ja se
hakeudutaan suorittamaan samaan aikaan, kun opiskelija osallistuu kandidaatinseminaariin. Opintojaksolla
käytetään Moodle-oppimisalustaa.
Arviointi:
Opintojakso arvostellaan hyväksytty/hylätty-periaatteella. Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään
oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen mukaan lukien oman kandidaatintyön tai siihen liittyvän
seminaaritekstin prosessointiin liittyvä kirjallinen tehtävä.
Oppimateriaalit:
Nykänen, Olli: Toimivaa tekstiä. Opas tekniikasta kirjoittaville. Hirsjärvi, Sirkka–Remes, Pirkko–Sajavaara, Paula:
Tutki ja kirjoita. Kirjoittajan ABC-kortti -verkko-oppimateriaali (ks. http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/). Opettajan
jakama ja ilmoittama materiaali.
Esitietovaatimukset:
Edellytetään ja oletetaan, että opintojakson suorittamisen aikaan opiskelijalla on oma opinnäytetyö
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Edellytetään ja oletetaan, että opintojakson suorittamisen aikaan opiskelijalla on oma opinnäytetyö
(kandidaatintyö) kirjoitusvaiheessa.

FV13A1200: Teknisk svenska, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2007 - 31.07.2018
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Merja Naalisvaara-Jokinen
Huom:
Hyväksytty suoritus vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisön henkilöstöltä
kaksikielisellä alueella vaadittavaa kielitaitoa (laki 424/03 ja asetus 481/03).
Suoritusvuosi:
TkK 2, TkK 3
Periodi:
Ryhmä A: 1, Ryhmä B: 2, Ryhmä C: 3-4, Ryhmä D: 4
Ryhmä E: 27.1.-13.2.2017. Ryhmä on tarkoitettu 2. vuosikurssista eteenpäin ja erityisesti lähellä valmistumista
oleville.
Opetuskieli:
Ruotsi
Vastuuopettaja(t):
Merja Naalisvaara-Jokinen
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan pystyvän lukemaan yleisteknisiä tekstejä, keskustelemaan
tekstien aihepiireistä, hallitsemaan peruskieliopin rakenteet ja keskustelemaan erilaisissa työelämän
vuorovaikutustilanteissa.
Sisältö:
Yleistekniset artikkelit, työelämän vuorovaikutustilanteet ja kulttuurin tuntemus. Opetuskieli: ruotsi.
Suoritustavat:
Viestinnällisiä suullisia ja kirjallisia harjoituksia sekä oppimispäiväkirja. Harjoituksien tarkoituksena on kehittää
ja syventää työelämässä tarvittavaa oman alan ruotsin kielen taitoa. Oppitunteja: 28, itsenäistä työskentelyä
arviolta 24 tuntia. Muualla asuva tai työelämässä oleva voi suorittaa opintojakson itseopiskeluna, mistä sovitaan
opettajan kanssa. Kirjallinen taito: hyväksytysti suoritetut kirjalliset tehtävät ja kirjallinen kuulustelu e-tenttinä.
Suullinen taito: oppitunneilla suoritetut suulliset tehtävät ja suullinen koe. Läsnäolovaatimus 80 %.
Kontaktiopetukseen pohjautuva opintojakso. Suullisen kielitaidon arviointi perustuu sekä jatkuvaan arviointiin
että suulliseen kokeeseen, ja siksi kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa. Opintojaksolla käytetään
Moodle-oppimisalustaa.
Arviointi:
0 - 5, kirjallinen osio 50 %, suullinen osio 50%.
Oppimateriaalit:
Kurssimateriaali on Moodlessa, josta tarvittava materiaali tulostetaan.
Esitietovaatimukset:
Riittävä lähtötaso on lukion B-ruotsin kurssien keskiarvo selvästi yli 7 tai yo-arvosana vahva C tai itseopiskelulla
saavutettu vähimmäistaito (taitotaso B1-B2)
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-5 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV18A4500: Tiedeviestintä, 1 - 2 op
Voimassaolo: 01.08.2011 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
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Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Esa Laihanen
Huom:
Opintojakso on tarkoitettu suomea äidinkielenään käyttäville opiskelijoille.
Suoritusvuosi:
KTK 3, DI 1, DI 2
Periodi:
Ryhmä A: 1-2
Opetuskieli:
suomi
Vastuuopettaja(t):
Esa Laihanen
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan tutustuneen tiedeviestinnän ja oman tieteenalansa teemojen
yleistajuistamisen mahdollisuuksiin, foorumeihin, työtapoihin, tekniikoihin sekä ongelmiin, osaavan viestiä
oman tieteenalansa kysymyksistä yleistajuisesti sekä osaavan arvioida yleistajuista tiedeviestintää kriittisesti.
Sisältö:
Tiedeviestinnän ja tieteen yleistajuistamisen mahdollisuudet, käytänteet, erityispiirteet ja ongelmat erityisesti
oman tieteenalan näkökulmasta; kriittinen ja arvioiva lukutaito; kirjallinen ja suullinen esittäminen. Opetuskieli:
suomi.
Suoritustavat:
Opintojakso perustuu monimuoto-opetukseen, ja työskentely koostuu johdantoluennoista/työpajoista (6 t) sekä
itsenäisestä työskentelystä lähitapaamisineen, verkko-opetuksesta (Moodle) ja opiskelijakongressista (1 op:n
laajuisessa suorituksessa yht. 20 t; 2 op:n laajuisessa suorituksessa yht. 46 t). Opintojakson voi suorittaa 1 tai 2
op:n laajuisena (laajuus määräytyy tehtävien perusteella). Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisalustaa.
Arviointi:
Opintojakso arvostellaan hyväksytty/hylätty-periaatteella. Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään
oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.
Oppimateriaalit:
Opettajan jakama ja ilmoittama materiaali.

FV16A1602: Työelämän espanjaa, 3 op
Voimassaolo: 01.08.2010 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Sari Pärssinen
Periodi:
Ryhmä A: 1
Opetuskieli:
suomi ja espanja
Vastuuopettaja(t):
Sari Pärssinen
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan osaavan käyttää työelämän viestintätilanteissa tarvittavia
rakenteita ja sanastoa, ilmaista mielipiteitään, esitellä yritystä suullisesti ja kirjallisesti.
Sisältö:
Mielipiteen kertominen, yrityksen esittely, työtehtäviä, työnkuvia. Kielioppirakenteista subjunktiivi, imperatiivi.
Opetuskielet: suomi ja espanja.
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Suoritustavat:
Viestintätaitoja tukevia harjoituksia. Oppitunteja 28, itsenäistä työskentelyä arviolta 54 tuntia. Kirjallinen
kuulustelu. Suullinen koe tai arvosana jatkuvan arvioinnin perusteella (jatkuva arviointi edellyttää 75% aktiivista
läsnäoloa). Opintojaksolla on itseopiskelumahdollisuus, jolloin vaatimuksena kirjallinen ja suullinen kuulustelu.
Arviointi:
hyväksytty / hylätty
Oppimateriaalit:
Amate, Puranen. Colegas (1-5).
Esitietovaatimukset:
FV16A1420 Espanjan jatkokurssi 2 tai FV16A1400 Espanja 2 tai vastaavat tiedot ja taidot.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-10 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV14A1600: Työelämän venäjää, 3 op
Voimassaolo: 01.08.2007 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Olesya Kullberg, Natalia Bagrova
Periodi:
Ryhmä A: 1-2, Ryhmä B: 3-4
Opetuskieli:
suomi, englanti ja venäjä
Vastuuopettaja(t):
Olesya Kullberg, Natalia Bagrova
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan täydentäneen työelämän viestintätilanteissa tarvittavia
rakenteita ja sanastoa ja kehittyneen suullisessa kommunikaatiotaidossa tavallisimmissa liike-elämän
viestintätilanteissa.
Sisältö:
Tilanteet: venäläisen työelämän tapakulttuurin tiedostaminen (puhelinkeskustelut, yrityksen esittely, viestien
vastaanotto ja lähettäminen, yrityksen toiminta). Rakenteet: yritysviestinnälle ominaisia kielioppimuotoja, ajan
ilmaukset, venäläinen nimijärjestelmä, aspektit. Opetuskielet: venäjä, suomi ja englanti.
Suoritustavat:
Viestintätaitoja tukevia harjoituksia. Opintojaksolla käytetään Moodle oppimisalustaa. Oppitunteja 48 (24+24).
Itsenäistä työskentelyä 30 t. Opintojakson suorittamiseen on kaksi vaihtoehtoa: 1.) jatkuva arviointi (edellyttää
50 % aktiivista läsnäoloa oppitunneilla ja hyväksyttyjä suullisia ja kirjallisia pakollisia tehtäviä); 2) tentti vain
sähköisen tenttimisen tilassa ja hyväksyttyjä suullisia tehtäviä. Opintojaksolle voi myös ilmoittautua
itseopiskelijaksi, jolloin vaatimuksena on tentti vain sähköisen tenttimisen tilassa ja hyväksyttyjä suullisia
tehtäviä. Itseopiskelusta on ilmoitettava kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä WebOodin Lisätietoja-kentässä
Arviointi:
Hyväksytty / hylätty
Oppimateriaalit:
Donner Virpi & Hyttinen Riitta: Perejdem k delu! Käydäänpä asiaan!
Esitietovaatimukset:
FV14A1420 Venäjä jatkokurssi 2 tai vastaavat tiedot ja taidot
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-10 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV14A1410: Venäjän jatkokurssi 1, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2016 - 31.07.2017
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Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Olesya Kullberg, Natalia Bagrova
Huom:
Opintojakso korvaa osittain vanhan opintojakson FV14A1400 Venäjä 2.
Periodi:
Ryhmä A: 1, Ryhmä B: 1, Ryhmä C: 3, Ryhmä D: 3
Opetuskieli:
suomi, englanti ja venäjä
Vastuuopettaja(t):
Natalia Bagrova, Olesya Kullberg
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan kartuttaneen arkielämän viestintätilanteissa tarvittavaa
sanastoa, hallitsevan venäjän kielen perusrakenteet ja tiedostavan ja osaavan soveltaa venäläisen kulttuurin eri
piirteitä erilaisissa viestintätilanteissa.
Sisältö:
Tilanteet: viikonlopun vietto, vapaa-ajan vietto, harrastukset, vuodenajat, matkustaminen, taksin tilaaminen,
tien kysyminen. Rakenteet: yksikön genetiivi, olla-verbin preteriti, lukusanat 30-100, liikeverbit: ходить ja
ездить, yksikön instrumentaali, pehmeät adjektiivit, järjestysluvut, futuuri, lukusanat 100-1000.
Suoritustavat:
Opetuskielet: suomi, venäjä ja englanti. Viestintätaitoja tukevia harjoituksia. Opintojaksolla käytetään Moodle
oppimisalustaa. Oppitunteja 28 (24 lähiopetusta+4 verkkotyöskentelyä). Itsenäistä työskentelyä 26 h.
Opintojakson suorittamiseen on kaksi vaihtoehtoa: 1) jatkuva arviointi (edellyttää 50 % aktiivista läsnäoloa
oppitunneilla ja hyväksyttyjä pakollisia tehtäviä); 2) tentti vain sähköisen tenttimisen tilassa. Opintojaksolle voi
myös ilmoittautua itseopiskelijaksi, jolloin vaatimuksena on tentti vain sähköisen tenttimisen tilassa.
Itseopiskelusta on ilmoitettava kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä WebOodin Lisätietoja-kentässä.
Arviointi:
hyväksytty / hylätty
Oppimateriaalit:
Marjatta Alestalo: Кафе Питер 1 Venäjää taitotasolle A1, Kafe Piter 1 (kappaleet 11-14). Moodle.
Esitietovaatimukset:
FV14A1220 Venäjän peruskurssi 2 tai vastaavat tiedot ja taidot.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-10 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV14A1420: Venäjän jatkokurssi 2, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2016 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Natalia Bagrova, Olesya Kullberg
Huom:
Uusi opintojakso korvaa osittain vanhan opintojakson FV14A1400 Venäjä 2.
Periodi:
Ryhmä A: 2, Ryhmä B: 2, Ryhmä C: 4, Ryhmä D: 4
Opetuskieli:
suomi, englanti ja venäjä
Vastuuopettaja(t):
Natalia Bagrova, Olesya Kullberg
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan kartuttaneen arkielämän viestintätilanteissa tarvittavaa
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Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan kartuttaneen arkielämän viestintätilanteissa tarvittavaa
sanastoa, hallitsevan venäjän kielen perusrakenteet ja tiedostavan ja osaavan soveltaa venäläisen kulttuurin eri
piirteitä erilaisissa viestintätilanteissa.
Sisältö:
Tilanteet: lomanvietto, juhlapöytä, juhlat, onnittelut, maljapuheet, ostosten tekeminen, hinnat, värit,
ravintolassa, ateriat, hyvästelyt. Rakenteet: yksikön instrumentaali, liikeverbit: пойти ja поехать, yksikön
prepositionaali, yksikön datiivi, adjektiivi должен, preteriti, adverbit.
Suoritustavat:
Opetuskielet: suomi, venäjä ja englanti. Viestintätaitoja tukevia harjoituksia. Opintojaksolla käytetään Moodle
oppimisalustaa. Oppitunteja 28 (24 lähiopetusta+4 verkkotyöskentelyä). Itsenäistä työskentelyä 26 h.
Opintojakson suorittamiseen on kaksi vaihtoehtoa: 1) jatkuva arviointi (edellyttää 50 % aktiivista läsnäoloa
oppitunneilla ja hyväksyttyjä pakollisia tehtäviä); 2) tentti vain sähköisen tenttimisen tilassa. Opintojaksolle voi
myös ilmoittautua itseopiskelijaksi, jolloin vaatimuksena on tentti vain sähköisen tenttimisen tilassa.
Itseopiskelusta on ilmoitettava kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä WebOodin Lisätietoja-kentässä.
Arviointi:
hyväksytty / hylätty
Oppimateriaalit:
Marjatta Alestalo: Кафе Питер 1 Venäjää taitotasolle A1, Kafe Piter 1 (kappaleet 15-18). Moodle.
Esitietovaatimukset:
FV14A1410 Venäjän jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot ja taidot.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-10 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV14A1210: Venäjän peruskurssi 1, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2016 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Tarja Kovalev, Olesya Kullberg, Natalia Bagrova
Huom:
Opintojakso korvaa osan vanhaa FV14A1200: Venäjä 1 ja FV14A1201: Venäjä 1 tekniikan opiskelijoille opintojaksoa.
Periodi:
Ryhmä A: 1, Ryhmä B: 1, Ryhmä C: 1, Ryhmä D: 3, Ryhmä E: 3, Ryhmä F: 3
Opetuskieli:
suomi, englanti ja venäjä
Vastuuopettaja(t):
Natalia Bagrova, Olesya Kullberg
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan osaavan kirjoittaa ja lukea venäjänkielistä tekstiä; käyttää
esittäytymistilanteissa tarvittavia perusrakenteita ja sanastoa ja esitellä itsensä suullisesti ja kirjallisesti.
Sisältö:
Tilanteet: esittäytyminen, ammatit, esittely, kahvilassa, tervehdykset ja hyvästelyt. Ääntäminen:
kirjoitusjärjestelmän oppiminen. Rakenteet: lukusanat 0-10, substantiivien suku, kieltosanat,
persoonapronominit, possessiivipronominit.
Suoritustavat:
Opetuskielet: suomi, venäjä ja englanti. Viestintätaitoja tukevia harjoituksia. Opintojaksolla käytetään Moodle
oppimisalustaa. Oppitunteja 28 (24 lähiopetusta+4 verkkotyöskentelyä). Itsenäistä työskentelyä 26 h.
Opintojakson suorittamiseen on kaksi vaihtoehtoa: 1) jatkuva arviointi (edellyttää 75% aktiivista läsnäoloa
oppitunneilla ja hyväksyttyjä pakollisia tehtäviä); 2) tentti vain sähköisen tenttimisen tilassa. Opintojaksolle voi
myös ilmoittautua itseopiskelijaksi, jolloin vaatimuksena on tentti vain sähköisen tenttimisen tilassa.
Itseopiskelusta on ilmoitettava kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä WebOodin Lisätietoja-kentässä.
Arviointi:
hyväksytty / hylätty
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Oppimateriaalit:
Marjatta Alestalo: Кафе Питер 1 Venäjää taitotasolle A1, Kafe Piter 1 (kappaleet 1-5). Moodle.
Esitietovaatimukset:
Lähtötaso: 0
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-10 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV14A1220: Venäjän peruskurssi 2, 2 - 4 op
Voimassaolo: 01.08.2016 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Olesya Kullberg, Tarja Kovalev, Natalia Bagrova
Huom:
Opintojakso korvaa osan vanhaa FV14A1200: Venäjä 1 ja FV14A1201: Venäjä 1 tekniikan opiskelijoille
opintojaksoa.
Periodi:
Ryhmä A: 2, Ryhmä B: 2, Ryhmä C: 2, Ryhmä D: 4, Ryhmä E: 4, Ryhmä F: 4
Opetuskieli:
suomi, englanti ja venäjä
Vastuuopettaja(t):
Natalia Bagrova, Olesya Kullberg, Tarja Kovalev
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan osaavaan käyttää arkielämän asiointitilanteissa tarvittavia
perusrakenteita ja sanastoa ja venäläiseen kulttuuriin liittyviä kohteliaisuusmuotoja.
Sisältö:
Tilanteet: perhe; siviilisääty; kellonajat; asuminen; työpaikka; kielitaito; puhelinkeskusteluja; viikonpäivät;
liikennevälineet. Rakenteet: persoonapronominien akkusatiivi; lukusanat 10 – 30; yksikön sijamuodot
(prepositionaali ja akkusatiivi); verbin taivutus; adjektiivien yksikön nominatiivi; omistamisen ilmaiseminen;
substantiivien monikko; liikeverbit.
Suoritustavat:
Opetuskielet: suomi, venäjä ja englanti. Viestintätaitoja tukevia harjoituksia. Opintojaksolla käytetään Moodle
oppimisalustaa. Oppitunteja 28 (24 lähiopetusta+4 verkkotyöskentelyä). Itsenäistä työskentelyä 26 h.
Opintojakson suorittamiseen on kaksi vaihtoehtoa: 1) jatkuva arviointi (edellyttää 75% aktiivista läsnäoloa
oppitunneilla ja hyväksyttyjä pakollisia tehtäviä); 2) tentti vain sähköisen tenttimisen tilassa. Lisäksi
vapaaehtoinen osallistuminen omakustanteiseen opintomatkaan Pietariin (edellytyksenä osallistuminen
FV14A1220 Venäjän peruskurssi 2 –opintojaksolle). Opintojaksolle voi myös ilmoittautua itseopiskelijaksi, jolloin
vaatimuksena on tentti vain sähköisen tenttimisen tilassa. Itseopiskelusta on ilmoitettava kurssiilmoittautumisen yhteydessä WebOodin Lisätietoja-kentässä.
Arviointi:
hyväksytty / hylätty
Oppimateriaalit:
Marjatta Alestalo: Кафе Питер 1 Venäjää taitotasolle A1, Kafe Piter 1 (kappaleet 6-10). Moodle.
Esitietovaatimukset:
FV14A1210 Venäjän peruskurssi 1 tai vastaavat tiedot ja taidot. Osallistuminen opintomatkaan edellyttää
osallistumista FV14A1220 Venäjän peruskurssi 2 -opintojaksolle.
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-10 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta. Osallistuminen luentoihin/kirjalliseen kuulusteluun: 2 op; osallistuminen opintomatkaan: 2 op.

FV14A1801: Venäjän sijamuodot, 3 op
Voimassaolo: 01.08.2009 - 31.07.2017
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Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Olesya Kullberg
Periodi:
Ryhmä A: 1-2
Opetuskieli:
suomi, englanti ja venäjä
Vastuuopettaja(t):
Olesya Kullberg
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan osaavan tunnistaa eri sijamuodot ja käyttää sijamuotoja
erilaisissa lauseissa.
Sisältö:
Kuusi kielioppiharjoituspakettia. Kieliopin tuntemuksen parantaminen ja kehittäminen, erityisesti venäjän
sijamuotojen käyttö (yksikkö- ja monikkomuotoiset substantiivit, adjektiivit ja pronominit nominatiivissa,
genetiivissä, datiivissa, akkusatiivissa, instrumentaalissa ja prepositionaalissa) kirjallisessa ilmaisussa. Venäjän
sijamuodot eri merkityksissään.
Suoritustavat:
Itsenäistä työskentelyä arviolta 78 tuntia. Infotilaisuus ensimmäisen periodin alussa. Ajankäytön hallinta ja
määräaikojen noudattaminen on tärkeää. Jatkuva arviointi verkkotehtävien perusteella. Opintojaksolla
käytetään Moodle oppimisalustaa.
Arviointi:
0-5
Oppimateriaalit:
Moodlessa oleva materiaali
Esitietovaatimukset:
Perustiedot venäjän sijamuodoista
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-10 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

FV12A7114: Wirtschaftsdeutsch, 2 op
Voimassaolo: 01.08.2016 - 31.07.2017
Opiskelumuoto: Kieli- ja viestintäopinnot
Laji: Opintojakso
Vastuuyksikkö: Kielikeskus (23B140A)
Arvostelu: Opintojaksot 0-5,H,P
Opettajat: Pirjo Rantonen
Huom:
Periodi:
Ryhmä A: 3
Opetuskieli:
saksa
Vastuuopettaja(t):
Pirjo Rantonen
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan oletetaan osaavan esitellä yritystä ja sen toimintaa sekä kertoa yrityksen
taloudellisesta kehityksestä ja tulostiedoista.
Sisältö:
Aihepiirit: yhtiömuodot, toimialat, kestävä kehitys, tulostiedot, taloudellisen kehityksen kuvaaminen. Rakenteet:
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Aihepiirit: yhtiömuodot, toimialat, kestävä kehitys, tulostiedot, taloudellisen kehityksen kuvaaminen. Rakenteet:
passiivi, verbityyli ja substantiivityyli, verbi ja prepositio. Opintojakso sopii kaikkien schoolien opiskelijoille.
Suoritustavat:
Oppitunteja 14, itsenäistä työskentelyä 42 tuntia. Jatkuva arviointi ja hyväksytysti suoritetut kirjalliset ja suulliset
tehtävät. Jatkuva arviointi edellyttää 75 %:n aktiivista läsnäoloa.
Arviointi:
hyväksytty / hylätty
Oppimateriaalit:
verkossa
Esitietovaatimukset:
FV12A1612 Deutsch im Unternehmen 2 tai vastaavat taidot (taitotaso A2)
Paikkoja avoimen yliopiston opiskelijoille? (Kyllä, paikkamäärä/Ei):
Opintojaksolla on 1-10 opiskelupaikkaa avoimen yliopiston opiskelijalle. Lisätietoja avoimen yliopiston wwwsivuilta.

