
KORKEAKOULUUN ORIENTOIVAT JA KURKISTAVAT OPINNOT 
Kielet

Nimi, opintopistemäärä, järjestäjä Kurssin kuvaus Ilmoittautuminen ja lisätiedot (linkki kurssiin) Maksullisuus

JYVÄSKYLÄN YLIPISTO

Saksan kieli ja kulttuuri 1-3op

Kurssin suoritettua opiskelija on tutustunut eräisiin keskeisiin, 
saksankielisten maiden yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviin 
ilmiöihin, osaa aiempaa paremmin ilmaista itseään suullisesti ja 
kirjallisesti saksan kielellä ja osaa hyödyntää opettajan antamaa 
palautetta kielitaitonsa kehittämisessä.

https://avoin.korppi.jyu.
fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?
course=249498 maksuton 

Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen 2 op

Kieli on muutakin kuin sanastoa ja kielioppia. Se on 
monipuolinen tutkimuskohde, jonka piiriin mahtuu kaikki 
yksittäisten äänteiden ominaisuuksista aitouden rakentamiseen 
rap-lyriikassa. Kurssi antaa perustiedot kielitieteestä ja sen 
käsitteistä, sekä esittelee useita ilmiöitä, joihin kielten yliopisto-
opinnoissa voi perehtyä tarkemmin. Kurssin tarjoama laaja 
käsitys kielestä on keskeinen lähtökohta valmistauduttaessa 
kielten valintakokeisiin ja opintoihin. https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=249380 maksuton 

XAMK -KAAKKOIS-SUOMEN AMK

Ruotsin rakenteet 2op

Sisältö: Ruotsin rakenteiden tehoduunaus: substantiivien 
taivutus ja määräysmuodot, verbien taivutus, futuuri, 
konditionaali, att-partikkeli, man-rakenne, adjektiivien taivutus ja 
vertailu, päälauseen, kysymyslauseen ja sivulauseen 
sanajärjestys, pronominit, lukusanat ja perusprepositiot ja aikaa 
ilmaisevat prepositiofraasit.

https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/duunaa-
ruotsin-rakenteet-freesiksi-2-op-2/ maksuton 

Englannin rakenteet 2op
Sisältö:  aikamuodot, ajan ja paikan prepositiot, sanajärjestys, 
passiivi, persoona-, possessiivi-, ja refleksiivipronominit, genetiivi

https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/duunaa-
englannin-rakenteet-freesiksi-2-op-2/ maksuton 

Saksan rakenteet 2op

Miten käytät aiemmin oppimiasi ja uusia kieliopin rakenteita ja 
sanastoa? Miten sovellat niitä eri aihepiireihin kuten itsensä 
esittelyyn, asumiseen, matkustamiseen, tienneuvomiseen, 
ruokasanastoon sekä ostosten tekoon? Opintojakson pääpaino 
on saksan kieliopin kertauksessa, mutta osiot on nimetty eri 
aihepiirien mukaan, koska tavoitteena on kerrata myös 
sanastoa.

https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/saksan-
kieliopin-kertaus-3-op/ maksuton 
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Englanti, Making of Canada 3op
Students become familiar with the development of Canada as a 
distinct society within North America.

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/NAMS1024/20179?
period=2020-2022

American Voices seminar 1op

Each annual American Voices Seminar is a unique combination 
of presentations given by U.S. Fulbright grantees working in 
Finland. Students will be given the opportunity to engage directly 
with the grantees and they will write a short personal report on 
the way the speakers challenged or perhaps confirmed their 
ideas about the culture and society of the United States.

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/NAMS0081/5915?
period=2020-2022

Länsimaisen kirjallisuuden historia 5op

Perehdytään länsimaisen kirjallisuuden historiaan antiikista 
nykypäivään. Kurssilla tarkastellaan kirjallisuuden periodeja, 
lajien historiaa ja keskeisiä kaunokirjallisia teoksia.

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LITE0006/20193?
period=2020-2022

Ranskan kielen rakenne I 5 op

Perustiedot ranskan kielen normatiiviseen kielioppiin liittyvästä 
ranskankielisestä terminologiasta, sanaluokista (substantiivit, 
determinantit, pronominit, verbit, prepositiot ja adverbit), 
päälauseenjäsenistä ja tavallisimmista lausetyypeistä sekä 
niiden toiminnasta.Kursslla keskitytään nominaali- ja 
verbilausekkeisiin.

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/RANS0020/3836?
period=2020-2022

Vuorovaikutus ja monikielinen viestintä 5 op

Kulttuurienvälisen viestinnän peruskäsitteet, ranskankielisen 
maailman tuntemus ja ranskankielisten tekstien analysointi. 
Ammattimaisen kääntämisen perusteet ja työkalut, tiedonhaku, 
kulttuurisidonnaisten elementtien tunnistaminen ja analysointi, 
tekstien tarkistaminen.

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/RANS0073/20939?
period=2020-2022

Kulttuurien tutkimus ja muuttuva maailma 5 op

Opinnot jakautuvan neljään aihealueeseen: 1) Kulttuurien 
prosessit ja keskinäiset riippuvuudet, erityisesti Suomen 
kansankulttuurin murros, teollistuminen, kaupungistuminen ja 
maaseudun elinkeinomuutos; 2) Muuttoliikkeet ja kulttuurinen 
kohtaaminen; 3) Muutosvoimat, tulevaisuusajattelu ja 
vaihtoehtoiset menneisyydet; 4) Soveltava kulttuurintutkimus.

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KULT0005/17643?
period=2020-2022

Latinan alkeiskurssi 5 op Klassisen latinan muoto- ja lauseopin alkeet. https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LATI0885/6056

Saksankielisten maiden maantuntemus 5 op 

Käsiteltäviä aiheita ovat yhteiskunta, maantiede, politiikka, 
kulttuuri ja talous. Näitä havainnollistetaan autenttisilla teksteillä 
ja historiallisilla taustoituksilla.

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SAKS0007/6206?
period=2020-2022

Yleisen kielitieteen perusteet I 2 op

Johdatus seuraaviin aiheisiin: kielitieteellinen tutkimus; 
maailman kielet ja kielitilanne; kielten luokittelutavat; kielten 
erilaiset muotokeinot; kielten ilmaisemat merkitykset; kielten 
hierarkkisuus; kielellisen merkityksen rakentuminen; kielenkäyttö 
yhteisöissä; kielen muuttuminen.

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KKLT0043/20234?
period=2020-2022
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