ENGLANNIN KIELI JA KULTTUURI
Englannin kielen ja kulttuurin opintojen tarkoituksena on perehdyttää opiskelija syvällisesti englannin kieleen
ja englanninkieliseen kulttuuriin sekä opettaa häntä etsimään, analysoimaan ja soveltamaan näihin liittyvää
tietoa. Maisterin tutkinto antaa myös kelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin.
Englannin kielen ja kulttuurin opinnot antavat englannin kielen opettajan kelpoisuuden yhdessä opettajan
pedagogisten opintojen kanssa. Pedagogisiin opintoihin haetaan erikseen lukuvuoden alussa ilmoitettavana
ajankohtana.
Opintojen alussa painottuvat kielitaitoon liittyvät opinnot, mutta myöhemmässä vaiheessa painotus siirtyy
teoreettisiin opintoihin ja oman tutkimuksen tekemiseen. Opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi tietyssä
järjestyksessä, ja sen takia monen kurssin osalta on määritelty edeltäviä opintoja, jotka edellytetään
suoritetuiksi, ennen kuin kyseiselle kurssille voi osallistua. Aineopintojen loppuvaiheessa alkaa
erikoistuminen kielen tutkimukseen tai kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimukseen, jota jatketaan syventävissä
opinnoissa. Oppiaineen opetuskielenä on englanti.
Opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa myös ulkomailla suoritettuja opintoja. Esimerkiksi kansainvälisessä
opiskelijavaihdossa suoritetut kurssit voidaan sisällyttää osaksi kandidaatin tai maisterin tutkintoa.
Ulkomaisten kurssien korvaavuudesta on kuitenkin aina neuvoteltava ja sovittava erikseen oppiaineen
henkilökunnan kanssa ennen vaihtoon lähtöä.
Opiskelija voi myös sisällyttää syventävien opintojen valinnaisiin opintojaksoihin yksittäisiä kielen ja
kääntämisen pääaineen valinnaisia kursseja, mikäli ne ovat relevantteja opiskelijan muiden opintojen
kannalta. Kurssien soveltuvuudesta on neuvoteltava etukäteen oppiaineen professorin kanssa.
Tässä oppaassa on lueteltu myös opetussuunnitelmaan kuuluvia valinnaisia syventäviä opintoja, joista ei ole
opetusta tänä vuonna. Tästä on maininta kyseessä olevien kurssikuvausten lisätiedoissa. Samoin osaa tänä
vuonna järjestettävistä valinnaiskursseista ei järjestetä ensi vuonna. Joitakin näistä opintojaksoista on
mahdollista suorittaa itseopiskeluna: kirjatenttinä tai esseenä. Tästä mahdollisuudesta on neuvoteltava
opintojakson vastuuhenkilön kanssa etukäteen.
Joitakin muutoksia tietoihin todennäköisesti tulee tämän Opinto-oppaan ja siihen liittyvän Opetusohjelman
ilmestymisen jälkeen. Muuttuneet tiedot päivitetään WebOodiin. Päivitykset löytyvät myös englannin kielen
ilmoitustaululta (Agora, II krs).
Englannin kielen ja kulttuurin opinnot koostuvat opintokokonaisuuksista, jotka jakautuvat alla lueteltuihin osaalueisiin. Englannin kieli ja kulttuuri on toisena pääaineena oppiaineessa englannin kieli. Molemmilla
englannin pääaineilla on omat opintokokonaisuutensa, vaikka niihin on sisällytetty samoja opintojaksoja.
Perusopinnoissa yhteistä molemmille ovat kohdat A–C, kun taas kohdassa D pääaineilla on omat
erikoistumisopintonsa.
Pääaineen vaihtaminen
Pääaineen vaihtamista on haettava dekaanilta tiedekunnan opiskelijan oppaassa esitetyllä tavalla.
Aineopintojen aikana tai jälkeen kielen ja kulttuurin pääaineeseen vaihtavalta edellytetään perusopintojen
suuntautumisvaihtoehtokohtaiset opinnot (7 op) sekä seuraavat aineopintojen kurssit: Englannin kielen
historia, Ääntämisharjoitukset 2, Johdatus englannin kielen tutkimukseen, Englanninkielinen
romaanikirjallisuus 2 ja 3, Englanninkielinen draama tai Englanninkielinen runous.
Syventävät opinnot suoritetaan pääaineen tutkintovaatimusten mukaisesti.

J070400

Englannin kielen ja kulttuurin perusopinnot

25 op

Vastuuhenkilö
professori Jopi Nyman
A. Kielitaito-opinnot 1 (6 op)
J070412
Ääntämisharjoitukset 1
J070413
Suullinen ilmaisu
J070410
Kirjoitettu englanti 1A
B. Kielitieteelliset opinnot 1 (3 op)
J070404
Englannin kielioppi 1
C. Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot 1 (9 op)
J070406
Amerikkatietous
J070407
Britanniatietous
J070409
Englanninkielinen romaanikirjallisuus 1
3 op
D. Pääainekohtaiset erikoistumisopinnot (7 op)
J070405
Englannin fonetiikka ja fonologia
J070408
Johdatus kirjallisuuden tutkimukseen
J070411
Kirjoitettu englanti 1B
J070500
J070500S

Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot
Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot (sivuaine)

1 op
2 op
3 op
3 op
3 op
3 op

2 op
2 op
3 op
45 op
35 op

Vastuuhenkilö
professori Jopi Nyman
A. Kielitaito-opinnot 2 (9 op)
J070501
Ääntämisharjoitukset 2
J070502
Kirjoitettu englanti 2
J070503
Kieliharjoittelu englanninkielisessä maassa
B. Kielitieteelliset opinnot 2 (10 op)
J070504
Englannin kielioppi 2
J070505
Englannin kielen historia
J070506
Johdatus englannin kielen tutkimukseen
C. Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot 2 (16 op)
J070507
Englanninkielinen romaanikirjallisuus 2
J070508
Englanninkielinen romaanikirjallisuus 3
J070509
Englanninkielinen draama
J070510
Englanninkielinen runous
D. Johdatus tieteelliseen tutkimukseen (10 op) - vain pääaineopiskelijoille
Opiskelija valitsee joko kirjallisuuden tai kielen tutkimuksen proseminaarin
kandidaatintutkielman.
J070518
Proseminaari: englanninkielinen kirjallisuus
J070519
Kandidaatin tutkielma: englanninkielinen kirjallisuus
J070520
Proseminaari: kielen tutkimus
J070521
Kandidaatintutkielma: kielen tutkimus
J070513
Kypsyysnäyte (HuK)

2 op
4 op
3 op
4 op
4 op
2 op
5 op
4 op
4 op
3 op
ja
4 op
6 op
4 op
6 op
0 op

siihen

liittyvän

J070600
J070600S

Englannin kielen ja kulttuurin syventävät opinnot
Englannin kielen ja kulttuurin syventävät opinnot (sivuaine)

80 op
60 op

Vastuuhenkilö
professori Jopi Nyman
A. Pakollisia opintoja ovat pääaineopiskelijoille seminaari ja pro gradu -tutkielma (45 op) sekä
sivuaineopiskelijoille seminaari ja sivuaineen tutkielma (25 op).
Opiskelija valitsee joko kirjallisuuden tai kielen tutkimuksen seminaarin.
J070641
Seminaari: englanninkielinen kirjallisuus
5 op
J070642
Seminaari: kielen tutkimus
5 op
J070603
Pro gradu -tutkielma
40 op
J070605
Kypsyysnäyte (FM)
0 op
J070604
Sivuaineen tutkielma
20 op
B. Valinnaiset kurssit (35 op)
J070647
Kelttiläiset englannit
J070646
Sosiolingvistiikka (englannin kieli)
J070644
Kirjallisuuden tyylintutkimus (englannin kieli)
J070643
Yhdysvaltain kirjallisuus ja kulttuuri 1960-luvulla
J070640
Toisen kielen oppiminen
J070631
Yhdysvaltain kirjallisuus 1920-luvulla
J070630
Yhdysvaltain kirjallisuus ja kulttuuri 1930-luvulla
J070629
Amerikanjuutalainen kirjallisuus ja kulttuuri
J070628
Moderni amerikkalainen kirjallisuus
J070626
Englanninkielinen etelä-afrikkalainen kirjallisuus
J070625
Grendel-myytti
J070624
Rikoksen kulttuurit (englannin kieli)
J070623
Monikulttuurisuus ja identiteetti brittiläisessä nykykirjallisuudessa
J070622
Shakespeare: tragediat
J070621
Kognitiivinen kielentutkimus (englannin kieli)
J070617
Valkoisuus (englannin kieli)
J070616
Omaelämäkerta ja lapsuus (englannin kieli)
J070615
Kirjallisuus- ja kulttuuriteoria (englannin kieli)
J070614
Crusoe-myytti: jälkikolonialistisia uudelleentulkintoja
J070613
Kaksikielisyys (englannin kieli)
J070612
Amerikkalainen kirjallisuus 1800-luvun alkupuolella
J070611
Amerikkalainen realismi ja naturalismi
J070610
Pragmatiikka (englannin kieli)
J070609
Kielen variaatio (englannin kieli)
J070608
Shakespeare: komediat
J070607
Luokkahuoneen englanti
J070606
Jälkikoloniaalinen novelli
J070329
Muita valinnaisia kursseja: Englanti maailmankielenä
J070358
Media ja kulttuuriset representaatiot:
kulttuurien kohtaaminen nykyelokuvassa
J070656
Erasmus-vaihto-opetusta

4 op
5 op
5 op
6 op
4 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op
6 op
4 op
4–6 op
4 op
6 op
4 op
6 op
5 op
6 op
6 op
3 op
4 op
4 op
3 op
6 op
5 op
2 op
1-10 op

OPINTOJEN ARVOSTELU ENGLANNIN KIELESSÄ JA KULTTUURISSA
Englannin kielen ja kulttuurin yksittäiset opintosuoritukset arvostellaan asteikolla 0–5 tai hyväksytty/hylätty
lukuun ottamatta pääaineen pro gradu -tutkielmaa, joka arvostellaan seitsenportaisella asteikolla:
approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude
approbatur, eximia cum laude approbatur tai laudatur. Sivuaineen tutkielma arvostellaan asteikolla
hyväksytty/kiittäen hyväksytty. Kandidaatintutkielman ja pro gradu –tutkielman arvostelussa noudatetaan
Filosofisen tiedekunnan laatimaa ohjeistusta.

Opintokokonaisuudet arvostellaan niihin mukaan laskettavien opintosuoritusten painotetun keskiarvon
perusteella Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan humanistisen osaston opinto-opas 2010-2011:ssä
esitetyllä tavalla.
Perus- ja aineopinnoissa lisävaatimuksena kokonaisarvosanojen hyvä tai parempi osalta on kaikista
opintokokonaisuuteen kuuluvista kielitaitokursseista vähintään arvosana 2.
OPINTOKOKONAISUUKSIEN VIENTI REKISTERIIN
Opiskelijoita suositellaan hyväksyttämään opintokokonaisuutensa opintorekisteriin sitä mukaa kun ne
valmistuvat, ellei hyväksymistä jostain syystä (esim. arvosanan korottaminen) ole tarpeen lykätä. Tämä
koskee erityisesti perus- ja aineopintoja. Opintokokonaisuuden hyväksyttäminen tapahtuu seuraavasti: kun
opiskelija saa tiettyyn opintokokonaisuuteen vaadittavat kurssit suoritettua, hän toimittaa tiedon asiasta,
nimensä ja opiskelijanumeronsa sähköpostitse tai muilla keinoin amanuenssille, joka laskee
opintokokonaisuuden arvosanan ja hoitaa asian eteenpäin. Merkintä opintokokonaisuudesta tulee muutaman
viikon sisällä opintorekisteriin
KANDIDAATISTA MAISTERIKSI
Opiskelijan tulee hakea humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoa heti vaadittavat opinnot suoritettuaan ja
rekisteröityä maisterin tutkinnon suorittajaksi.
AKATEEMISET OPISKELUTAIDOT (6 op)
Academic study skills
Pääaineopiskelijat suorittavat pakollisena opintojaksot 1131000 Johdatus akateemisiin opintoihin (1 op),
1131001 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (1 op) (ks. kuvaus WebOodista) ja 2131901
Kielentutkimuksen perusteet, 3 op (ks. kohdasta Yleinen kielitiede). Näiden ohella englannin kielen ja
kulttuurin opiskelijat suorittavat aineopintojen ohella kirjaston tarjoaman tieteenalakohtaisen 8020080
Englannin kielen tiedonhaku -kurssin (1 op). Kurssi suositellaan suoritettavaksi viimeistään proseminaarin
aikana. Kurssi on tarkoitettu englannin kielen 2.–3. vuoden opiskelijoille ja siihen kuuluu aloitusluento ja
verkkokurssi. Se järjestetään 1. periodin aikana.
Lisäksi opiskelijoiden edellytetään hallitsevan tiedonhaun, tekstinkäsittelyn ja yliopiston atk-palvelujen
perustiedot ja -taidot.
8020080 ENGLANNIN KIELEN TIEDONHAKU (1 op)
English Information Retrieval Skills
Ks. WebOodi
KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (14 op)
Language and communication studies
HuK-tutkintoon tulee suorittaa kieli- ja viestintäopintoja 14 op. Nämä koostuvat vieraan kielen (5 op), II
kotimaisen (4 op) ja äidinkielen (5 op) opinnoista.
Kieli- ja viestintäopinnoista
http://www.uef.fi/kielikeskus).

sekä

niiden

korvaamisesta

vastaa

kielikeskus

(ks.

tarkemmin

MUUT OPINNOT
Other studies
HuK ja FM -tutkintoihin täytyy pakollisten opintojen lisäksi tarvittaessa sisällyttää muita vapaavalintaisia
opintoja niin, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy. Nämä opinnot voivat minkä tahansa muun yliopistossa
opetettavan aineen kursseja, kielikeskuksen tarjoamia kursseja tai työharjoittelu.
J070003 Työharjoittelu (englannin kieli) (10–15 op)
Work Practice (English)
Tavoite ja sisältö Työharjoittelu on ensisijaisesti maisterivaiheeseen ajateltu kurssi, jonka tarkoituksena on
lisätä opiskelijoiden valmiuksia toimia työelämässä. Se on suunnattu erityisesti niille opiskelijoille, jotka eivät
valmistu opettajiksi. Jonkin verran mahdollisia työharjoittelupaikkoja on vuosittain haussa oppiaineen kautta,
mutta opiskelijan on mahdollista etsiä työharjoittelupaikkansa myös itse. Opintojakson tavoitteena on
tutustuttaa opiskelija työelämään ja tarjota hänelle työkokemusta englannin kielen asiantuntijan tehtävistä
(pois lukien opettajan työ). Samalla hänelle tarjoutuu mahdollisuus käytännön kokemuksen kautta hahmottaa
tulevaa työuraansa, saada kontakteja työnantajiin ja hankkia työnantajien arvostamia työelämävalmiuksia.
Opintojakso suoritetaan työskentelemällä 2–3 kuukautta oppiaineen etukäteen hyväksymässä työpaikassa,
ja siitä kirjoitetaan työn päätyttyä vapaamuotoinen, englanninkielinen 3–4 sivun raportti opintojakson
vastuuhenkilölle. Raporttiin liitetään kopio työtodistuksesta.
Toteutus ja työtavat Ohjattu ja itsenäinen työskentely työpaikassa. Harjoittelun jälkeen laadittu kirjallinen,
englanninkielinen raportti (3–4 sivua) harjoittelusta.
Arviointi Jatkuva arviointi (työtodistus) ja kirjallinen raportti (hyväksytty/hylätty).
Vastuuhenkilö Amanuenssi.
Ajoitus 3.–5. opintovuosi.
MA in English Language and Culture
Maisteriohjelmana englannin kieli ja kulttuuri pääaineena suoritettavan filosofian maisterin tutkinnon rakenne
on seuraava:
*Pääaineen syventävät opinnot 80–120 op. Näihin kuuluu:
 seminaari 5 op ja valinnaisia opintoja vähintään 35 op sekä
 syventävien opintojen tutkielma 40 op.
*muita opintoja 0–40 op. Näihin opintoihin kuuluvat seuraavat kurssit:
-1131001 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu, 1 op
-1131003 Kansainvälisten opiskelijoiden orientaatio, 1 op
Muihin opintoihin voi kuulua opintoja muissa yliopistossa opiskeltavissa aineissa, opintoja muissa
yliopistoissa tai työharjoittelua.

J070400

ENGLANNIN KIELEN JA KULTTUURIN PERUSOPINNOT
Basic studies in English language and culture

25 op

Perusopinnot ovat samat pää- ja sivuaineopiskelijoille.
A.

Kielitaito-opinnot 1 (6 op)
Language Skills 1

J070412 Ääntämisharjoitukset 1 (englannin kieli) (1 op)
Pronunciation 1 (English)
Tavoite ja sisältö Kurssi koostuu systemaattisesta harjoittelusta, jonka tarkoitus on auttaa opiskelijoita
pääsemään edistyneelle tasolle englannin ääntämisen tärkeimpien segmentaalisten ja prosodisten piirteiden
tunnistamisessa ja hallitsemisessa. Kurssilla painopiste on äänteissä, painossa ja rytmissä. Erityistä
huomiota ei kiinnitetä brittiläisen tai amerikkalaisen ääntämyksen erotteluihin, vaikkakin tärkeimmät erot
huomioidaan ja niitä myös demonstroidaan kurssilla. Kurssin tavoite on, että opiskelijat pääsevät alkuun
“koulutetun” englannin ääntämyksen sujuvan hallitsemisen oppimisessa. Ennen kurssin alkua järjestetään
diagnostinen testi, jonka avulla opiskelija saa yleiskuvan ääntämyksensä vahvuuksista ja heikkouksista. Jos
opiskelijan ääntäminen on jo vähintään tasolla “hyvä” (3/5), hän saa arvosanan heti. Hyväksyttyä arvosanaa
ei tässä vaiheessa saa vähemmällä kuin 3:lla. Kuitenkin on suositeltavaa, että myös ne opiskelijat, jotka
saavat arvosanan 3 tai 4, jatkaisivat kurssilla saavuttaakseen vielä paremman taidon.
Toteutus ja työtavat Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin (20 tuntia) ja itsenäinen työskentely. Kurssin
hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 85 % läsnäoloa harjoituksissa.
Arviointi Ääntämistesti (0–5).
Vastuuhenkilö John A Stotesbury, Roy Goldblatt, yliopistonlehtori.
Ajoitus 1. opintovuosi, periodit 1 ja 2.
J070413 Suullinen ilmaisu (englannin kieli) (2 op)
Oral expression (English)
Tavoite ja sisältö Tavoitteena on kehittää opiskelijoista varmoja ja taitavia puhujia. Kurssilla tutustutaan
erilaisiin puhetyyleihin sekä niiden kulttuurisidonnaisuuksiin. Tämän lisäksi harjoitellaan muun muassa
keskustelemista, väittelyä ja suullisen esityksen pitämistä.
Toteutus ja työtavat Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin (28 tuntia) ja itsenäinen työskentely. Kurssin
hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 85 % läsnäoloa harjoituksissa.
Arviointi Suullinen esitys ja jatkuva arviointi (0–5).
Vastuuhenkilö Greg Watson, lyliopistonlehtori .
Ajoitus 1. vuosi, periodit 1 ja 2.
J070410 Kirjoitettu englanti 1 A (3 op)
Written English 1 A
Tavoite ja sisältö Kurssin tavoite on kehittää opiskelijan kykyä kirjoittaa akateemisiin tarkoituksiin sopivaa
englantia ja totuttaa opiskelija säännölliseen ja jatkuvaan englannin kielellä kirjoittamiseen. Kurssilla mm.
analysoidaan ja tuotetaan lyhyitä tekstejä, kiinnittäen erityistä huomiota koheesioon ja kappalerakenteeseen,
ja pidetään kirjoituspäiväkirjaa.
Toteutus ja työtavat Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin (26 tuntia) ja itsenäinen työskentely. Kurssin
hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 85 % läsnäoloa harjoituksissa.
Arviointi Loppukuulustelu (0–5).
Vastuuhenkilö Greg Watson, yliopistonlehtori.
Ajoitus 1. vuosi, periodit 1 ja 2.
Kohderyhmä Kurssi ei ole tarkoitettu vaihto-opiskelijoille.
B.

Kielitieteelliset opinnot 1 (3 op)
Linguistic Studies 1

J070404 Englannin kielioppi 1 (3 op)
English Grammar 1
Tavoite ja sisältö Tavoitteena on nykyenglannin lauseopin peruskäsitteistön hallinta. Kurssin suoritettuaan
opiskelijalla on vankka ymmärtämys seuraavista englannin kieliopin osa-alueista: nominit ja artikkelit,
pronominit, verbit ja apuverbit, verbilausekkeen semantiikka, yksinkertainen lause peruselementteineen
(SVOC) sekä lausetyypit ja niiden diskurssifunktiot.
Toteutus ja työtavat Luennot (26 tuntia) ja itsenäinen työskentely.

Oppimateriaali ja kirjallisuus Douglas, Biber, Susan Conrad ja Geoffrey Leech. Student Grammar of
Spoken and Written English.
Arviointi Kuulustelu (0–5).
Vastuuhenkilö Greg Watson.
Ajoitus 1. Opintovuosi, periodit 3-4.
C.

Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot 1 (9 op)
Literature and Culture Studies 1

J070406 Amerikkatietous (3 op)
American Studies
Tavoite ja sisältö Kurssi tarjoaa opiskelijalle peruskäsityksen Yhdysvaltain kulttuurista ja yhteiskunnasta
sekä näiden vaikutuksista opiskelijaan ja maailmaan. Sillä tarkastellaan sekä yhteiskuntarakennetta että niitä
muuttuvia mielikuvia ja identiteettejä, joita amerikkalainen yhteiskunta on pyrkinyt vahvistamaan jäsenissään
ja markkinoinut muille.
Toteutus ja työtavat Luennot (26 tuntia) ja itsenäinen työskentely.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Robert Crunden, A Brief History of American Culture (1990); 250 sivua.
Lisäksi kurssilla jaettavaa materiaalia,filmejä ja videoita.
Arviointi Kuulustelu (0–5).
Vastuuhenkilö Roy Goldblatt.
Ajoitus 1. Opintovuosi, periodit 1-2.
J070407 Britanniatietous (3 op)
British Studies
Tavoite ja sisältö Perehdytään Isoon-Britanniaan, sen historiaan, maantieteeseen, yhteiskuntaan ja
kulttuuriin. Tarkastellaan lähemmin Britannian tärkeimpien instituutioiden kehitystä ja nykytoimintaa, mm.
hallitusmuotoa, poliittisia puolueita ja vaaleja, koulujärjestelmää sekä Britannian asemaa kansainvälisessä
yhteisössä.
Toteutus ja työtavat Luennot (26 tuntia)
Oppimateriaali ja kirjallisuus Mike Storry ja Peter Childs (toim.), British Cultural Identities (Routledge 1997
tai uudempi).
Arviointi Kuulustelu (0–5).
Vastuuhenkilö yliopistonlehtori
Ajoitus 1. vuosi.
Lisätiedot
J070409 Englanninkielinen romaanikirjallisuus (3 op)
Fiction 1 (English)
Tavoite ja sisältö Kurssi on suunniteltu niin, että opiskelijat (a) tutustuvat kertomakirjallisuuden lähiluvun ja
kriittisen
analyysin
peruskäsitteisiin
ja
(b)
harjoittelevat
näiden
käsitteiden
soveltamista
vuorovaikutustilanteessa luokkahuoneessa. Opiskelijoiden tulee (a) osallistua säännöllisesti ja aktiivisesti
yhteen harjoitusryhmistä, joissa pääpaino on opiskelijoiden valituista teksteistä tekemien analyysien
esityksillä ja niistä keskustelulla, (b) lukea osia harjoitusryhmien tukena olevasta teoksesta Martin
Montgomery et al., Ways of Reading (2007) ja (c) osallistua kirjalliseen kokeeseen kurssin lopussa.
Toteutus ja työtavat Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin (20 tuntia, 3. ja 4. periodi) ja itsenäinen
työskentely. Kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 85 % läsnäoloa harjoituksissa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus 1. Martin Montgomery et al., Ways of Reading: Advanced Reading Skills for
Students of English Literature (London: Routledge, 2007), Osa 2 “Dimensions of languge variation,” Osa 45
“Reading figures of speech,” ja Osa 5, “Speech and Writing” . (Yht. n. 95 s.)
2. Toni Morrison, The Bluest Eye (1970.) (N. 175 s.)
3. Valittuja novelleja (saatavilla valokopioina). (N. 100–150 s.)
Arviointi Jatkuva arviointi, esitelmät ja loppukuulustelu (0–5).
Vastuuhenkilö Roy Goldblatt ja John A Stotesbury.
Ajoitus 1. vuosi, periodit 3–4.
D.

Pääainekohtaiset erikoistumisopinnot (7 op)
Line-specific Studies

J070405 Englannin fonetiikka ja fonologia (2 op)
English Phonetics and Phonology

Tavoite ja sisältö Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perusymmärrys englannin kielen
äännejärjestelmästä. Kurssilla käsitellään englannin kielen segmentaalisia ja suprasegmentaalisia piirteitä
korostaen erityisesti ns. connected speech -ilmiöitä. Jossain määrin huomiota kiinnitetään myös englannin ja
suomen kielen välisten piirteiden vertailuun. Kurssilla esitellään fonetiikan ja fonologian peruskäsitteistö.
Toteutus ja työtavat Luennot (26 tuntia).
Arviointi Kuulustelu (0–5).
Vastuuhenkilö Heli Paulasto
Ajoitus 1. vuosi.
J070408 Johdatus kirjallisuuden tutkimukseen (englannin kieli) (2 op)
Introduction to Literary Studies (English)
Tavoite ja sisältö Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija kirjallisuuden tutkimuksen peruskäsitteisiin
ja metodeihin. Kurssilla tarkastellaan englanninkielistä kirjallisuutta formaalisena, kulttuurisena ja
kontekstuaalisena ilmiönä. Kurssilla perehdytään muun muassa kirjallisuuden lajeihin (genreihin), kerronnan
konventioihin sekä englanninkielisen kirjallisuuden kehitykseen, tyylisuuntiin ja nykytrendeihin.
Toteutus ja työtavat Luennot (18 tuntia) ja itsenäinen työskentely.
Oppimateriaali ja kirjallisuus 50 sivua oheislukemistoa.
Arviointi Kuulustelu (0–5).
Vastuuhenkilö Jopi Nyman.
Ajoitus 1. vuosi, periodit 1 ja 2.
J070411 Kirjoitettu englanti 1 B (3 op)
Written English 1 B
Tavoite ja sisältö Kurssilla jatketaan Kirjoitettu englanti 1 A -kurssilla aloitettua työskentelyä. Kurssilla
tarkastellaan erityisesti erityyppisten tekstien diskursiivisia piirteitä. Yhdessä Kirjoitettu englanti 1 A -kurssin
kanssa sen tavoite on rakentaa vankka perusta aineopintojen kurssia Kirjoitettu englanti 2 varten, jolla
keskitytään pitempiin teksteihin.
Toteutus ja työtavat Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin (26 tuntia) ja itsenäinen työskentely. Kurssin
hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 85 % läsnäoloa harjoituksissa.
Arviointi Loppukuulustelu (0–5).
Vastuuhenkilö Greg Watson, Heli Paulasto lehtori/yliopistonlehtori.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojakson Kirjoitettu englanti 1 A.
Ajoitus 1. vuosi, periodit 3 ja 4.
Kohderyhmä Kurssi ei ole tarkoitettu vaihto-opiskelijoille.

J070500
J070500S

ENGLANNIN KIELEN JA KULTTUURIN AINEOPINNOT
Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot (sivuainekokonaisuus)
Intermediate studies in English language and culture

45 op
35 op

Aineopinnot ovat laajuudeltaan erilaiset englannin kielen pääaine- ja sivuaineopiskelijoille.
Sivuaineopiskelijat eivät suorita proseminaaria ja kandidaatin tutkielmaa, joten heidän aineopintonsa jäävät
laajuudeltaan 10 op pienemmäksi kuin pääaineopiskelijoilla. Lisäksi kasvatustieteitä pääaineena opiskelevat
opiskelijat voivat korvata kurssin J070510 Englanninkielinen runous (3 op), joka on muille opiskelijoille
pakollinen, valinnaisella kurssilla J070607 Luokkahuoneen englanti (3 op).
A.

Kielitaito-opinnot 2 (9 op)
Language Skills 2

J070501 Ääntämisharjoitukset 2 (englannin kieli) (2 op)
Pronunciation 2 (English)
Tavoite ja sisältö Kurssin tavoitteena on täydentää 070412 Ääntämisharjoitukset 1 -kurssilla aloitettu työ
antamalla opiskelijoille järjestelmällistä ohjausta ja harjoitusta intonaatioon ja sen funktioihin liittyvissä
seikoissa sekä tekstien ääneen lukemisessa. Kurssin muotona ovat ohjatut kielistudioharjoitukset. Kurssin
päättyessä opiskelijan ääntämisen tulisi olla lähes syntyperäisen puhujan tasolla, eli hänen tulisi hallita: (1)
foneettiset erot; (2) sellaisten monitavuisten sanojen, yhdyssanojen ja kollokaatioiden oikea painotus, joiden
voidaan olettaa kuuluvan pitkälle edenneen englanninopiskelijan sanavarastoon; (3) englannin kielen
intonaatioiden oikea painotus ja rytmi, mm. rytmin ajoitus ja lausepainon sijoittaminen; (4) painottomien
tavujen liudennusilmiöt; (5) englannin kielen tärkeimmät intonaatiomallit ja niiden funktiot.
Toteutus ja työtavat Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin (25 tuntia) ja itsenäinen työskentely. Kurssin
hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 85 % läsnäoloa harjoituksissa.
Arviointi Ääntämistesti, joka koostuu (a) simuloidusta keskustelusta, johon opiskelija osallistuu ja (b)
lyhyestä tekstistä, joka luetaan ääneen (0–5).
Vastuuhenkilö Yliopistonlehtori, Heli Paulasto
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojakson J070412 Ääntämisharjoitukset 1.
Ajoitus 2. vuosi, periodit 1 ja 2.
Kohderyhmä Kurssi ei ole tarkoitettu vaihto-opiskelijoille.
J070502 Kirjoitettu englanti 2 (4 op)
Written English 2
Tavoite ja sisältö Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden taitoa kirjoittaa kielellisesti idiomaattisia, hyvin
argumentoituja ja koherentteja esseitä. Kurssin aikana käsitellään mm. seuraavia aiheita: johdannot,
yhteenvedot, aiheen rajaaminen ja argumentointi. Kurssilla käsitellään myös tieteelliseen kirjoittamiseen
liittyviä kysymyksiä, kuten lähteiden käyttöä ja siihen liittyviä konventioita.
Toteutus ja työtavat Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin (52 tuntia) ja itsenäinen työskentely. Kurssin
hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 85 % läsnäoloa harjoituksissa.
Arviointi Kuusi esseetä (sisältäen kaikki työvaiheet: aivoriihi, vedos, lopullinen essee) (0–5).
Vastuuhenkilö Roy Goldblatt, Heli Paulasto.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot J070403 Kirjoitettu englanti 1 tai J070410 ja J070411 Kirjoitettu englanti 1A ja 1B.
Ajoitus 2. opintovuosi, periodit 1–4.
J070503 Kieliharjoittelu englanninkielisessä maassa (3 op)
Residence in an Anglophone Country
Tavoite ja sisältö Tavoitteena on konkreettinen tuntuma englannin kielen käyttöön ao. kieliyhteisössä ja
omakohtainen tutustuminen englanninkielisen maan oloihin ja elämäntapaan. Harjoittelun voi suorittaa
työskentelemällä, opiskelemalla tai oleskelemalla englanninkielisessä maassa noin kahden kuukauden ajan.
Erityisen suositeltavaa on englanninkielisessä maassa tapahtuva opiskelu, joka usein kestää pitempään kuin
yllä mainittu minimiaika. Mikäli aiottu kohdemaa on jokin muu kuin Iso-Britannia, Yhdysvallat, Kanada,
Australia, Irlanti, Uusi-Seelanti tai Etelä-Afrikka, on oleskelun hyväksyttävyydestä neuvoteltava erikseen.
Kieliharjoittelun tultua suoritetuksi on opiskelijan esitettävä siitä lyhyt englanninkielinen raportti ja luotettava
todistus (passi, kurssi- tai työtodistus tai vastaava) vastuuhenkilölle merkinnän saamista varten. Kieliasultaan
asiallisen englanninkielisen raportin tulee olla pituudeltaan 2-3 sivua, ja sen tulee kuvata kokemuksia
kieliharjoittelusta. Kieliharjoitteluraportti on vapaamuotoinen, mutta siitä tulee käydä ilmi kieliharjoittelun

suorituspaikka ja -aika. Kieliharjoitteluksi hyväksytään myös ennen opintojen alkua tapahtunut oleskelu
englanninkielisessä maassa, ja kieliharjoittelun voi jakaa useampaan osaan.
Toteutus ja työtavat Oleskelu englanninkielisessä maassa ja kirjallinen raportti.
Arviointi Raportti (hyväksytty/hylätty).
Vastuuhenkilö Heli Paulasto.
Ajoitus 1.–3. vuosi.
B.

Kielitieteelliset opinnot 2 (10 op)
Linguistic Studies 2

J070504 Englannin kielioppi 2 (4 op / 2 ov)
English Grammar 2
Tavoite ja sisältö Kurssin tavoitteena on nykyenglannin kieliopillisen kuvauksen hallinta ja valmius soveltaa
kielioppiteoriaa kielen rakenteiden analyysissa. Pyrkimyksenä on opettaa opiskelijaa tunnistamaan ja
analysoimaan yksinkertaisia lausekkeita laajempien kieliopillisten yksiköiden rakennetta sekä niiden
toimintaa ja kekinäisiä suhteita kielellisessä kontekstissa. Tarkemmin kurssilla käsitellään komplekseja
nominilausekkeita, adverbiaaleja, pää- ja sivulauseiden eri tyyppejä, täydentäviä lauseita,
sanajärjestysvalintoja ja puhutun kielen erityispiirteitä. Tämän lisäksi tavoitteena on saada opiskelija
ymmärtämään, miten englannin kielen verbijärjestelmä toimii erityisesti aikamuotojen, aspektin ja
modaalisuuden osalta. Luennot sisältävät myös käytännön kielioppiharjoituksia.
Toteutus ja työtavat Luennot (48 tuntia) ja itsenäinen työskentely.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Douglas Biber, Susan Conrad ja Geoffrey Leech. Longman Student
Grammar of Spoken and Written English (Pearson Education, 2002). Luvut 6 ja 8.8–13. (254 s.)
Arviointi Kuulustelu (0–5).
Vastuuhenkilö Kristiina Abdallah.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojakson J070404 Englannin kielioppi 1.
Ajoitus 2. vuosi.
Lisätiedot Luentokurssi on mahdollista korvata yleisenä tenttipäivänä suoritettavalla kirjatentillä.
Kirjatentissä tentittävä teos on Rodney Huddleston ja Geoffrey K. Pullum, A Student’s Introduction to English
Grammar (Cambridge University Press, 2005). 312 sivua.
J070505 Englannin kielen historia (4 op)
History of English
Tavoite ja sisältö Tavoitteena on englannin kielen historiallisen kehityksen hallinta pääpiirteittäin sekä kyky
ymmärtää kielen muuttumisen ilmiöitä ja niihin vaikuttavia tekijöitä.
Toteutus ja työtavat Luennot (24 tuntia) ja itsenäinen työskentely.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Ilmoitetaan kurssin alussa, yhteensä 200–300 sivua.
Arviointi Harjoituksia, välikoe ja loppukuulustelu (0–5).
Vastuuhenkilö Heli Paulasto.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot J070405 Englannin fonetiikka ja fonologia, J070404 Englannin kielioppi 1, J460501
Kielentutkimuksen perusteet.
Ajoitus 2. vuosi.
J070506 Johdatus englannin kielen tutkimukseen (2 op)
Introduction to Linguistic Studies of English
Tavoite ja sisältö Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija englannin kielen tutkimuksen eri osaalueisiin ja keskeisiin ongelmiin. Kurssilla tarkastellaan esimerkkien valossa erilaisia tutkimuskohteita ja
menetelmiä.
Toteutus ja työtavat Luennot (20 tuntia).
Arviointi Kuulustelu (0–5).
Vastuuhenkilö Greg Watson.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot J070405 Englannin fonetiikka ja fonologia, J070404 Englannin kielioppi 1, J460501
Kielentutkimuksen perusteet.
Ajoitus 2. vuosi, periodit 1 ja 2.
C.

Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot 2 (16 op)
Literature and Culture Studies 2

J070507 Englanninkielinen romaanikirjallisuus 2: Brittiläinen proosa 1800-luvulla (5 op)
Fiction 2: British Nineteenth-Century Prose Fiction
Tavoite ja sisältö Kurssilla käsitellään englanninkielisen romaanin kehitystä tarkastelemalla edustavaa
joukkoa realistisen romaanin klassikoita. Erityistä huomiota kiinnitetään 1800-luvun näkemykselle
brittiläisestä ”sivilisaatiosta” siinä muodossa, kuin se ilmenee vuosisadan romaanikirjallisuudessa.
Toteutus ja työtavat Luennot (26 tuntia) ja itsenäinen työskentely.
Oppimateriaali ja kirjallisuus
Jane Austen, Northanger Abbey (1818)
Charlotte Brontë, Jane Eyre (1847)
Thomas Hardy, Tess of the D’Urbervilles (1891)
Joseph Conrad, Heart of Darkness (1902) Yht. n. 1200 sivua
Arviointi Kuulustelu (0–5).
Vastuuhenkilö John A Stotesbury.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot J070407 Britanniatietous ja J070409 Englanninkielinen romaanikirjallisuus 1.
Ajoitus 2. vuosi, periodit 1 ja 2.
J070508 Englanninkielinen romaanikirjallisuus 3: Brittiläinen proosa 1900-luvulla (4 op)
Fiction 3: British Twentieth-Century Prose Fiction
Tavoite ja sisältö Kurssi pyrkii perehdyttämään osallistujat brittiläisen 1900-luvun kirjallisuuteen painottaen
erityisesti modernistista liikettä ja sen säilymistä vuosisadan jälkipuoliskolle.
Toteutus ja työtavat Luennot (26 tuntia) ja itsenäinen työskentely.
Oppimateriaali ja kirjallisuus
D. H. Lawrence, “Odour of Chrysantheums” (1914)
Virginia Woolf, “The Mark on the Wall” (1921)
Graham Greene, “The Destructors” (1954)
Iris Murdoch, The Bell (1958)
John Fowles, The French Lieutenant’s Woman (1969)
Doris Lessing, The Good Terrorist (1985)
Kazuo Ishiguro, Never Let Me Go (2005)
Yht. n. 1000 sivua
Arviointi Kuulustelu (0–5).
Vastuuhenkilö John A Stotesbury.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot:
J070407 Britanniatietous
J070409, J070507 Englanninkielinen romaanikirjallisuus 1 ja 2.
Ajoitus 2. vuosi, periodit 3 ja 4.
J070509 Englanninkielinen draama: Shakespearesta Wildeen (4 op)
English Drama: From Shakespeare to Wilde
Tavoite ja sisältö Kurssin tavoitteena on käydä läpi englantilaisen teatterin ja draaman kehitystä
Shakespearesta 1800-luvun loppuun, lukea ja tarkastella eräitä tärkeimpiä näytelmiä, tutkia näytelmätekstin
ja teatteriproduktion välistä suhdetta ja luoda pohja draaman myöhemmälle opiskelulle. Yksittäisten
näytelmien lisäksi luennoilla käsitellään seuraavia aihepiirejä: miten näytelmää luetaan, Shakespearen
teatteri, komedia, tragedia, tragikomedia, restauraatioajan teatteri ja draama, 1700-luvut teatteri ja draama,
melodraama, farssi ja hienostodraama.
Toteutus ja työtavat Luennot (26 tuntia) ja itsenäinen työskentely.
Oppimateriaali ja kirjallisuus William Shakespeare, Twelfth Night; William Wycherley, The Country Wife;
R. B. Sheridan, The Rivals; Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest. (n. 500 s.)
Arviointi Kuulustelu (0–5).
Vastuuhenkilö Yliopistonlehtori.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojakson J070408 Johdatus kirjallisuuden tutkimukseen.
Ajoitus 3. vuosi, periodit 1 and 2.
J070510 Englanninkielinen runous (3 op)
English Poetry

Tavoite ja sisältö Kurssin tavoitteena on johdattaa opiskelijat lukemaan ja opiskelemaan englannin kielellä
kirjoitettua runoutta. Kurssilla käsitellään niitä muodollisia ominaisuuksia, jotka tekevät runoudesta erillisen
genren, englanninkielisen runouden tärkeimpiä lajeja, kriittisiä lähestymistapoja runouteen ja näiden
lähestymistapojen seuraamuksia. Kurssin päättyessä opiskelijan tulisi pystyä tulkitsemaan runoja siihen
sopivaa kriittistä käsitteistöä käyttäen.
Toteutus ja työtavat Luennot (26 tuntia).
Arviointi Kuulustelu (0–5).
Vastuuhenkilö Yliopistonlehtori.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojakson J070408 Johdatus kirjallisuuden tutkimukseen.
Ajoitus 3. vuosi, periodit 3 ja 4.
Lisätiedot Huom! Kasvatustieteitä pääaineena opiskelevat (myös ns. KOTEKS-opiskelijat) voivat tämän
kurssin sijasta suorittaa valinnaisen kurssin 070607 Luokkahuoneen englanti (3 op).
D.

Johdatus tieteelliseen tutkimukseen (10 op)
Introduction to Reseach

Tämä opinto-osio on tarkoitettu vain englannin kielen pääaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijat eivät suorita
sitä, joten heidän aineopintonsa ovat kokonaisuudessaan 35 op:n laajuiset. Osio on suunniteltu siten, että
opiskelijat valitsevat joko kurssin J070518 Proseminaari: englanninkielinen kirjallisuus ja siihen liittyvän
kandidaatin tutkielman J070519 tai kurssin J070520 Proseminaari: kielen tutkimus ja kandidaatin tutkielman
J070521. Kun opiskelija on jättänyt kandidaatintutkielmansa tarkastettavaksi, hän kirjoittaa kypsyysnäytteen
yleisessä kuulustelussa.
J070518 Proseminaari: englanninkielinen kirjallisuus (4 op)
Proseminar: Literatures in English
Tavoite ja sisältö Kurssin tavoitteena on kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen perusteiden oppiminen.
Erityistavoitteena on harjaantuminen englanninkieliseen akateemiseen kirjoittamiseen sekä sen
konventioihin, erityisesti MLA-tyylin käyttöön. Kurssilla perehdytään lähdeaineiston paikantamiseen ja
käyttöön sekä tutkimusongelman määrittelyyn ja rajaamiseen. Kandidaatintutkielman valmistumiseen
ohjaavan kurssin tavoitteena on kyky laatia englanninkielistä kirjallisuutta tai kulttuuria tarkasteleva
tieteellinen kirjoitelma. Lisäksi tavoitteena on englanninkielisen tieteellisen diskurssin suullisten käytänteiden
hallinta. Proseminaarin työkielenä on englanti.
Toteutus ja työtavat Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin (52 tuntia) ja itsenäinen työskentely. Kurssin
hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 85 % läsnäoloa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Tukimateriaalina Mario Klarer, Introduction to Literary Studies (1999), Nigel
Fabb ja Alan Durant, How to Write Essays, Theses and Dissertations in Literary Studies (1993) sekä Joseph
Gibaldi, MLA Handbook for Writers of Research Papers, 5. painos tai uudempi (1999).
Arviointi Kirjalliset työt ja jatkuva arviointi (0–5).
Vastuuhenkilö John Stotesbury.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot
J070408 Johdatus kirjallisuuden tutkimukseen
J070409, J070507, J070508 Englanninkielinen romaanikirjallisuus 1-3,
J070403/J070410 & J070411 ja J070502 Kirjoitettu englanti 1 tai 1A ja 1B sekä 2.
Ajoitus 3. vuosi, periodit 1–4.
Kohderyhmä Pääaineopiskelijat.
Lisätiedot Englannin kielen opiskelijoiden edellytetään suorittavan aineopintojen ohella kirjaston tarjoaman
tieteenalakohtaisen tiedonhankintakurssin 8020080 Englannin kielen tiedonhaku (1 op). Kurssi suositellaan
suoritettavaksi viimeistään proseminaarin aikana.
J070519 Kandidaatintutkielma: englanninkielinen kirjallisuus (6 op)
BA Essay: Literatures in English
Tavoite ja sisältö Pakollinen humanististen tieteiden kandidaatin tutkielma laaditaan muokkaamalla
proseminaarissa käsiteltyä työtä ohjeiden mukaisesti. Tutkielman laajuus on n. 4000 sanaa (12–15 sivua).
Tutkielma jätetään tarkastettavaksi proseminaarin opettajalle. Lisäksi tutkielmaan liitetään sivun pituinen
suomenkielinen tiivistelmä, jota varten on erikseen laadittu lomake, joka löytyy filosofisen tiedekunnan
verkkosivuilta.
Toteutus ja työtavat Proseminaariopettajan henkilökohtainen ohjaus ja itsenäinen työskentely.
Arviointi Kirjoitettu tutkielma (0–5).

Vastuuhenkilö Jopi Nyman.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Pakolliset edeltävät opinnot: Proseminaari: Englanninkielinen kirjallisuus.
Ajoitus 3. vuosi, 3. ja 4. periodit.
Kohderyhmä Englannin kielen ja kulttuurin pääaineopiskelijat.
Lisätiedot Tutkielmaan liittyy kypsyysnäyte (J070513), joka kirjoitetaan äidinkielellä (yleensä joko suomeksi
tai ruotsiksi). Se suoritetaan tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Kypsyysnäytteen pituus on n. yksi
käsinkirjoitettu konseptiarkki (neljä sivua, n. 500 sanaa).
J070520 Proseminaari: kielen tutkimus (4 op)
Proseminar: Linguistics
Tavoite ja sisältö Yleisenä tavoitteena on perehtyä kielitieteellisten tutkimusongelmien identifioimiseen,
määrittelyyn ja rajaamiseen, kielitieteellisen tutkimuksen metodiikkaan sekä lähteiden käytön periaatteisiin.
Kandidaatintutkielman valmistumiseen ohjaavan kurssin erityisenä tavoitteena on englanninkielisen
tieteellisen diskurssin suullisten ja kirjallisten käytänteiden kohtuullinen hallinta sekä kyky laatia
englanninkielinen kielitieteellinen kirjoitelma. Proseminaarin työkielenä on englanti. Proseminaariin liittyy
erityinen metodinen jakso, jossa perehdytään tutkimusaineiston kokoamiseen ja käyttöön kielitieteellisessä
tutkimuksessa.
Toteutus ja työtavat Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin (52 tuntia) ja itsenäinen työskentely. Kurssin
hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 85 % läsnäoloa.
Arviointi Kirjoitelmat, osallistumisaktiivisuus seminaarin työskentelyyn (0–5).
Vastuuhenkilö Greg Watson.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot
J070403 Kirjoitettu englanti 1 tai J070410 & J070411 Kirjoitettu englanti 1A ja 1B
J070502 Kirjoitettu englanti 2
J070404 & J070504 Englannin kielioppi 1 ja 2
J070505 Englannin kielen historia
J460501 Kielentutkimuksen perusteet
J070506 Johdatus englannin kielen tutkimukseen.
Ajoitus 3. vuosi, periodit 1–4.
Kohderyhmä Englannin kielen ja kulttuurin pääaineopiskelijat.
Lisätiedot Englannin kielen opiskelijoiden edellytetään suorittavan aineopintojen ohella kirjaston tarjoaman
tieteenalakohtaisen tiedonhankintakurssin 8020080 Englannin kielen tiedonhaku (1 op). Kurssi suositellaan
suoritettavaksi viimeistään proseminaarin aikana.
J070521 Kandidaatintutkielma: kielen tutkimus (6 op)
BA Essay: Linguistics
Tavoite ja sisältö Pakollinen humanististen tieteiden kandidaatin tutkielma laaditaan muokkaamalla
proseminaarissa käsiteltyä työtä ohjeiden mukaisesti. Tutkielman laajuus on n. 4000 sanaa (12–15 sivua).
Tutkielma jätetään tarkastettavaksi proseminaarin opettajalle. Lisäksi tutkielmaan liitetään sivun pituinen
suomenkielinen tiivistelmä, jota varten on erikseen laadittu lomake, joka löytyy Filosofisen tiedekunnan
verkkosivuilta’.
Arviointi Kirjoitettu tutkielma (0–5).
Vastuuhenkilö Greg Watson.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Edeltävät opinnot: Proseminaari: kielen tutkimus.
Ajoitus 3. vuosi.
Lisätiedot Tutkielmaan liittyy kypsyysnäyte (J070513), joka kirjoitetaan äidinkielellä (yleensä suomi tai
ruotsi) ja se suoritetaan tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Kypsyysnäytteen pituus on n. yksi
käsinkirjoitettu konseptiarkki (neljä sivua, n. 500 sanaa).
J070513 Kypsyysnäyte (HuK, englannin kieli ja kulttuuri) (0 op)
Maturity Examination (BA, English language and culture)
Tavoite ja sisältö Tehtyään tutkielman opiskelijan on ennen sen arviointia kirjoitettava kypsyysnäyte, joka
osoittaa, että hän hallitsee hyvin suomen tai ruotsin kielen ja hän on hyvin perehtynyt opinnäytteen alaan.
Dekaani voi anomuksesta myöntää oikeuden kirjoittaa kypsyysnäytteen muullakin kuin suomen tai ruotsin
kielellä tutkintoasetuksen mahdollistamissa puitteissa. Opiskelija ilmoittautuu kypsyysnäytteen sen jälkeen,
kuin tutkielma on lopullisessa muodossaan jätetty ohjaajalle tarkastettavaksi. Kypsyysnäytteelltä odotetaan
tieteellisen asiasisällön ohella myös hyvää kieliasua.

Toteutus ja työtavat Kypsyysnäyte kirjoitetaan yleisinä kuulustelupäivinä tai erikseen sovitulla tavalla.
Opiskelijalle annetaan 1-3 tutkielmaan liittyvää aihetta. Näistä valitaaan yksi aihe, josta laaditaan essee, ei
tenttivastausta. Kypsyysnäytteen hyväksyy asiasisällön osalta tutkielman ohjaaja ja kieliasun osalta
kielikeskus.
Kypsyysnäytteen pituus on n. yksi käsinkirjoitettu konseptiarkki (neljä sivua, n. 500 sanaa.
Arviointi Tentti (hyväksytty/hylätty).
Vastuuhenkilö Kandidaatintutkielmien ohjaajat.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Edeltävät opinnot: kandidaatin tutkielma.
Ajoitus 3. vuosi (kun kandidaatin tutkielma on jätetty tarkastettavaksi).
Lisätiedot Opinnäytetyötä ei voida arvioida ennen kypsyysnäytteen hyväksyttyä suoritusta

J070600
J070600S

ENGLANNIN KIELEN JA KULTTUURIN SYVENTÄVÄT OPINNOT
Englannin kielen ja kulttuurin syventävät opinnot (sivuaine)
Advanced studies in English language and culture

80 op
60 op

Syventävät opinnot jakautuvat pakollisiin opintoihin ja valinnaisiin opintoihin. Pakollisia opintoja ovat
pääaineopiskelijoille seminaari ja pro gradu -tutkielma (45 op) sekä sivuaineopiskelijoille seminaari ja
sivuaineen tutkielma (25 op). Valinnaisten opintojen määrä on molemmille yhteensä 35 op, ja niihin opiskelija
voi valita haluamiaan erikoistumiskursseja tarjolla olevista vaihtoehdoista.
A.

Pakolliset opinnot (45 op, sivuaineopiskelijalle 25 op)
Compulsory Studies

Seminaari (5 op)
Tämän opintojakson suorittaakseen opiskelijat valitsevat joko kurssin J070641 Seminaari: englanninkielinen
kirjallisuus tai J070642 Seminaari: kielen tutkimus.
J070641 Seminaari: englanninkielinen kirjallisuus (5 op)
Seminar: Literatures in English
Tavoite ja sisältö Kurssin tavoitteina on: (i) kehittää opiskelijoiden kykyä soveltaa kirjallisuusteoriaa
kaunokirjallisiin teksteihin ja laajentaa heidän tietämystään tulkintamahdollisuuksista, (ii) kehittää
opiskelijoiden suullista esitystaitoa keskusteltaessa seminaariesitelmiin ja tutkielmiin liittyvistä aiheista ja (iii)
kehittää pro gradu -tutkielmien kirjallisuus- ja kulttuuriteoreettista pohjaa. Opiskelijan tulee laatia kaksi
kirjoitelmaa (yksi lukukautta kohti) sekä osallistua aktiivisesti ja säännöllisesti seminaarin työskentelyyn.
Ensimmäinen työ käsittelee tutkimusaiheeseen liittyvää teoreettista kysymystä (3000 sanaa: 10–12 sivua) ja
toinen tutkimusaiheen tematiikkaa (4000–5000 sanaa: 15–20 sivua). Seminaariesitelmät muodostavat
perustan pro gradu -tutkielmalle. Seminaarin työkielenä on englanti.
Toteutus ja työtavat Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin (42 tuntia) ja itsenäinen työskentely. Kurssin
hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 85 % läsnäoloa harjoituksissa.
Arviointi Jatkuva arviointi ja arvosteltavat seminaariesitelmät (0–5).
Vastuuhenkilö Jopi Nyman.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot J070518 & J070519 tai J070512 Proseminaari: englanninkielinen kirjallisuus ja
kandidaatintutkielma.
Ajoitus 4. vuosi, periodit 1–4.
J070642 Seminaari: kielen tutkimus (englannin kieli) (5 op)
Seminar: Language Research (English)
Tavoite ja sisältö Yleisenä tavoitteena on kielitieteellisen tutkimuksen jonkin teoreettisen lähestymistavan ja
metodin tai metodien sekä englanninkielisen tieteellisen diskurssin käytänteiden hyvä hallinta. Erityisenä
tavoitteena on opiskelijan oman pro gradu -tutkielman pohjustus määrittelemällä ja rajaamalla sitä varten
tutkimusongelma sekä kokoamalla ongelman käsittelyyn tarvittava tutkimusaineisto. Seminaarin alussa
(kahden ensimmäisen periodin aikana) kukin opiskelija esittää suullisessa ja kirjallisessa muodossa
tutkimussuunnitelman, josta käyvät ilmi pro gradu -tutkielman aihe, tavoitteet, tutkimusaineisto ja tärkeimmät
työssä käytettävät metodit tai teoreettiset lähestymistavat. Kahden viimeisen periodin aikana syvennetään
metodisia valmiuksia ja käynnistetään aineistopohjainen tutkimustyö, jonka pohjalta opiskelijat kirjoittavat
tutkimusraportin. Tämän tulisi muodostaa luonteva osa (esim. yksi tai useampi luku tai sektio) tulevasta
tutkielmasta. Vaatimuksena on kahden hyväksyttävän kirjoitelman (tutkimussuunnitelman ja tutkimusraportin)
laatiminen sekä aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen seminaarin työskentelyyn. Seminaarin työkielenä
on englanti.
Toteutus ja työtavat Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin (42 tuntia) ja itsenäinen työskentely. Kurssin
hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 85 % läsnäoloa harjoituksissa.
Arviointi Kirjoitelmat (2 kpl) osallistumisaktiivisuus seminaarin työskentelyyn (0–5).
Vastuuhenkilö Professori.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot J070520 & J070521 Proseminaari: kielen tutkimus ja kandidaatintutkielma.
Ajoitus 4. vuosi, periodit 1–4.

Tutkielma

Pääaineopiskelijat suorittavat maisterin tutkinnon lopputyönään opintojakson J070603 Pro gradu tutkielma.
Sivuaineopiskelijat suorittavat tämän sijasta suppeamman opintojakson J070604 Sivuaineen tutkielma. Pro
gradu –tutkielmasta sekä sen arviointia ja arvostelusta on Filosofinen tiedekunta antanut erilliset ohjeet.
J070603 Pro gradu -tutkielma (englannin kieli ja kulttuuri) (40 op)
MA Thesis ( English)
Tavoite ja sisältö Tutkielman tulee osoittaa kykyä identifioida ja rajata tutkimusongelma, perehtyneisyyttä
aiheeseen liittyvään tieteelliseen kirjallisuuteen sekä tieteellisten tutkimusmenetelmien hallintaa ongelman
ratkaisussa ja tulosten arvioinnissa. Tutkielma perustuu omakohtaiseen tutkimustyöhön englannin kielen
alalta ja se kirjoitetaan mieluiten englanniksi. Sen suositeltava pituus on n. 20 000 sanaa (n. 70 sivua).
Englanninkieliseen tutkielmaan on liitettävä suomenkielinen tiivistelmä (n. 5 sivua). Mikäli tutkielma
kirjoitetaan suomeksi, lyhennelmä on englanninkielinen. Lisäksi tutkielmaan liitetään sivun pituinen
tutkielman kielellä laadittu tiivistelmä, jota varten on erikseen laadittu lomake, joka löytyy Filosofisen
tiedekunnan verkkosivuilta. Tutkielman aihe sovitaan työn ohjaajan kanssa opiskelijan ehdotuksen pohjalta.
Tutkielman tekijällä on oikeus saada henkilökohtaista ohjausta aineen professorilta tai muulta opettajalta.
Opiskelijoiden toivotaan käyttävän tätä oikeutta aktiivisesti hyväksi.
Toteutus ja työtavat Ohjattu itsenäinen työskentely.
Arviointi Tutkielman arvostelee dekaani kahden tarkastajan lausunnon perusteella seitsenportaisella
asteikolla:approbatur (a), lubenter approbatur (lub), non sine laude approbatur (nsl), cum laude approbatur
(cl), magna cum laude approbatur (mcl), eximia cum laude approbatur (ecl) tai laudatur (l).
Poikkeustapauksessa arvostelusta päättää Filosofisentiedekunnan tiedekuntaneuvosto.
Vastuuhenkilö Professorit/lehtorit.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Edeltävät opinnot: J070601/J070642 Seminaari: kielen tutkimus tai
J070602/J070641 Seminaari: englanninkielinen kirjallisuus.
Ajoitus 5. vuosi.
Kohderyhmä Maisterintutkintoa englannin kielestä Joensuun yliopistoon tekevät.
J070604 Sivuaineen tutkielma (englannin kieli ja kulttuuri) (20 op)
Minor MA Thesis (English)
Arvostelu hyv - khyv
Tavoite ja sisältö Tutkielman tulee osoittaa kykyä identifioida ja rajata tutkimusongelma, perehtyneisyyttä
aiheeseen liittyvään tieteelliseen kirjallisuuteen sekä tieteellisten tutkimusmenetelmien hallintaa ongelman
ratkaisussa ja tulosten arvioinnissa. Tutkielma perustuu omakohtaiseen tutkimustyöhön englannin kielen
alalta ja se kirjoitetaan mieluiten englanniksi. Sen suositeltava pituus on n. 10 000 sanaa (n. 40 sivua).
Englanninkieliseen tutkielmaan on liitettävä suomenkielinen lyhennelmä (n. 5–10 sivua); mikäli tutkielma
kirjoitetaan suomeksi, lyhennelmä on englanninkielinen. Lisäksi tutkielmaan liitetään sivun pituinen
suomenkielinen tiivistelmä, jota varten on erikseen laadittu lomake, joka löytyy Filosofisen tiedekunnan
verkkosivuilta. Tutkielman aihe sovitaan työn ohjaajan kanssa opiskelijan ehdotuksen pohjalta. Tutkielman
tekijällä on oikeus saada henkilökohtaista ohjausta aineen professorilta tai muulta opettajalta. Opiskelijoiden
toivotaan käyttävän tätä oikeutta aktiivisesti hyväksi.
Toteutus ja työtavat Ohjattu itsenäinen työskentely.
Arviointi Kahden tarkastajan lausunnon perusteella (hyväksytty/kiittäen hyväksytty).
Vastuuhenkilö Professorit, lehtorit.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Edeltävät opinnot: J070601/J070642 Seminaari: kielen tutkimus tai
J070602/J070641 Seminaari: englanninkielinen kirjallisuus.
Ajoitus 5. vuosi.
J070605 Kypsyysnäyte (FM, englannin kieli) (0 op)
Maturity Examination (MA, English)
Tavoite ja sisältö Kypsyysnäytteen tarkoituksena on testata opiskelijan kykyä kirjoittaa omaan
tutkimusaiheeseensa perustuvaa yleistajuista tekstiä omalla äidinkielellään. Se kirjoitetaan pro gradu tutkielman pohjalta.
Toteutus ja työtavat . Jos opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen alempaa korkeakoulututkintoa varten,
hänen tulee maisterin tutkinnon kypsyysnäytteenä tehdä pro gradu –tutkielmastaan tiivisetelmä, joka on
kirjoitettu samalla kielellä kuin kandidaatin tutkinnon kypsyysnäyte tai vaihtoehtoisesti artikkeli tai
tutkimusraportti ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla. Kypsyysnäyte suoritetaan ennen pro gradu –tutkielman
arvostelua, Mikäli opiskelija ei ole aikaisemmin alemmassa korkekakoulututkinnossa kirjoittanut
kypsyysnäytettä, niin hän suorittaa maisterivaiheessa kypsyysnäytteen, josta tarkastetaan opinnäytetyön
alan perehtyneisyyden lisäksi myös suomen tai ruotsin kielen taito. Dekaani voi anomuksesta myöntää

oikeuden kirjoittaa kypsyysnäytteen muullakin kuin suomen tai ruotsin kielellä tutkintoasetuksen
mahdollistamissa puitteissa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan yleisessä kuulustelussa.
Arviointi Hyväksytty/hylätty. Tiivistelmän arvostelee pro gradu -tutkielman päätarkastaja. Yleisessä
kuulustelussa kirjoitettu kypsyysnäyte käy myös äidinkielen tarkastajan arvioitavana Kielikeskuksessa.
Vastuuhenkilö Professorit.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Edeltävät opinnot: J070603 Pro gradu -tutkielma (englannin kieli ja
kulttuuri).
Ajoitus 5. vuosi (kun pro gradu -tutkielma on jätetty tarkastettavaksi).
B.

Valinnaiset opinnot (35 op)
Option courses

Englannin kielessä ja kulttuurissa on tarjolla useita kieleen ja kulttuuriin liittyviä valinnaiskursseja, joita
opiskelija voi oman mielenkiintonsa mukaan sisällyttää syventäviin opintoihinsa. Kaiken kaikkiaan valinnaisia
opintoja on englannin kielen syventäviin opintoihin sisällytettävä yhteensä 35 op:n verran. Kurssit tulisi valita
sillä perusteella, että ne tukevat valitun, joko kirjallisuuden ja kulttuurin tai kielentutkimuksen linjan opintoja.
Soveltuvia valinnaisia opintoja voivat olla myös sellaiset yleisen kielitieteen, kieliteknologian tai
käännöstieteen opintojaksot, jotka tukevat englannin opintoja. Näiden kurssien soveltuvuus on varmistettava
oppiaineesta etukäteen. Tarjolla olevien kurssien valikoima vaihtuu vuosittain. Kaikkia valinnaiskursseja ei
järjestetä joka vuosi. Oppiaineiden oman henkilökunnan opettamien kurssien lisäksi opiskelijoille on
vuosittain tarjolla erilaisia vierailevien opettajien pitämiä erityiskursseja, jotka soveltuvat myös valinnaisiksi
kursseiksi englannin kielessä ja kulttuurissa. Näistä kursseista tiedotetaan erikseen oppiaineen
ilmoitustaululla ja verkkosivuilla osoitteessa uusi osoite tähän *.
J070606 Jälkikoloniaalinen novelli (6 op)
The Postcolonial Short Story
Tavoite ja sisältö Kurssi keskittyy jälkikoloniaaliseen lyhyeen proosaan jälkikoloniaalisesta näkökulmasta.
Opiskelijat tutustuvat seuraaviin toisiinsa kytkeytyviin kysymyksiin: geneerinen (novellit), temaattinen
(jälkikoloniaaliset tekstit englanninkielisistä lähteistä eri puolilta maailmaa), kielellinen (erilaiset ”englannit”) ja
kriittisteoreettinen. Kurssi on myös suunniteltu parantamaan opiskelijoiden suullista kielitaitoa aktiivisen
seminaarityyppisen keskustelun kautta passiivisen luentojen kuuntelun sijaan.
Toteutus ja työtavat Luennot (2 tuntia), aktiivinen osallistuminen harjoituksiin (24 tuntia) ja itsenäinen
työskentely. Kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 85 % läsnäoloa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Novelleja kirjailijoilta Sam Selvon, Doris Lessing, Dan Jacobson, Nadine
Gordimer, Ngugi wa Thiong’o, R. K. Narayan, Salman Rushdie, Farrukh Dhondy, Hanif Kureishi, Earl
Lovelace, Joan Riley, Leila Aboulela, Bharati Mukherjee, Ben Okri, Suhayl Saadi. Elleke Boehmerin ja John
McLeodin teoreettisia tekstejä.
Arviointi Alustus kurssin aikana ja essee kurssin lopussa (0–5).
Vastuuhenkilö John A Stotesbury.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot J070409, J070507, J070508 Englanninkielinen romaanikirjallisuus 1–3; J070408 Johdatus
kirjallisuuden tutkimukseen; J070407 Britanniatietous. Ajoitus 3.–5. vuosi.
Lisätiedot Huom! Osallistujamäärä enintään 24 opiskelijaa. Ei opetusta 2010-2011.
J070607 Luokkahuoneen englanti (3 op)
Classroom English
Tavoite ja sisältö Kurssin tavoitteena on esitellä ja harjoitella opettajan päivittäisessä, käytännönläheisessä
luokkahuonetyöskentelyssään tarvitsemaan englannin kieltä.
Toteutus ja työtavat Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin (26 tuntia) ja itsenäinen työskentely. Kurssin
hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 85 % läsnäoloa.
Arviointi Kuulustelu (0–5).
Vastuuhenkilö Heli Paulasto.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot J070401 & J070501 Ääntämisharjoitukset 1 ja 2, J070402 Suullinen ilmaisu.
Ajoitus 3.–5. vuosi, periodit 1–2 tai 3–4.
Lisätiedot:
J070608 Shakespeare: komediat (4 op)
Shakespeare: Comedies

Tavoite ja sisältö Kurssin tavoitteena on syventää ja laajentaa opiskelijan tietämystä Shakespearen
draamasta lukemalla ja opiskelemalla neljä näytelmää, jotka on kirjoitettu koomiseen tyyliin ja jotka sijoittuvat
ajallisesti Shakespearen koko teatteriuralle. Kurssiin kuuluu jonkin verran luentoja, mutta pääasiassa kurssi
on harjoituskurssi, joka edellyttää alustuksia ja aktiivista osallistumista. Säännöllinen läsnäolo on pakollista.
Toteutus ja työtavat Luennot, harjoitukset, itsenäinen työskentely.
Oppimateriaali ja kirjallisuus William Shakespearen näytelmät The Comedy of Errors, Much Ado About
Nothing, Measure for Measure, The Winter’s Tale; yhteensä n. 500 sivua.
Arviointi Essee (0–5).
Vastuuhenkilö Yliopistonlehtori
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot J070408 Johdatus kirjallisuuden tutkimukseen, J070510 Englanninkielinen runous, J070509
Englanninkielinen draama: Shakespearesta Wildeen. Vaihto-opiskelijoiden täytyy olla suorittanut vähintään
yksi Shakespeare-kurssi kotiyliopistossaan tai kurssi J070509 Englanninkielinen draama: Shakespearesta
Wildeen.
Lisätiedot Ei opetusta 2010-11.
J070609 Kielen variaatio (englannin kieli) (4 op)
Language Variation (English)
Tavoite ja sisältö Tavoitteena on antaa perustiedot kielen vaihtelun eli variaation keskeisimmistä ilmiöistä ja
ulottuvuuksista, variaation tutkimuksen käsitteistöstä, metodeista ja teoreettisista lähestymistavoista. Kurssi
painottuu englannin kielen alueelliseen variaatioon, mutta sillä tarkastellaan myös vuorovaikutussuhteita
alueellisen ja sosiaalisen variaation kesken. Kurssilla käsiteltävä kieliaineisto on pääosin peräisin Brittein
saarilla puhuttavista englannin kielen varieteeteista, mutta näkökulmaa laajennetaan myös erilaisiin eri
puolilla maailmaa puhuttaviin englannin varieteetteihin.
Toteutus ja työtavat Luennot ja itsenäinen työskentely.
Arviointi Kuulustelu (0–5).
Vastuuhenkilö Professori
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot J070504 Englannin kielioppi 2, J070506 Johdatus englannin kielen tutkimukseen.
Ajoitus 3.–4. opintovuosi.
Lisätiedot Ei opetusta 2010-11.
J070610 Pragmatiikka (englannin kieli) (3 op)
Pragmatics (English)
Tavoite ja sisältö Kurssin tavoitteena on tarjota opiskelijoille yleiskatsaus pragmatiikan perusperiaatteisiin,
joita ovat kohteliaisuusteoria, kulttuurienvälinen pragmatiikka, puheaktit, deiksis, kielellinen relativismi,
Gricen periaatteet ja konversationaalinen implikatuuri.
Toteutus ja työtavat Luennot ja itsenäinen työskentely.
Oppimateriaali ja kirjallisuus George Yule, Pragmatics (1996); 150 sivua.
Arviointi Essee (0–5).
Vastuuhenkilö Professori.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot J070404, J070504 Englannin kielioppi 1 ja 2, J070506 Johdatus englannin kielen tutkimukseen.
Ajoitus 3.–5. vuosi.
J070611 Amerikkalainen realismi ja naturalismi (6 op)
American Realism and Naturalism
Tavoite ja sisältö Kurssin tavoitteena on saavuttaa ymmärrys 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun
amerikkalaisen kirjallisuuden historiasta, suuntauksista, merkkihahmoista ja teemoista sekä siitä
merkityksestä, joka kirjallisuuden ja kulttuurin välisellä vuorovaikutuksella tuona aikana oli.
Toteutus ja työtavat Luennot (21 tuntia) ja itsenäinen työskentely.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Edward Bellamy, Looking Backward; Mark Twain, A Connecticut Yankee in
King Arthur’s Court; Henry James, Daisy Miller; otteita kirjailijoilta W. D. Howells, Theodore Dreiser, Frank
Norris; lyhyttä proosaa kirjailijoilta Regina Harding Davis, Stephen Crane, Abraham Cahan, Sarah Orne
Jewett, Hamlin Garland ja Kate Chopin; Lisäksi n. 50 sivua kriittistä materiaalia. Yhteensä 1000–1200 sivua.
Arviointi Kuulustelu (0–5).
Vastuuhenkilö Roy Goldblatt.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot J070409 Englanninkielinen romaanikirjallisuus 1, J070507 Englanninkielinen romaanikirjallisuus
2, J070508 Englanninkielinen romaanikirjallisuus 3.

Ajoitus 3.–5. vuosi.
Lisätiedot Ei opetusta 2010-11.
J070612 Amerikkalainen kirjallisuus 1800-luvun alkupuolella (6 op)
Early 19th Century American Literature
Tavoite ja sisältö Kurssin tavoitteena on antaa yleiskatsaus amerikkalaisen kirjallisuuden historiasta,
suuntauksista, merkkihenkilöistä ja teemoista 1800-luvun alkupuoliskolla sekä siitä merkityksestä, joka
kirjallisuuden ja kulttuurin välisellä vuorovaikutuksella tuolloin oli. Kurssilla käsitellään myös erillisen
amerikkalaisen identiteetin rakentumisen tapoja.
Toteutus ja työtavat Luennot (21 tuntia) ja itsenäinen työskentely.
Oppimateriaali ja kirjallisuus James Fenimore Cooper: The Last of the Mohicans; Harriet Beecher Stowe:
Uncle Tom’s Cabin; Amerikan alkuperäisväestön, orjuuden vastustajien ja feministien kirjoittamia esseitä;
otteita Fredrick Douglassin ja Harriet Anne Jacobsin orjakertomuksista; katkelmia transkendentalistien Ralph
Waldo Emerson, Henry David Thoreau ja Walt Whitman teoksista; Washington Irvingin, Nathaniel
Hawthornen ja Herman Melvillen lyhyttä proosaa. Lisäksi n. 50 sivua kriittistä materiaalia. Yhteensä n. 1200
sivua.
Arviointi Kuulustelu (0–5).
Vastuuhenkilö Roy Goldblatt.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot J070409, J070507, J070508 Englanninkielinen romaanikirjallisuus 1, 2 ja 3.
Ajoitus 3.–5. vuosi.
Lisätiedot Ei opetusta 2010-11.
J070613 Kaksikielisyys (englannin kieli) (5 op)
Bilingualism (English)
Tavoite ja sisältö Kurssin päätavoitteena on saavuttaa ymmärrys kaksikielisen maailman
kompleksisuudesta ja kirjosta, kyetä määrittelemään yleisesti kaksikielisyyden käsite ja tekemään ero sen eri
muotojen välillä sekä ymmärtää kaksikielisyyden suhde kielikontaktitutkimukseen ja toisen kielen
omaksumisen tutkimukseen. Kurssin suorittaminen auttaa ymmärtämään paremmin seuraavia käsitteitä:
kaksikielisyyden
ulottuvuudet
ja
kaksikielisyyden
mittaaminen,
yhteisöllinen
kaksikielisyys,
kielikontaktitilanteet, kielisuunnittelu, yhteisöllinen monikielisyys ja kehittymättömyys, kaksikielinen kehitys,
kaksikielisyys ja kognitiivinen kehitys sekä kaksikielisyys ja koulutus. Kurssi koostuu 26 tunnista
seminaarityyppistä opetusta ja henkilökohtaista ohjausta, ja sen aikana täytyy esitellä yksi akateeminen
artikkeli, joka kytkeytyy kaksikielisyyteen ja jonka opiskelija on itse etsinyt. Kurssivaatimuksiin kuuluu myös
kurssikuulustelu, joka pohjautuu oppituntien sisältöön, sekä essee (1500 sanaa).
Toteutus ja työtavat Luennot ja aktiivinen osallistuminen seminaariin (26 tuntia), sekä itsenäinen
työskentely. Kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 85 % läsnäoloa.
Arviointi Alustus, kuulustelu ja essee (0–5).
Vastuuhenkilö Greg Watson.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot J070504 Englannin kielioppi 2, J070506 Johdatus englannin kielen tutkimukseen.
Ajoitus 3.–5. vuosi, periodit 1 ja 2.
Lisätiedot Huom! Osallistujamäärä enintään 15 opiskelijaa.
J070614 Crusoe-myytti: jälkikolonialistisia uudelleentulkintoja (6 op)
The Crusoe Myth: Postcolonial Re-Readings
Tavoite ja sisältö Kurssin tavoitteena on (a) tutkia Crusoe-myyttiä, jossa piilee keskeisenä länsimainen
käsitys itsenäisestä yksilöstä ja (b) seurata myytin vaikutusta 1900-luvun autiosaarikertomuksiin, jotka
muokkaavat myyttiä ja kirjoittavat sitä uudelleen omilla ehdoillaan. Kurssilla keskitytään erityisesti toisen
maailmansodan jälkeiseen aikaan, jota leimaa inhimillisen “sielun” uudelleenarviointi, moderniin “kadonnut”
urbaani yksilö (Ballard) ja historian liittyvät ihmisoikeudet (Coetzee). Kurssin viimeiset luennot käytetään
Crusoe-myytin populaarien elokuvasovitusten kriittiseen arviointiin. Osallistujia rohkaistaan myös lukemaan
laajemmin myyttiä koskevaa kirjallisuutta, esim. William Shakespeare, The Tempest (n. 1611); Jonathan
Swift, Gulliver’s Travels (n. 1726); R. M. Ballantyne, The Coral Island (1858); H. de Vere Stacpoole, The
Blue Lagoon (1908); Jane Gardam, Crusoe’s Daughter (1985).
Toteutus ja työtavat Luennot ja aktiivinen osallistuminen seminaariin (26 tuntia) ja itsenäinen työskentely.
Kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 85 % läsnäoloa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus
Daniel Defoe, Robinson Crusoe (1719)
William Golding, Lord of the Flies (1954)

J. G. Ballard, Concrete Island (1974)
J. M. Coetzee, Foe (1986).
Lisäksi Crusoe-myytin elokuvasovituksia:
The Blue Lagoon (1980)
Cast Away (2000).
Lyhyitä otteita muista teksteistä ja kriittisistä lähteistä.
Yhteensä n. 800 sivua.
Arviointi Essee (0–5).
Vastuuhenkilö John A Stotesbury.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot
J070409, J070507, J070508 Englanninkielinen romaanikirjallisuus 1-3, J070408 Johdatus kirjallisuuden
tutkimukseen, J070407 Britanniatietous.
Ajoitus 3.–5. vuosi.
Lisätiedot Ei opetusta 2010-11.
J070615 Kirjallisuus- ja kulttuuriteoria (englannin kieli) (5 op)
Literary and Cultural Theory (English)
Tavoite ja sisältö Kurssilla perehdytään kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen nykymetodeihin ja niiden
sovellusmahdollisuuksiin. Seminaarimuotoinen kurssi pyrkii kehittämään metodologisia taitoja ja auttamaan
tutkielman tekemisessä. . Mikäli opetusta ei järjestetä, kurssi on mahdollista suorittaa kirjatenttinä, jolloin
Barryn teoksen ohella tentitään toinen teos, josta sovitaan erikseen kuulustelijan kanssa.
Toteutus ja työtavat Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja seminaareihin (20 tuntia) ja itsenäinen
työskentely. Kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 85 % läsnäoloa seminaareissa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Kurssikirja: Peter Barry, Beginning Theory: An Introduction to Literary and
Cultural Theory, 2nd ed. (Manchester: Manchester University Press, 2004) sekä erikseen jaettava materiaali.
Mikäli kurssi suoritetaan kirjatenttinä, suoritetaan toinen teoriakirja, josta sovitaan erikseen kuulustelijan
kanssa.
Arviointi Aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset työt (0–5).
Vastuuhenkilö Jopi Nyman.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot
070408 Johdatus kirjallisuuden tutkimukseen, J070409, J070507, J070508 Englanninkielinen
romaanikirjallisuus 1–3.
Ajoitus 3.-5. opintovuosi. Kurssi suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti kurssin J070518 Proseminar:
Literatures in English kanssa.
Kohderyhmä Kurssille voivat osallistua kirjallisuuteen ja kulttuuriin erikoistuvat englannin opiskelijat, jotka
osallistuvat englanninkielisen kirjallisuuden ja kulttuurin proseminaari- ja seminaarikursseille tai kirjoittavat
aiheesta tutkielmaa.
Lisätiedot
J070616 Omaelämäkerta ja lapsuus (englannin kieli) (6 op)
Autobiography and Childhood (English)
Tavoite ja sisältö Tällä johdantokurssilla omaelämäkertaan ja elämäkertakirjoittamiseen tarkastellaan
keinoja, joilla kirjailijat ovat pyrkineet rekonstruoimaan ja määrittelemään elämänsä lapsuusvuosia. Kurssi
sisältää muiston ja kerronnan tarkastelua sekä miesten ja naisten kirjoittamien omaelämäkertojen vertailua
(gender). Lisäksi pohditaan perinteisen itse/Toinen -paradigman individualismia suhteessa omaelämäkerran
kykyyn tunnistaa itse Toisessa. Vaikka elämäkerrassa esitetyn omakuvan “totuudenmukaisuuden” tarkastelu
on tärkeää, genre edustaa myös näkökulmaa, jossa itse käsitetään fiktioksi ja jossa itse ja historia ovat
yhteydessä toisiinsa. Kurssin kirjallisuus painottuu lapsuuden representaatioihin pienessä valikoimassa
1900-luvun brittiläisiä, amerikkalaisia ja (jälki)koloniaalisia elämäkertoja, joiden kirjoittajat tunnetaan
paremmin muiden kirjallisuuden lajien edustajina.
Toteutus ja työtavat Luennot ja aktiivinen osallistuminen seminaariharjoituksiin (26 tuntia) sekä itsenäinen
työskentely. Kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 85 % läsnäoloa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus
(a) Mary McCarthy, Memories of a Catholic Girlhood (1957);
(b) Graham Greene, A Sort of Life (1971);
(c) Laajoja otteita englanninkielisten kirjailijoiden, mm. Ved Mehtan, Stephen Kuusiston, Winston Churchillin,
Jean Rhysin, Wole Soyinkan, Janet Framen ja James Baldwinin omaelämäkerroista;
(d) kriittistä materiaalia.

Yhteensä n. 1000 sivua.
Arviointi Essee (0–5).
Vastuuhenkilö John A Stotesbury.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot J070409, J070507, J070508 Englanninkielinen romaanikirjallisuus 1–3, J070408 Johdatus
kirjallisuuden tutkimukseen, J070407 Britanniatietous.
Ajoitus 3.–5. vuosi.
Lisätiedot
J070617 Valkoisuus (englannin kieli) (5 op)
Whiteness (English)
Tavoite ja sisältö Kurssi tarkastelee valkoisuuden merkitystä sosiaalisena, taloudellisena ja rodullisena
konstruktiona, sitä kehitystä ja niitä muutoksia, joita valkoisuuden käsitteessä on Amerikan historian aikana
tapahtunut, sitä muuttuvaa suhdetta, joka vallitsee valkoisuudessa rodun ja etnisen taustan välillä,
valkoisuuden nykyistä merkitystä etuoikeutetun aseman osoittajana sekä sitä, kuinka valkoisuutta on käytetty
kirjallisuudessa.
Toteutus ja työtavat Seminaari (14 tuntia) ja itsenäinen työskentely. Kurssin hyväksyttävä suorittaminen
edellyttää 85 % läsnäoloa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Philip Roth, American Pastoral, ”Eli the Fanatic”; Nelson Algren, ”A Place to
Lie Down”; Gloria Naylor, ”Miss Maple’s Blues”; otteita kirjailijoilta Maxine Hong Kingston, Amy Tan ja
Sandra Cisneros. Kriittinen materiaali sisältää tekstejä, joita ovat kirjoittaneet David Roediger, Karen
Brodkin, Matthew Frye Jacobson, Noel Ignatiev, George Lipsitz jne. Yhteensä 700 sivua.
Arviointi Esitelmä ja kirjoitelma (0–5).
Vastuuhenkilö Roy Goldblatt.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot J070409, J070507, J070508 Englanninkielinen romaanikirjallisuus 1–3.
Ajoitus 3.–5. vuosi.
Lisätiedot Ei opetusta 2010-11.
J070621 Kognitiivinen kielentutkimus (englannin kieli) (4–6 op)
Cognitive Linguistics (English)
Tavoite ja sisältö Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva kognitiivisesta kielentutkimuksesta ja
sen viimeaikaisesta kehityksestä sekä tarjota opiskelijalle mahdollisuus tutustua syvemmin johonkin
kognitiivisen kielentutkimuksen osa-alueeseen. Mahdollisia erikoistumisalueita ovat esim. leksikaalinen
semantiikka, kieliopillisen rakenteen kuvaus, metaforatutkimus, kielen omaksuminen tai kielellinen
kategorisointi. Erityisalojen osalta on mahdollista tutustua myös aivan konkreettisiin tapaustutkimuksiin oman
kiinnostuksen mukaan.
Toteutus ja työtavat Luennot ja aktiivinen osallistuminen seminaariin (14 tuntia) ja itsenäinen työskentely.
Kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 85 % läsnäoloa. Opintojakson voi suorittaa myös kirjatenttinä.
Oppimateriaali ja kirjallisuus
KURSSI:
Kurssin oheislukemistosta sovitaan kurssilla. Tenttiin tulee oheislukemistoa n. 100 sivua, joka on kaikille
kurssilaisille sama. Tämän lisäksi kunkin osallistujan osalta sovitaan erikseen esseetä varten vaadittavasta
oheislukemistosta; tämän oheislukemiston sisältö ja määrä riippuu valitusta aihepiiristä ja kirjoitelman
laajuudesta.
KIRJATENTTI:
Tentittävä kirjallisuus koostuu kolmesta (A, B ja C) osiosta, joista kahdessa on mahdollisuus valita eri
tekstivaihtoehdoista (luettavan tekstin määrä yhteensä n. 400 sivua):
A) David Lee, Cognitive Linguistics: An Introduction (Oxford University Press, 2001 tai uudempi painos). ja
B) kirjasta William Croft ja D. Alan Cruse, Cognitive Linguistics (Cambridge University Press, 2004) joko
i) “Part II: Cognitive approaches to lexical semantics” tai
ii) “Part III: Cognitive approaches to grammatical form” ja
C) yksi alla olevista tekstipaketeista:
i) sivut 47–124 kirjasta Raymond W. Gibbs, Jr. Ja Gerard J. Steen (toim.), Metaphor in Cognitive Linguistics
(John Benjamins, 1999). Osio sisältää seuraavat artikkelit: Frank Boers, ”When a Bodily Source Domain
Becomes Prominent: The Joy of Counting Metaphors in the Socio-Economic Domain”; Gerard Steen, “From
Linguistic to Conceptual Metaphor in Five Steps”; Joseph Grady, “A Typology of Motivation for Conceptual
Metaphor: Correlation vs. Resemblance”; Joseph Grady, Todd Oakley ja Seana Coulson, “Blending
Metaphor”; kopioita on tarvittaessa lainattavissa tentaattorilta.

ii) sivut 60–151 lehdestä Cognitive Linguistics 11 – 1/2 (2000). Osio sisältää seuraavat artikkelit: Michael
Tomasello, ”First steps toward a usage-based theory of language acquisition”; Ewa Dabrowska: ”>From
formula to schema: The acquisition of English questions”; Michael Israel, Christopher Johnson ja Patricia J.
Brook, ”From states to events: The acquisition of English passive participles”; Holger Diessel ja Michael
Tomasello, “The development of relative clauses in spontaneous child speech”; artikkelit ovat saatavilla
verkon kautta JoeCatista, kopioita niistä on tarvittaessa lainattavissa tentaattorilta.
iii) sivut 380–461 kirjasta George Lakoff, Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal
about the Mind (University of Chicago Press, 1987). Sisältää luvut “Case Study 1: Anger” ja “Case Study 2:
Over”; kopioita luvuista on tarvittaessa lainattavissa tentaattorilta.
Osion C osalta on mahdollista neuvotella myös jonkin muun vastaavan laajuisen tekstipaketin tenttimisestä
opiskelijan toivomalta kognitiivisen kielentutkimuksen erityisalueelta.
Arviointi Tentti + essee sovitusta aiheesta; tai kirjatentti (0–5).
Vastuuhenkilö Esa Penttilä.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot J460501 Kielentutkimuksen perusteet; J070404, J070504 Englannin kielioppi 1 ja 2.
Ajoitus 3.–5. opintovuosi.
Lisätiedot Opintojakso voidaan suorittaa 4–6 op:n laajuisena riippuen luetun kirjallisuuden määrästä ja/tai
esseen laajuudesta. Peruspaketti on laajuudeltaan 4 op, mahdollisesta lisätyöstä sovitaan opettajan kanssa
erikseen. Suositeltava vaihtoehto on pieni itsenäinen “tutkimusprojekti”, mutta myös esseesuoritus on
mahdollinen. Ei luento-opetusta 2010-11.
J070622 Shakespeare: tragediat (4 op)
Shakespeare: Tragedies
Tavoite ja sisältö Kurssin tarkoitus on syventää ja laajentaa shakespearelaisen draaman tuntemusta
tarkastelemalla kolmea Shakespearen murhenäytelmää, jotka hän kirjoitti teatteriuransa eri vaiheissa.
Toteutus ja työtavat Kurssi koostuu luennoista, opiskelijoiden aktiivisesta osallistumisesta ja heidän
pitämistään lyhyistä alustuksista, yht. 26 t. Läsnäolo on välttämätöntä kurssin suorittamiseksi.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Titus Andronicus, Romeo and Juliet, Hamlet (n. 400 s.)
Arviointi Essee. 0–5.
Vastuuhenkilö Yliopistonlehtori
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot
J070408 Johdatus kirjallisuuden tutkimukseen
J070510 Englanninkielinen runous
J070509 Englanninkielinen draama: Shakespearesta Wildeen.
Vaihto-opiskelijoiden on tullut suorittaa ainakin yksi Shakespeare-kurssi kotiyliopistossaan tai kurssi J070509
Englanninkielinen draama: Shakespearesta Wildeen.
Ajoitus 3.–5. opintovuosi, periodit 3 ja 4.
Lisätiedot Ei opetusta 2010-11
J070623 Monikulttuurisuus ja identiteetti brittiläisessä nykykirjallisuudessa (6 op)
Multicultural Identities in Contemporary British Literature
Tavoite ja sisältö Aivan viime vuosikymmeninä esiinnousseen monikulttuurisen brittiläisen kirjallisuuden
juuret ovat kansainyhteisömaista Britanniaan suuntautuneessa muuttoliikkeessä, jonka seurauksena
brittiläisessä nykykirjallisuudessa etnisyyden ja identiteetin kysymyksillä on merkittävä rooli. Kurssi luo
katsauksen uuteen englantilaiseen nykykirjallisuuteen monikulttuurisen Britannian kontekstissa, ja sillä
tarkastellaan nykybrittiläistä identiteettiä eri perspektiiveistä merkittävimpien brittiläisten monikulttuuristen
kirjailijoiden (Samuel Selvon, Timothy Mo, Hanif Kureishi, Caryl Phillips, Meera Syal, Zadie Smith)
keskeisten teosten kautta. Lisäksi kurssilla tutustutaan monikulttuurisen Britannian historiaan ja kulttuuriin
mm. elokuvien ja populaarikulttuurin kautta. Kurssilla analysoidaan brittiläisen identiteetin
(’englantilaisuuden’) muovautumista uudella tavalla muun muassa historian, rodun, sukupuolen ja
seksuaalisuuden näkökulmista.
Toteutus ja työtavat Luentokurssi (24 tuntia) ja itsenäinen työskentely.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Timothy Mo: Sour Sweet (1982) Hanif Kureishi: Buddha of Suburbia (1990)
Caryl Phillips: Crossing the River (1993) Meera Syal: Anita and Me (1996) Zadie Smith: White Teeth (2000)
sekä otteita, novelleja ja runoja mm. seuraavilta kirjailijoilta: Samuel Selvon, Grace Nicholls ja Linton Kwesi
Johnson.
Arviointi Kertauskuulustelu, 0–5.
Vastuuhenkilö Jopi Nyman

Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot J070408 Johdatus kirjallisuuden tutkimukseen, J070409, J070507 ja J070508 Englanninkielinen
romaanikirjallisuus 1–3.
Ajoitus 3.–5. opintovuosi, periodit 3 ja 4.
Lisätiedot Ei opetusta 2010–2011.
J070624 Rikoksen kulttuurit (englannin kieli) (6 op)
Cultures of Crime (English)
Tavoite ja sisältö Kurssilla tutustutaan moderniin amerikkalaiseen rikoskirjallisuuteen, sen eri muotoihin ja
kehitykseen sosiokulttuurisessa kontekstissa. Rikosromaanien ohella aihepiiriin perehdytään niiden
elokuvaversioiden kautta. Lajia lähestytään teosten tematiikan kautta, ja luennoilla käsitellään mm. seuraavia
aiheita: historia, sukupuoli, genre, ruumiillisuus, rotu ja postmoderni.
Toteutus ja työtavat Luennot (24 tuntia) ja itsenäinen opiskelu.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Dashiell Hammett, The Maltese Falcon; James M. Cain, The Postman
Always Rings Twice; Sara Paretsky, Indemnity Only; James Ellroy, LA Confidential; Walter Mosley, Devil in a
Blue Dress (noin 1200 sivua)
Arviointi Kertauskuulustelu 0–5.
Vastuuhenkilö Jopi Nyman
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot J070408 Johdatus kirjallisuuden tutkimukseen, J070409, J070507 ja J070508 Englanninkielinen
romaanikirjallisuus 1–3.
Ajoitus 3.-5. opintovuosi.
Lisätiedot Ei opetusta 2010–2011.
J070625 Grendel-myytti (6 op)
The Grendel Myth
Tavoite ja sisältö “Poor Grendel’s had an accident…. So may you all”. Kurssin tavoite on tutustua fantasian
ja sankarimyytin käsitteisiin englanninkielisessä kulttuurissa Beowulfista, anglosaksilaisesta eeppisestä
runoelmasta tehtyjen käännösten ja mukaelmien kautta. Runoelmassa sankari, Beowulf, kohtaa kolme
hirviömäistä vihollista, joista ensimmäinen on Grendel. Kurssin ensimmäinen osa keskittyy irlantilaisen
runoilijan, Seamus Heaneyn, nykyenglannille kääntämään Beowulfiin (1999). Huomiota kiinnitetään
erityisesti uuteen tekstiin sen molemmissa historiallisissa konteksteissa: anglosaksilaisessa maailmassa
ennen vuotta 1000 ja Irlannissa 1900-luvun lopulla. Tätä kulttuurisen ”kääntämisen” problematiikkaa
laajennetaan Beowulfin ja Grendelin kohtaamisesta kertovien useiden, erityisesti lastenkirjallisuudeksi
tarkoitettujen, versioiden kautta keskittyen Charles Keepingin ja Kevin Crossley-Hollandin kirjoittamaan
Beowulfiin (1982). Kurssin ”hirviömäiseen” keskiöön kuuluvat amerikkalaisen kirjailijan, John Gardnerin,
Grendel (1971), jota voisi luonnehtia jälkifrankensteinilaiseksi näkökulman uudelleen suuntaamiseksi
Beowulfin tarinaan. Kurssin viimeisessä osiossa tarkastellaan muutamia Grendel-myytin viihteellisiä
mukaelmia elokuvan, sarjakuvan ja futuristisen fiktion muodossa. Kriittisiä lähteitä käytetään myös.
Toteutus ja työtavat Luennot ja aktiivinen osallistuminen seminaariin (20 tuntia). Kurssin hyväksyttävä
suorittaminen edellyttää 85 % läsnäoloa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus
Tarkasteltavat tekstit:
Seamus Heaney, Beowulf: A New Verse Translation (London: Faber, 2000).
John Gardner, Grendel (1971; London: Pan/Picador, 1973).
Charles Keeping and Kevin Crossley-Holland, Beowulf (Oxford: OUP, 1982).
Lisälähteet:
Beowulf, elokuva, ohjaus Graham Baker (1999).
The 13th Warrior, elokuva, ohj. John McTiernan (1999)
Michael Crichton, Eaters of the Dead (1976; London: Arrow, 1997)
McKinley Hill, True Confessions of a Dumpster Diver, or, Faster through the BioFractal (Bloomington, IN: 1st
Books, 2000)
Larry Niven, Jerry Pournelle, and Steven Barnes, The Legacy of Heorot (1987; New York: Pocket Books,
1988)
Beowulf’s Children (1995; New York: Tor, 1996); uudelleenjulkaistu Britanniassa nimellä The Dragons of
Heorot (London: Orbit, 1996)
Matt Wagner, Devil by the Deed (Norristown, PA: Comico, 1986, 1988).
Yht. n. 1000 sivua
Arviointi Essee kurssin lopussa (0–5).
Vastuuhenkilö John Stotesbury

Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot
J070408 Johdatus kirjallisuuden tutkimukseen, J070409, J070507, J070508 Englanninkielinen
romaanikirjallisuus 1, 2 ja 3, J070502 Kirjoitettu englanti 2.
Ajoitus 3.–5. opintovuosi.
Lisätiedot Ei opetusta 2010-11.
J070626 Englanninkielinen etelä-afrikkalainen kirjallisuus (6 op)
South African Literature: Fiction, Film and Society
Tavoite ja sisältö Koko 1900-luvun ajan kansainvälinen yhteisö piti Etelä-Afrikkaa ”apartheid-maana”, jossa
pieni ”valkoinen” vähemmistö kontrolloi miljoonien muiden asukkaiden elämää. 1990-luvun alussa Nelson
Mandela kuitenkin vapautettiin vankilasta ja maa demokratisoitiin. Ihmisten kokemus kolonialismista ja halu
muutokseen on vääjäämättä vaikuttanut siihen, että suuri osa maan englannin- ja muunkielistä kirjallisuutta
käsittelee näitä aiheita. Tällä kurssilla analysoidaan tuon sorron ja muutoksen kokemuksia apartheidin
aikaisessa ja jälkeisessä kirjallisuudessa ja kulttuurissa. Erityisen huomion kohteena on ”maa” (land)
käsitteen problematiikka. Kurssilla saadaan myös yleisjohdatus Etelä-Afrikan historiaan (erityisesti
apartheidin suhteesta kolonialismiin, rotuun jne.), eri kirjallisiin traditioihin ja nykykulttuuriin.
Toteutus ja työtavat Luennot ja seminaarityöskentely (26 tuntia) ja itsenäinen työskentely. Kurssin
hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 85 % läsnäoloa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus
ROMAANIT JA NOVELLIT:
Alan Paton, Cry, The Beloved Country (1948)
Nadine Gordimer, “Six Feet of the Country”; “City Lovers”; “Country Lovers” (1965)
André Brink, An Instant in the Wind (1976)
J. M.Coetzee, Waiting for the Barbarians (1980)
Yhteensä n. 1000 sivua.
FILMIT:
Muutama Nadine Gordimerin novelli TV-dramatisointina
Tsotsi (2006, perustuu Athol Fugard’n romaaniin)
Red Dust (2004, perustuu Gillian Slovon romaaniin)
Promised Land (2003, perustuu Karel Schoemanin romaaniin)
Forgiveness (2003)
Confessions of a Gambler (2007, perustuu Rayda Jacobsin novelliin)
Triomf (2008, perustuu Marlene van Niekerkin novelliin)
Dokumenttifilmejä Etelä- Afrikan historiasta ja yhteiskunnasta.
Arviointi Essee kurssin lopussa, 0–5.
Vastuuhenkilö John Stotesbury
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot J070409, J070507, J070508 Englanninkielinen romaanikirjallisuus 1, 2 ja 3, J070403, J070502
Kirjoitettu Englanti 1 ja 2.
Ajoitus 3.–5. opintovuosi.
J070628 Moderni amerikkalainen kirjallisuus (6 op)
Contemporary American Fiction
Tavoite ja sisältö Kurssin aihe on 1900-luvun jälkipuoliskon amerikkalainen kirjallisuus. Esimerkiksi vuonna
2006–07 kurssilla keskityttiin eri etnisistä ryhmistä tulevien naisten kirjoittamiin teoksiin.
Toteutus ja työtavat Luennot ja aktiivinen osallistuminen seminaariin (21 tuntia) ja itsenäinen työskentely.
Kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 85 % läsnäoloa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus
E. L. Doctorow, Ragtime
Bernard Malamud, The Natural
Maxine Hong Kingston, The Woman Warrior
Gloria Naylor, Linden Hills
Sandra Cisneros, The House on Mango Street
Arviointi Loppukuulustelu (0–5).
Vastuuhenkilö Roy Goldblatt
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot
J070409, J070507, J070508 Englanninkielinen romaanikirjallisuus 1, 2 ja 3
J70408 Johdatus kirjallisuuden tutkimukseen

Ajoitus 3.–4. opintovuosi.
J070629 Amerikanjuutalainen kirjallisuus ja kulttuuri (6 op)
Jewish American Literature and Culture
Tavoite ja sisältö Amerikanjuutalaisen kirjallisuuden pääteemat ja -käsitteet 1800-luvun lopusta
nykypäivään; sen merkitys etnisyyden, assimilaation ja valkoisuuden perspektiivistä; sen paikka
amerikkalaisessa kirjallisuustraditiossa ja sen vaikutus kulttuuriin.
Toteutus ja työtavat Luennot ja seminaarit (21 tuntia).
Oppimateriaali ja kirjallisuus
Romaanit:
Allegra Goodman: The Family Markowitz,
Rebecca Goldstein: Mazel,
Thane Rosenbaum: Second-Hand Smoke.
Lyhyet tekstit:
Anzia Yezierska: “The Fat of the Land”,
Tillie Olsen: “Tell Me a Riddle”,
Lynne Sharon Schwartz: “The Melting Pot,
Joanna Spiro: “3000 Years of Your History...”,
Michael Chabron: “S Angel”,
Gerarld Shapiro: “The Twelwe Plagues”.
Kriittisiä artikkeleita.
Filmi: Hester Street (perustuu Abraham Cahanin teokseen Yekl).
Arviointi Loppukoe (0–5).
Vastuuhenkilö Roy Goldblatt
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot
J070409, J070507, J070508 Englanninkielinen romaanikirjallisuus 1, 2 ja 3;
J070408 Johdatus kirjallisuudentutkimukseen (englannin kieli).
Ajoitus 3.–4. vuosi.
J070630 Yhdysvaltain kirjallisuus ja kulttuuri 1930-luvulla (6 op)
Fiction and Culture of the American 1930s
Tavoite ja sisältö Kurssilla tarkastellaan amerikkalaista kirjallisuutta 1930-luvulla, aikaisemmin
kirjallisuudenhistoriassa paljolti huomiotta jääneellä aikakaudella. Kurssi antaa yleiskatsauksen 1930-luvun
kirjallisiin ja kulttuurisiin liikkeisiin, niiden keskeisiin teemoihin ja avainhenkilöiden ajatteluun. Kurssilla
kiinnitetään huomiota myös aikakauden kulttuurin ja kirjallisuuden vuorovaikutukseen, 1930-luvun laman
merkitykseen sekä kommunismin ja nousevan fasismin vaikutukseen kirjailijoihin.
Toteutus ja työtavat Luennot ja seminaarit (22 tuntia).
Oppimateriaali ja kirjallisuus
Romaanit:
Horace McCoy: They Shoot Horses, Don’t They?
Tillie Olsen: Yonnondio
John Steinbeck: The Grapes of Wrath
Lyhyet tekstit:
John Dos Passos: “Harlan: Working under the Gun”
Grace Lumpkin: from To Make My Bread
Tillie Olsen: “Silences”
Mike Gold: “Wilder: Prophet of the Genteel Christ”
Archibald MacLeish: “Invocation to the Social Muse”
Kirjeitä: Allen Tate, John Peale Bishop, ja Rolfe Huphries
Ernest Hemingway ja Herbert Matthews: Dispatches from Spain
Edward Dahlberg: otteita teoksesta Those Who Perish
Richard Wright: “The Man Who Was Almost a Man”
Zora Neale Hurston: “The Gilded Six-bits”
Guy Endore: otteita teoksesta Babouk
Nelson Algren: “A Place to Lie Down”
Tom Kromer: otteita teoksesta Waiting for Nothing
Meridel LeSeuer: “Sequel to Love”
Albert Maltz: “The Happiest Man on Earth”
Arviointi Loppukoe (0–5).

Vastuuhenkilö Roy Goldblatt
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot
J070409, J070507, J070508 Englanninkielinen romaanikirjallisuus 1, 2 ja 3;
J070408 Johdatus kirjallisuuden tutkimukseen (englannin kieli).
Ajoitus 3.–4. opintovuosi.
Lisätiedot Ei opetusta 2010–2011.
J070631 Yhdysvaltain kirjallisuus 1920-luvulla (6 op)
US Fiction of the 1920s
Tavoite ja sisältö Kirjallinen historia, liikkeet, merkkihenkilöt ja tärkeimmät teemat amerikkalaisen
kirjallisuuden kukoistaessa toista kertaa sen historiassa. Kurssi antaa yleiskatsauksen 1920-luvun kirjallisiin
ja kulttuurisiin liikkeisiin ja niiden keskeisimpien henkilöiden ajatteluun. Sillä tarkastellaan myös ensimmäisen
maailmansodan ja modernismin vaikutusta runouteen ja romaanikirjallisuuteen.
Toteutus ja työtavat Luennot ja aktiivinen osallistuminen seminaariin (22 tuntia) ja itsenäinen työskentely.
Kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 85 % läsnäoloa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus
F Scott Fitzgerald, The Great Gatsby
Sinclair Lewis, Babbitt
Ernest Hemingway, The Sun Also Rises (Fiesta)
William Faulkner, The Sound and the Fury
Yht. 1000–1200 sivua.
Arviointi Loppukoe (0–5).
Vastuuhenkilö Roy Goldblatt
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot J070409, J070507, J070508 Englanninkielinen romaanikirjallisuus 1, 2 ja 3; J070408 Johdatus
kirjallisuuden tutkimukseen.
Ajoitus 3.–4. opintovuosi.
Lisätiedot Ei opetusta 2010–2011.
J070640 Toisen kielen oppiminen (4 op)
Second Language Acquisition
Tavoite ja sisältö Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva toisen kielen oppimisen tutkimuksesta,
sen keskeisimmistä teorioista ja tutkimustuloksista. Kurssilla tarjotaan yleiskatsaus toisen kielen oppimisen
tutkimuksen historiaan ja alalla eri aikoina vallinneisiin tutkimussuuntauksiin tavoitteena ymmärtää paremmin
tämän päivän kielenoppimisen tutkimusta ja kieltenopetusta. Kurssilla painotetaan erityisesti suomalaisten
englanninoppijoiden tutkimusta sekä analysoidaan suomalaisten erityispiirteitä englanninoppijoina.
Toteutus ja työtavat Luennot/seminaarit (20 tuntia) ja itsenäinen työskentely.
Arviointi Loppukuulustelu ja essee (0–5).
Vastuuhenkilö Professori
Ajoitus 3.–4. opintovuosi.
Lisätiedot Ei opetusta 2010–2011.
J070643 Yhdysvaltain kirjallisuus ja kulttuuri 1960-luvulla (6 op)
Literature and Culture of the American 1960s
Tavoite ja sisältö Kurssilla tarkastellaan amerikkalaista kirjallisuutta 1960-luvulla, ajanjaksolla, joka on
vaikuttanut voimakkaasti sen jälkeen tuleviin sukupolviin; kirjallisuuden ja kulttuurin vuorovaikutusta,
erityisesti nousevan vastakulttuurin; suurten yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia kirjallisuuteen, esim.
kansalaisoikeus-, opiskelija- naisasia- ja Vietnamin sodan vastaisten liikkeiden vaikutusta.
Toteutus ja työtavat Aktiivinen osallistuminen seminaariin (26 tuntia) ja itsenäinen työskentely. Kurssin
hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 85 % läsnäoloa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus
Thomas Pynchon: The Crying of Lot 49, Hunter S. Thompson: Fear and Loathing in Las Vegas, Kurt
Vonnegut: Slaughterhouse-5.
Selected short fiction and reportage texts, critical articles and background reading related to the social and
political movements of the decade and the counterculture.
Documentary visual material.
Arviointi Kurssimateriaaliin pohjautuvat esitykset (30 %) ja loppukoe (70 %) (0–5).
Vastuuhenkilö Roy Goldblatt

Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot
J070409, J070507, J070508 Englanninkielinen romaanikirjallisuus 1, 2 ja 3;
J070408 Johdatus kirjallisuuden tutkimukseen (englannin kieli).
Ajoitus 3.–4. opintovuosi, periodit 3 ja 4.
Lisätiedot Seminaariin voidaan ottaa maksimissaan 15 opiskelijaa.
J070644 Kirjallisuuden tyylintutkimus (englannin kieli) (5 op)
Literary Stylistics (English)
Tavoite ja sisältö Kurssilla opiskelijat saavat yleiskäsityksen stilistiikan metodeista ja teorioista.
Lähdemateriaalina käytetään pääasiassa otteita kaunokirjallisuudesta. Kurssin loppuun mennessä opiskelijat
ovat tutustuneet valikoimaan stilistisiä työkaluja, joilla voidaan analysoida mitä tahansa tekstiä, esimerkkeinä
kertomuksen stilistiikka, tyyli, näkökulma, puheen ja ajatuksen representoiminen, kognitiivinen stilistiikka,
metafora ja metonymia. Kurssilla tarkastellaan myös miten kirjallisuutta voitaisiin käyttää ympäristössä,
missä englanti toimii toisen kielen asemassa. Kurssin työmuotoina ovat luennot, alustukset, lyhyisiin
teksteihin perehtyminen ja verkkokurssi.
Toteutus ja työtavat Aktiivinen osallistuminen seminaariin (24 tuntia) ja itsenäinen työskentely. Kurssin
hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 85 % läsnäoloa.
Arviointi Alustus, loppukuulustelu tai essee (0–5).
Vastuuhenkilö Greg Watson.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot J070504 Englannin kielioppi 2, J070506 Johdatus englannin kielen tutkimukseen.
Ajoitus 3.–5. vuosi.
Lisätiedot Huom! Osallistujamäärä enintään 15 opiskelijaa. Ei opetusta 2010-11.
J070646 Sosiolingvistiikka (englannin kieli) (5 op)
Sociolinguistics (English)
Tavoite ja sisältö Kurssin tavoite on tutustua sosiolingvistiseen tutkimukseen suhteessa muihin kielitieteen
osa-alueisiin ja sen omiin alalajeihin. Tarkoitus on saavuttaa ymmärrys kielen ja yhteiskunnan suhteen
moniulotteisuudesta.
Kurssin aikana tutkitaan laajaa valikoimaa kielen eri osa-alueista, mm: mitä sosiolingvistiikka on,
sosiolingvistiikka ja muut kielitieteen osa-alueet, sosiolingvistinen kuvaus, eri muuttujien yhteiskunnallinen
merkitys, kompleksiset ja yksinkertaiset puheyhteisöt, sosiaaliset verkostot, tyylintutkimus, konteksti ja
rekisteri, puheen funktiot, kohteliaisuus- ja puhuttelumuodot, naisten kieli, kieli ja itsevarmuus, vuorovaikutus,
juoruilu, seksistinen kieli, sukupuoli, luokka, iän vaikutus puheeseen, tämänhetkinen sosiolingvistinen
kirjallisuus ja sosiolingvistisen datan keräämismetodit.
Toteutus ja työtavat Kurssi koostuu luennoista ja seminaariharjoituksista (yht. n. 26 tuntia), joiden aikana
opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti ja esittää ryhmätyönä laatimansa esitelmä sosiolingvistiikan alalta.
Kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää 85 % läsnäoloa.
Arviointi Kurssin sisältöön perustuva lopputentti ja essee (1500 sanaa).
Vastuuhenkilö Greg Watson.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot J070504 Englannin kielioppi 2, J070506 Johdatus englannin kielen tutkimukseen.
Ajoitus 3.–4. vuosi, periodit 3 ja 4.
Lisätiedot Osallistujamäärä enintään 15 opiskelijaa.
J070647 Kelttiläiset englannit (4 op)
Celtic Englishes
Tavoite ja sisältö “I’m after dropping my wallet.” “There’s terrible it is!” Kurssin tavoitteena on perehdyttää
opiskelijat Britannian kelttiläisten alueiden ja Irlannin englannin murteisiin ja niiden taustoihin. Näitä murteita
yhdistää kymristä, iiristä tai gaelista peräisin oleva kielikontaktivaikutus, joka kuuluu niin paikallisten
englannin murteiden fonologiassa, rakenteissa kuin leksikossa. Kurssilla tarkastellaan kelttiläisten kielten
kohtaamista englannin kielen kanssa historian saatossa ja niitä kielikontaktiprosesseja, jotka ovat
vaikuttaneet murteiden kehittymiseen. Murteiden kielellisiin ominaispiirteisiin tutustutaan yksityiskohtaisesti
esimerkkien, näytteiden ja kaunokirjallisuuden avulla. Kelttiläisiä englanteja tarkastellaan myös suhteessa
maailman muissa kolkissa puhuttuihin englannin varieteetteihin.
Toteutus ja työtavat Luennot (20 h) ja itsenäinen työskentely.
Arviointi Kuulustelu (0–5).
Vastuuhenkilö Heli Paulasto

Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot J070405 Englannin fonetiikka ja fonologia, J070504 Englannin kielioppi 2.
Ajoitus 3.–5. opintovuosi.
Lisätiedot Ei opetusta 2010-11.
J070655 Johdatus kansainväliseen englanninkieliseen kirjallisuuteen (5 op)
Introduction to International Literature in English
Tavoite ja sisältö Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija kansainväliseen englanninkieliseen
kirjallisuuteen, sen kehitykseen ja keskeisiin suuntauksiin muutamien merkittävien teosten kautta. Kurssilla
tarkastellaan muun muassa jälkikoloniaalisen kirjallisuuden kehitystä ja vastakirjoituksen muotoja sekä
diasporan, kulttuurisen hybriditeetin ja globalisaation ilmentymistä nykyhetken englanninkielisessä
kirjallisuudessa. Kurssilla käsiteltävä kirjallisuus edustaa monipuolisesti englanninkielisen kirjallisuuden
laajaa maantieteellistä ja kulttuurista vaihtelua: Afrikkaa, Karibiaa, Intiaa ja diasporisia kulttuureja.
Kirjallisuuden ohella tematiikkaan perehdytään yhden elokuvan kautta.
Toteutus ja työtavat Luennot (13 h) ja itsenäinen työskentely.
Oppimateriaali ja kirjallisuus
Chinua Achebe: Things Fall Apart
Jean Rhys: Wide Sargasso Sea
Bharati Mukherjee: Jasmine
Leila Aboulela: The Translator
Yht. 733 sivua
Lisäksi n. 100 sivua teoria- ja tutkimuskirjallisuutta.
Arviointi Kertauskuulustelu (0-5).
Vastuuhenkilö Jopi Nyman ja John Stotesbury
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot J070409, J070507, J070508 Englanninkielinen romaanikirjallisuus 1, 2 ja 3.
Ajoitus 3.–5. opintovuosi, periodit 3 ja 4.
J070329 Muita valinnaisia kursseja: Englanti maailmankielenä (5 op)
Global Englishes
Tavoite ja sisältö Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija englannin varieteetteihin eri puolilla maailmaa
sekä kielellisiin prosesseihin niiden taustoilla. Kielen vaihtelu ja muutos johtuvat erilaisista tekijöistä, kuten
alueellinen, etninen ja sosiolingvistinen variaatio, kielikontaktien aiheuttama lainautuminen ja siirtovaikutus,
sekä (toisen) kielen oppimisen universaalit. Kurssilla tarkastellaan englantia äidinkielenä tai toisena kielenä
puhuvien varieteetteja, kuin myös pidgineitä ja kreoleita, sekä englannin käyttöä lingua francana.
Toteutus ja työtavat Luennot (26 h), esitelmä itse valitusta varieteetista ja itsenäinen työskentely
Arviointi Esitelmä ja loppukuulustelu (0-5)
Vastuuhenkilö Heli Paulasto
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
opintojaksot J070405 Englannin fonetiikka ja fonologia, J070504 Englannin kielioppi 2 ja J070506 Johdatus
englannin kielen tutkimukseen.
Ajoitus 3.–5. opintovuosi.

J070358 Media ja kulttuuriset representaatiot: kulttuurien kohtaaminen nykyelokuvassa (2 op)
Media and Cultural Representations: Cultural encounters in contemporary cinema
Tavoite ja sisältö Kurssilla tutustutaan kulttuurien kohtaamisen problematiikkaan erityisesti
eurooppalaisessa nykyelokuvassa. Kurssi koostuu johdantoluennosta, valittujen elokuvien (4-5)
analyyttisesta katsomisesta sekä kurssin teemaa käsittelevistä ryhmäkeskusteluista. Muut kuin suomen- ja
englanninkieliset elokuvat näytetään tekstitettyinä. Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa kulttuurien
kohtaamiseen liittyvää problematiikkaa tämän hetken eurooppalaisessa kulttuurissa, keskustella
identiteettien moninaisuudesta ja analysoida kulttuurien välisiä konfliktitilanteita elokuvassa. Kurssin
opetuskielet ovat suomi ja englanti. Oheislukemisto voi olla muillakin kielillä opiskelijan pääaineen mukaan.
Kurssi on avoin kaikille vieraiden kielten ja kääntämisen opiskelijoille ja korvaavuudesta on sovittava
pääaineen vastuuhenkilön kanssa.
Toteutus ja työtavat Johdantoluento ja harjoitukset (20h).
Oppimateriaali ja kirjallisuus Oheismateriaalina n. 100 sivua kulttuurien kohtaamista ja identiteettiä
käsittelevää kirjallisuutta.

Arviointi Kurssi suoritetaan luentopäiväkirjalla. Opiskelija kirjoittaa jokaisesta elokuvasta lyhyen tekstin,
jossa hän pohtii reflektiivisesti kunkin elokuvan tarjoamaa kuvaa kulttuurien kohtaamisesta elokuvan ja
kirjallisen materiaalin pohjalta. Arviointi 0-5.
Vastuuhenkilö Christopher Hall ja Jopi Nyman.
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut
pääaineensa perusopinnot.
J070656 Erasmus-vaihto-opetusta (1-10 op)
Erasmus Courses
Yhteistyöyliopistojen kanssa järjestettävästä Erasmus-vaihto-ohjelman puitteissa järjestettävistä kursseista
ilmoitetaan erikseen.

ENGLANNIN KIELI JA KÄÄNTÄMINEN
Englannin kieli ja kääntäminen on toisena pääaineena englannin kielen oppiaineessa. Kääntämisen
pääaineen opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija englannin kieleen ja kulttuuriin sekä kääntämisen
ja tulkkauksen teoriaan ja käytäntöön. Englannin opintojen lisäksi opintoihin kuuluvat olennaisesti
käännöstieteen ja suomen kielen opinnot.
Englannin kielen ja kääntämisen pääaineessa suoritetun kandidaatintutkinnon tavoitteena on antaa
opiskelijalle hyvä äidinkielen ja englannin kielen taito sekä oman ja vieraan kulttuurin tuntemus. Kulttuurien
välisen viestinnän asiantuntijatehtävät edellyttävät kuitenkin maisterintutkintoa. Maisterin tutkinto antaa myös
kelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin.
Perusopinnoissa painottuvat kielitaito-opinnot. Aine- ja syventävissä opinnoissa taas keskitytään
vahvistamaan sekä opiskelijan ammatillisia että tutkimustaitoja. Opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi tietyssä
järjestyksessä, ja sen takia monen kurssin osalta on määritelty edeltäviä opintoja, jotka edellytetään
suoritetuiksi, ennen kuin kyseiselle kurssille voi osallistua. Englannin kielen ja kääntämisen opetuskielinä
ovat englanti ja suomi.
Ulkomailla suoritetut kurssit voidaan sisällyttää osaksi kandidaatin tai maisterin tutkintoa. Ulkomaisten
kurssien korvaavuudesta on kuitenkin aina neuvoteltava ja sovittava erikseen oppiaineen henkilökunnan
kanssa ennen vaihtoon lähtöä.
Englannin kielen molemmilla pääaineilla on omat opintokokonaisuutensa, vaikka niihin on sisällytetty samoja
opintojaksoja. Perusopinnoissa yhteistä molemmille ovat kohdat A–C, kun taas kohdassa D pääaineilla on
omat erikoistumisopintonsa. Englannin kielen ja kääntämisen aineopintojen valinnaisiin opintojaksoihin
voidaan lukea kielen ja kulttuurin opintojaksoja, jotka on lueteltu erikseen opinto-oppaassa. Syventävien
opintojen valinnaisiin opintojaksoihin voidaan lukea molempien englannin kielen pääaineiden opintoja, mikäli
niille vaaditut edellytyskurssit on suoritettu. Kurssien soveltuvuudesta on neuvoteltava etukäteen oppiaineen
professorin kanssa.
Joitakin muutoksia tietoihin todennäköisesti tulee tämän Opinto-oppaan ja siihen liittyvän Opetusohjelman
ilmestymisen jälkeen. Muuttuneet tiedot päivitetään WebOodiin. Päivitykset löytyvät myös englannin kielen
ilmoitustaululta (Agora, II krs).
Pääaineen vaihtaminen
Pääaineen vaihtamista haetaan tiedekunnan dekaanilta ja hakemus toimitetaan osastosihteeri Leena
Ropposelle.
Kielen ja kulttuurin pääaineesta kielen ja kääntämisen pääaineeseen aineopintojen aikana tai niiden jälkeen
vaihtavilta vaaditaan lisäopintoina perusopintojen osio D (pääainekohtaiset erikoistumisopinnot 7 op) ja
aineopintojen osio C (kääntämisen opinnot 14 op). Lisäksi opiskelijan on päivitettävä henkilökohtainen
opintosuunnitelmansa (HOPS).
Syventävät opinnot suoritetaan pääaineen tutkintovaatimusten mukaisesti.
Opintojen arvostelu englannin kielessä ja kääntämisessä
Yksittäisten opintojaksojen, tutkielmien ja opintokokonaisuuksien arvostelu ilmoitetaan humanistisen osaston
opinto-oppaassa.
Kukin opintojakso suoritetaan yhdellä kertaa, jollei opetussuunnitelmassa ole toisin todettu.
Perusopinnoissa lisävaatimuksena kokonaisarvosanojen hyvä tai parempi osalta on kaikista
opintokokonaisuuteen kuuluvista kielitaitokursseista sekä opintojaksoista Kääntäjän viestintätaidot 1 a ja 1 b
vähintään arvosana 2.
Aineopinnoissa lisävaatimuksena kokonaisarvosanojen hyvä tai parempi osalta on opintojaksoista Kääntäjän
viestintätaidot 2 a ja 2 b sekä opintojaksoista Johdatus ammattikielten kääntämiseen, englanti–suomi ja
suomi–englanti vähintään arvosana 2.

OPISKELUTAIDOT (4 op)
Study skills
1131000
1331001
8034001
8034002

Johdatus akateemisiin opintoihin
Henkilökohtainen opintojen suunnittelu
Tietokoneen käyttö ja verkkopalvelut Itä-Suomen yliopistossa
Tekstinkäsittely

1 op
1 op
1 op
1 op

ATK-kurssien opetuksen järjestää matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunta, tietojenkäsittelytiede.
1131000
Johdatus akateemisiin opintoihin, 1 op
Opintojakson tavoite: Opintojakso antaa opiskelijalle valmiuksia aloittaa opinnot Itä-Suomen yliopistossa
sekä käynnistää tavoitteellinen opintojen suunnittelu.
Sisältö: Opiskelija tutustuu tuutoroinnin, luentojen, kirjallisuuden ja muun oheismateriaalin avulla yliopistoon
opiskeluympäristönä ja -yhteisönä, erityisesti opiskelua tukeviin palveluihin, oman oppiaineen
opiskelukäytäntöihin sekä saa tietoa akateemisen opiskelun vaatimista tiedoista ja taidoista.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelija
1) osaa kertoa oman oppiaineensa opiskelukäytännöistä (esim. tentti-ilmoittautuminen) sekä tutkintonsa
tavoitteista, rakenteesta ja sisällöstä
2) on saanut yleistietoa akateemisen opiskelun luonteesta ja lähtökohdista
3) osaa käyttää WebOodia ja hyödyntää sitä opintojensa suunnittelemiseen, mm. osaa tehdä lukujärjestyksen ja
käyttää sitä
4) löytää, osaa nimetä/hyödyntää opintojensa kannalta tärkeitä Itä-Suomen yliopiston sekä sen sidosryhmien
neuvonta-, ohjaus- ja tukipalveluita
5) on tutustunut opiskelutovereihinsa ja oppiaineen henkilökuntaan
Suoritustavat: opiskelija osallistuu opintojakson yhteisiin luentoihin, oppiaineen järjestämään
perehdytykseen sekä pienryhmä- tai yksilötuutorointiin. Opintojakson suorittaminen tiedekunnan
ilmoittamalla tavalla.
Aikataulu: ensimmäisen vuoden syksyllä. Opintopalveluiden järjestämät luennot syyskuun ensimmäisellä
viikolla. Opiskelijauutorointia 10 tuntia, luentoja 15 tuntia sekä opiskelijan itsenäistä työskentelyä 2 tuntia.
Materiaalit:
1) Opiskelijan Opas
2) Tiedekunnan opinto-opas
3) muu mahdollinen materiaali
Kaikille yhteisten luentojen materiaali löytyy verkosta osoitteesta www…
Arvosteluperusteet: Hyväksytty/hylätty. Tiedekunta ilmoittaa tarkemmat arvosteluperusteet eli mitä
vaaditaan hyväksyttyyn suoritukseen.
Vastuutaho: Yhteisten luentojen osalta opintopalvelut, muutoin tiedekunnat.
1131001
Henkilökohtainen opintojen suunnittelu, 1 op
Opintojakson laajuus: 1 op (27 t)
Oppiaineiden on mahdollista järjestää opintojakso 2 op:n laajuisena lisäämällä jaksoon oppiaineen omaa
osuutta.
Opintojakson tavoite: Opintojakso tukee opiskelijaa opintojen ja uran suunnittelussa sekä antaa valmiudet
laatia kandidaattivaiheen HOPS ja seurata sen toteutumista OodiHops työkalua apuna käyttäen.
Sisältö: Yhteisiä alustuksia teemalla opintojen suunnittelu ja opiskeluprosessin hallinta. OodiHops –
työkalun esittely (6 t). Oppiaineiden järjestämää hops-ohjausta sisältäen alan opiskelu- ja
työelämämahdollisuuksiin tutustumisen (6 t). Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen vähintään
ensimmäiselle opintovuodelle (2 t) ja sen läpikäynti ja päivittäminen keskustellen yhdessä hops-ohjaajan
kanssa (1 t). Oppimateriaaliin tutustuminen (12 t).
Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija
1) osaa hakea tietoa erilaisista opiskelu ja työelämämahdollisuuksista omalla alallaan sekä arvioida sitä
suhteessa omiin vahvuuksiinsa ja kiinnostuksiinsa
2) osaa asettaa oppimistavoitteensa, suunnitella opintojaan, seurata opintojensa edistymistä sekä arvioida
omaa oppimistaan
3) osaa hyödyntää OodiHOPSia opintojensa suunnittelussa
4) on suunnitellut ensimmäisen lukuvuotensa opinnot sekä hahmottanut tulevia opintojaan (HOPS)

Suoritustavat: Osallistuminen yhteisille luennoille sekä oppiaineiden järjestämään ohjaukseen. Hopskeskustelu ja hopsin palautus ohjaajalle.
Aikataulu: Opintojakso käynnistyy Johdatus akateemisiin opintoihin- opintojakson yhteydessä ja yhteiset
luennot jatkuvat toisen periodin alussa. Muutoin tiedekunnan/oppiaineen ilmoittamalla tavalla.
Materiaalit:
4) Tiedekunnan hops-ohjeeet
5) OodiHops -ohjeet opiskelijalle
6) Muu tiedekunta/ oppiainekohtainen materiaali
Kaikille yhteisten luentojen materiaali löytyy verkosta osoitteesta www…
Arviointi: Opintojakso arvioidaan palautetun HOPS:n perusteella hyväksytty/täydennettävä/hylätty.
Vastuutaho: Tiedekunnat, yhteisten alustusten osalta opintopalvelut sekä oppimiskeskus.

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (14 op)
Language and communication studies
HuK-tutkintoon tulee suorittaa 14 opintopistettä kieli- ja viestintäopintoja, jotka järjestää Kielikeskus. Opinnot
koostuvat vieraan kielen (5 op), II kotimaisen (4 op) ja äidinkielen (yleensä suomen kielen) (5 op) opinnoista.
8011001
8011002
8012025

8013055
8013056

Puheviestintää humanististen tieteiden opiskelijoille
(äidinkieli suomi) (2 op)
Kirjoitusviestintää vieraiden kielten, käännöstieteen ja kulttuuritieteiden opiskelijoille
(äidinkieli suomi) (3 op)
Ruotsia vieraiden kielten ja käännöstieteen opiskelijoille (4 op)
8012025A Ruotsin kirjallinen taito vieraiden kielten ja käännöstieteen opiskelijoille
8012025B Ruotsin suullinen taito vieraiden kielten ja käännöstieteen opiskelijoille
English Academic Reading and Study Skills for Students of Finnish, Linguistics,
Foreign Languages, Translation Studies and Psychology
English Academic and Professional Communication for Students of Finnish,
Linguistics, Foreign Languages, Translation Studies and Psychology

Kieli- ja viestintäopintojen opetuksen järjestää Itä-Suomen yliopiston kielikeskus, ja se myös vastaa kieli- ja
viestintäopintojen korvaamisesta. http://www.uef.fi/kielikeskus

J0901100

Englannin kielen ja kääntäminen, perusopinnot

25 op

Vastuuhenkilö
professori Riitta Jääskeläinen
A. Kielitaito-opinnot (6 op)
J070412
Ääntämisharjoitukset 1 (englannin kieli)
J070413
Suullinen ilmaisu (englannin kieli)
J070410
Kirjoitettu englanti 1 A
B. Kielitieteelliset opinnot (3 op)
J070404
Englannin kielioppi 1
C. Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot (9 op)
J070406
Amerikkatietous
J070407
Britanniatietous
J070409
Englanninkielinen romaanikirjallisuus
D. Pääainekohtaiset erikoistumisopinnot (7 op)
J0901105
Tulkkauksen perusteet
J0901106
Kääntäjän viestintätaidot 1 a
J0901107
Kääntäjän viestintätaidot 1 b
J0901200
J090120S

Englannin kieli ja kääntäminen, aineopinnot
Englannin kieli ja kääntäminen, aineopinnot (sivuaine)

Vastuuhenkilö
professori Riitta Jääskeläinen

1 op
2 op
3 op
3 op
3 op
3 op
3 op
1 op
4 op
2 op
45 op
35 op

Pakolliset opintojaksot
A. Kielitaito-opinnot (6 op)
J0901209
Kirjallinen ilmaisu
3 op
J0901220
Kieliharjoittelu englanninkielisessä maassa
3 op
B. Kielitieteelliset opinnot (4 op)
J070504
Englannin kielioppi 2
4 op
C. Kääntämisen opinnot (14 op)
J0901205
Kääntäjän viestintätaidot 2 a
3 op
J0901206
Kääntäjän viestintätaidot 2 b
4 op
J0901207
Johdatus ammattikielten kääntämiseen, englanti–suomi
3 op
J0901208
Johdatus ammattikielten kääntämiseen, suomi–englanti
4 op
D. Johdatus tieteelliseen tutkimukseen (10 op), pakollinen vain pääaineopiskelijoille:
J0901210
Proseminaari
4 op
J0901211
Kandidaatintutkielma
6 op
J0906901
Kypsyysnäyte (HuK), englanti
0 op
Valinnaiset opintojaksot
J0901223
Luova kirjoittaminen
J0901224
Lehdistöseminaari
J0901225
Erikoisalan korpukset kääntäjän apuna
J0901226
Englannin kielen kehitys ja vaihtelu
Englannin kielen pääaineiden yhteiset valinnaiset aineopinnot:
J070505
Englannin kielen historia
J070507
Englanninkielinen romaanikirjallisuus 2: Brittiläinen proosa 1800-luvulla
J070508
Englanninkielinen romaanikirjallisuus 3: Brittiläinen proosa 1900-luvulla
J0901300
J090130S

Englannin kieli ja kääntäminen, syventävät opinnot
Englannin kieli ja kääntäminen, syventävät opinnot (sivuaine)

5 op
5 op
5 op
3 op
4 op
5 op
4 op
80 op
60 op

Vastuuhenkilö
professori Riitta Jääskeläinen
Pakolliset opintojaksot
*J0901301
Tekstintutkimus
**J0901302 Käännösseminaari, englanti–suomi
**J0901303 Käännösseminaari, suomi–englanti
J0901305
Loppuessee
J0901306
Ammattikielten kääntäminen, englanti–suomi
J0901307
Ammattikielten kääntäminen, suomi–englanti
J0901310
Tutkielmaseminaari
J0901311
Pro gradu -tutkielma
J0906902
Kypsyysnäyte (FM), englanti
J0901312
Sivuaineen tutkielma, englannin kieli ja kääntäminen

5 op
5 op
5 op
3 op
3 op
3 op
5 op
40 op
0 op
20 op

* Tämän opintojakson sijasta opiskelija voi myös suorittaa vastaavan määrän käännöstieteen aineopintoja tai
englannin kielen ja kulttuurin syventäviä opintoja. Opintojakson soveltuvuudesta on neuvoteltava oppiaineen
professorin kanssa.
** Opiskelijan on suoritettava vähintään yksi käännösseminaari. Toisen hän voi suorittaa valinnaisena
opintojaksona.
Sivuaineopiskelija suorittaa opintojaksojen Pro gradu -tutkielma ja Kypsyysnäyte asemasta opintojakson
J0901312 Sivuaineen tutkielma, englannin kieli ja kääntäminen 20 op.
Valinnaiset opintojaksot
J0901321
Käännösprojekti
J0901322
Kulttuuriprojekti
J0901323
Kaunokirjallisuuden kääntäminen
J0901324
Tutkielmaa tukevia opintoja
J0901330
Työharjoittelu

5–10 op
7 op
5 op
3–5 op
2–6 op

J0901331
Käännös- ja tulkkaustoimeksiannot
Auktorisoitu kääntäminen 6 op
J0906640
Auktorisoitu kääntäminen, ylikielinen osuus
J0906641
Auktorisoitu kääntäminen englanti–suomi

2–6 op
3 op
3 op

J0901100

ENGLANNIN KIELI JA KÄÄNTÄMINEN, PERUSOPINNOT
Basic studies in English language and translation

A.
B.
C.

Kielitaito-opinnot (6 op),
Kielitieteelliset opinnot (3 op),
Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot (9 op):
Ks. englannin kieli ja kulttuuri, perusopinnot.
Pääainekohtaiset erikoistumisopinnot (7 op)
Line-specific studies

D.

25 op

J0901105 Tulkkauksen perusteet, 1 op
Introduction to Interpreting
Tavoite Opiskelija tuntee tulkkauksen perusteet ja tulkkauksen eri lajit (esim. konferenssi-, neuvottelu- ja
asioimistulkkaus).
Sisältö Tutustutaan tulkkauksen perusteisiin ja muistiinpanotekniikkaan. Yksinkertaisten harjoitusten avulla
tutustutaan
asioimisja
konferenssitulkkauksen
käytäntöön.
Harjoitellaan
konsekutiivija
simultaanitulkkausta pääosin etukäteen sovituissa simuloiduissa tilanteissa, joissa myös kurssin osanottajat
toimivat puhujina ja keskustelijoina. Tutustutaan myös tulkin toimintaa säätelevään ammattisäännöstöön.
Toteutus ja työtavat 16 t harjoituksia, joihin on osallistuttava aktiivisesti (läsnäolo 85 % opetustunneista).
Oppimateriaali ja kirjallisuus Materiaali jaetaan harjoitusten yhteydessä.
Arviointi 0–5
Vastuuopettaja Tutta Turpeinen
Yhteydet muihin opintojaksoihin Ennen opintojaksoa on oltava suoritettuna Suullinen ilmaisu.
J0901106 Kääntäjän viestintätaidot 1 a, 4 op
Communication Skills for Translators 1 a
Tavoite Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä nähdä tekstit kääntäjän näkökulmasta.
Kurssin käytyään opiskelijalla on käsitys kääntämisen periaatteista ja kääntäjän työvälineistä. Kurssilla
kehitetään myös kykyä kääntää erilaisia yleiskielisiä tekstejä tyylillisesti ja sisällöllisesti oikein.
Sisältö Kurssilla analysoidaan erityyppisiä tekstejä kääntäjän näkökulmasta ja paneudutaan kääntämisen
periaatteisiin. Kääntämisharjoituksissa suomennetaan yleiskielisiä tekstejä ryhmä- ja yksilötyönä. Samalla
harjoitellaan työvälineiden käyttöä.
Toteutus ja työtavat Tekstianalyysi- ja kääntämisharjoituksia (englanti–suomi) 34 t. Opiskelijat kääntävät
kotityönä 8–10 lyhyehköä tekstiä, joista viisi on arvosteltavia. Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo 85 %
opetustunneista).
Arviointi 0–5
Vastuuopettaja yliopistonlehtori
Yhteydet muihin opintojaksoihin Opintojakso on edellytys aineopintojen opintojaksolle Kääntäjän
viestintätaidot 2 a.
J0901107 Kääntäjän viestintätaidot 1 b, 2 op
Communication Skills for Translators 1 b
Tavoite Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä käsitellä tekstejä kääntäjän näkökulmasta.
Kurssin käytyään opiskelijalla on käsitys kääntämisen periaatteista ja menetelmistä sekä kääntäjän
työvälineistä. Kurssilla kehitetään kykyä kääntää erilaisia yleiskielisiä tekstejä tyylillisesti ja sisällöllisesti
oikein.
Sisältö Kurssilla analysoidaan erityyppisiä tekstejä kääntämisen näkökulmasta ja paneudutaan niiden
kääntämiseen. Kääntämisharjoituksissa käännetään yleiskielisiä tekstejä suomesta englantiin ryhmä- ja
yksilötyönä. Samalla harjoitellaan työvälineiden käyttöä.
Toteutus ja työtavat Kääntämisharjoituksia (suomi–englanti 18 t). Opiskelijat kääntävät kotityönä lyhyehköjä
tekstejä, joista suurin osa on arvosteltavia. Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo 85 % opetustunneista).
Arviointi 0–5
Vastuuopettaja Michael Wilkinson
Yhteydet muihin opintojaksoihin Opintojakso on edellytys aineopintojen opintojaksolle Kääntäjän
viestintätaidot 2 b.

J0901200
J090120S

ENGLANNIN KIELI JA KÄÄNTÄMINEN, AINEOPINNOT
Englannin kieli ja kääntäminen, aineopinnot (sivuaine)
Intermediate studies in English language and translation

45 op
35 op

AINEOPINTOJEN PAKOLLISET OPINTOJAKSOT
Compulsory courses, intermediate studies
A.

Kielitaito-opinnot
Language skills

J0901209 Kirjallinen ilmaisu, 3 op
Written Expression
Tavoite Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijoiden taitoa tuottaa vaativia tekstejä englannin kielellä
siten, että ne ovat rakenteeltaan koherentteja ja kielellisesti idiomaattisia.
Sisältö Opiskelijat tuottavat erityyppisiä tekstejä, kuten essee, tutkimusraportti ja tiivistelmä. Tekstien
käsittelyssä harjoitellaan myös vertaisarviointia.
Toteutus ja työtavat Harjoitukset 20 t ja itsenäinen työskentely. Opiskelijat kirjoittavat 6–8 tekstiä, joista
vähintään 4 arvostellaan. Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo 85 % opetustunneista).
Arviointi 0–5
Vastuuopettaja yliopistonlehtori
Yhteydet muihin opintojaksoihin Ennen opintojaksoa on oltava suoritettuna Kirjoitettu englanti 1 a.
Opintojakso on edellytyksenä Proseminaarille ja Kandidaatintutkielmalle.
Ajoitus 2. vuosi
J0901220 Kieliharjoittelu englanninkielisessä maassa, 3 op
Residence in an Anglophone Country
Tavoite ja sisältö Tavoitteena on konkreettinen tuntuma englannin kielen käyttöön ao. kieliyhteisössä ja
omakohtainen tutustuminen englanninkielisen maan oloihin ja elämäntapaan. Harjoittelun voi suorittaa
työskentelemällä, opiskelemalla tai oleskelemalla englanninkielisessä maassa noin kahden kuukauden ajan.
Erityisen suositeltavaa on englanninkielisessä maassa tapahtuva opiskelu, joka usein kestää pitempään kuin
yllä mainittu minimiaika. Mikäli aiottu kohdemaa on jokin muu kuin Iso-Britannia, Yhdysvallat, Kanada,
Australia, Irlanti, Uusi-Seelanti tai Etelä-Afrikka, on oleskelun hyväksyttävyydestä neuvoteltava erikseen.
Kieliharjoittelun tultua suoritetuksi on opiskelijan esitettävä siitä lyhyt englanninkielinen raportti ja luotettava
todistus (passi, kurssi- tai työtodistus tai vastaava) vastuuhenkilölle merkinnän saamista varten. Kieliasultaan
asiallisen englanninkielisen raportin tulee olla pituudeltaan 2-3 sivua, ja sen tulee kuvata kokemuksia
kieliharjoittelusta. Kieliharjoitteluraportti on vapaamuotoinen, mutta siitä tulee käydä ilmi kieliharjoittelun
suorituspaikka ja -aika. Kieliharjoitteluksi hyväksytään myös ennen opintojen alkua tapahtunut oleskelu
englanninkielisessä maassa, ja kieliharjoittelun voi jakaa useampaan osaan.
Toteutus ja työtavat Oleskelu englanninkielisessä maassa ja kirjallinen raportti.
Arviointi Raportti (hyväksytty/hylätty).
Vastuuhenkilö Heli Paulasto
Ajoitus 1.–3. vuosi.
B.

Kielitieteelliset opinnot
Linguistic studies

J070504 Englannin kielioppi 2, 4 op
English Grammar 2
Ks. englannin kieli ja kulttuuri, aineopinnot
C.

Kääntämisen opinnot
Translation

J0901205 Kääntäjän viestintätaidot 2 a, 3 op
Communication Skills for Translators 2 a
Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kääntää englannista suomeen tekstityypiltään
erilaisia, vaikeitakin tekstejä sisällöllisesti ja tyylillisesti oikein.
Sisältö Käännettävät tekstit ovat peräisin esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehdistä, erilaisista esitteistä ja
kirjallisuudesta. Opiskelijat tekevät käännökset kotityönä, ja tunneilla osaa käännöksistä analysoidaan

keskustelemalla käännösongelmista ja -strategioista. Samalla pyritään kehittämään opiskelijan taitoa
arvostella muiden tekemiä käännöksiä selkein kriteerein.
Toteutus ja työtavat Käännösharjoituksia 24 t. Opiskelijat tekevät kotityönä noin 10 käännöstehtävää,
joiden pituus on keskimäärin 450 sanaa. Opiskelijat palauttavat korjattavaksi ja arvosteltavaksi noin 4
käännöstä. Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo 85 % opetustunneista).
Arviointi 0–5
Vastuuopettaja yliopistonlehtori
Yhteydet muihin opintojaksoihin Ennen opintojaksoa on oltava suoritettuna Kääntäjän viestintätaidot 1 a.
Opintojakso on edellytyksenä kurssille Johdatus ammattikielten kääntämiseen englanti–suomi.
Ajoitus 2. vuosi
J0901206 Kääntäjän viestintätaidot 2 b, 4 op
Communication Skills for Translators 2 b
Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kääntää suomesta englantiin tekstityypiltään
erilaisia, vaikeitakin tekstejä sisällöllisesti ja tyylillisesti oikein.
Sisältö Käännettävät tekstit ovat peräisin esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehdistä, erilaisista esitteistä ja
kirjallisuudesta. Opiskelijat tekevät käännökset kotityönä, ja tunneilla osaa käännöksistä analysoidaan
keskustelemalla käännösongelmista ja -strategioista. Samalla pyritään kehittämään opiskelijan taitoa
arvostella muiden tekemiä käännöksiä selkein kriteerein. Opintojakson aikana harjoitellaan myös
korpustyökalujen käyttöä kääntämisessä.
Toteutus ja työtavat Käännösharjoituksia 28 t. Opiskelijat tekevät kotityönä noin 12 käännöstehtävää,
joiden pituus on keskimäärin 450 sanaa. Opiskelijat palauttavat korjattavaksi ja arvosteltavaksi noin 4
käännöstä. Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo 85 % opetustunneista).
Arviointi 0–5
Vastuuopettaja yliopistonlehtori
Yhteydet muihin opintojaksoihin Ennen opintojaksoa on oltava suoritettuna Kääntäjän viestintätaidot 1 b.
Opintojakso on edellytyksenä kurssille Johdatus ammattikielten kääntämiseen suomi–englanti.
Ajoitus 2. vuosi
J0901207 Johdatus ammattikielten kääntämiseen, englanti–suomi, 3 op
Introduction to Special Field Translation, English–Finnish
Tavoite Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä kääntää tekstejä englannista suomeen
yhdeltä tai useammalta erikoisalalta, esim. kaupan, talouden, matkailun, tekniikan ja teollisuuden aloilta.
Sisältö Opintojaksolla tutustutaan erikoisalojen kielten erityispiirteisiin. Opiskelijoiden odotetaan hallitsevan
Internetin ja rinnakkaistekstien käytön käännöstyössä. Opiskelijoiden edellytetään hyödyntävän myös
käännösteknologisia työvälineitä harjoituskäännöksiä tehdessään. Opiskelijat tekevät käännökset kotityönä,
ja tunnilla osaa käännöksistä analysoidaan keskustelemalla käännösongelmista ja strategioista.
Toteutus ja työtavat Käännösharjoituksia 24 t. Opiskelijat kääntävät kotityönä noin 10 harjoitustekstiä,
joiden pituus on keskimäärin 500 sanaa. Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo 85 % opetustunneista).
Arviointi 0–5
Vastuuopettaja yliopistonlehtori
Yhteydet muihin opintojaksoihin Ennen opintojaksoa on oltava suoritettuna Kääntäjän viestintätaidot 2 a
ja Käännösteknologiset työvälineet. Tämä opintojakso on edellytyksenä syventävien opintojen opintojaksolle
Ammattikielten kääntäminen englanti–suomi.
Ajoitus 3. vuosi
J0901208 Johdatus ammattikielten kääntämiseen, suomi–englanti, 4 op
Introduction to Special Field Translation, Finnish–English
Tavoite Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä kääntää tekstejä suomesta englantiin yhdeltä
tai useammalta erikoisalalta, esim. kaupan, talouden, matkailun, tekniikan ja teollisuuden aloilta.
Sisältö Opintojaksolla tutustutaan erikoisalojen kielten erityispiirteisiin. Opiskelijoiden odotetaan hallitsevan
Internetin ja rinnakkaistekstien käytön käännöstyössä. Opiskelijoiden edellytetään hyödyntävän myös
käännösteknologisia työvälineitä harjoituskäännöksiä tehdessään. Opiskelijat tekevät käännökset kotityönä,
ja tunnilla osaa käännöksistä analysoidaan keskustelemalla käännösongelmista ja strategioista.
Toteutus ja työtavat Käännösharjoituksia 28 t. Opiskelijat kääntävät kotityönä noin 12 harjoitustekstiä,
joiden pituus on keskimäärin 500 sanaa. Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo 85 % opetustunneista).
Arviointi 0–5
Vastuuopettaja Michael Wilkinson, yliopistonlehtori

Yhteydet muihin opintojaksoihin Ennen opintojaksoa on oltava suoritettuna Kääntäjän viestintätaidot 2 b
ja Käännösteknologiset työvälineet. Tämä opintojakso on edellytyksenä syventävien opintojen opintojaksolle
Ammattikielten kääntäminen suomi–englanti.
Ajoitus 3. vuosi
D.

Johdatus tieteelliseen tutkimukseen
Introduction to research

Tämä opinto-osio on tarkoitettu vain englannin kielen ja kääntämisen pääaineopiskelijoille.
Sivuaineopiskelijat eivät suorita sitä, joten heidän aineopintonsa ovat kokonaisuudessaan 35 op:n laajuiset.
Kun opiskelija on jättänyt kandidaatintutkielmansa tarkastettavaksi, hän kirjoittaa kypsyysnäytteen yleisessä
kuulustelussa.
J0901210 Proseminaari, 4 op
BA Research Seminar
Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet tieteelliseen työskentelyyn ja tutkimuksen
raportointiin. Opiskelija harjaantuu tiedonhakuun, tieteellisten tekstien ymmärtämiseen ja käsittelyyn sekä
suullisesti että kirjallisesti ja oppii tuottamaan itse erilaisia tieteellisiä tekstejä konventioiden mukaisesti.
Sisältö Opiskelija tekee pienimuotoisen tutkimuksen käännös-, kieli- tai kirjallisuustieteen alalta ja laatii siitä
15–20-sivuisen englanninkielisen tutkielman, johon liittyy suomenkielinen tiivistelmä. Tutkielmat käsitellään
seminaareissa, joissa harjoitellaan tutkimustyön kriittistä arviointia ja palautteen antamista. Jokainen
opiskelija toimii yhden työn käsittelyn keskustelunjohtajana. Lisäksi tutustutaan muihin tieteellisen
kirjoittamisen tekstilajeihin ja niiden konventioihin. Harjoitustöihin sisältyy suppea tutkimussuunnitelma,
teoriakatsaus ja oheiskirjallisuuden pohjalta laadittava, omaa tutkimusprosessia käsittelevä essee. Näiden
lisäksi harjoituksina voi olla esim. pro gradu -tutkielman kriittinen referaatti ja abstraktin kirjoittaminen.
Toteutus ja työtavat Seminaarityöskentelyä ja harjoituksia 46 t. Kurssikirjallisuutta n. 250 sivua. Aktiivinen
osallistuminen seminaareihin, keskustelunjohtajana toimiminen, harjoitustöiden tekeminen sekä 15–20sivuinen englanninkielinen tutkielma. Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo 85 % opetustunneista).
Oppimateriaali ja kirjallisuus Viskari, S.: Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Tampereen yliopisto 2001.
Williams, J. – A. Chesterman: The Map: A Beginner’s Guide to Doing Research in Translation Studies. St.
Jerome 2002.
Arviointi 0–5
Vastuuopettaja Riitta Jääskeläinen, yliopistonlehtori
Yhteydet muihin opintojaksoihin Ennen opintojaksoa on oltava suoritettuna Johdatus käännöstieteeseen,
Kielentutkimuksen perusteet ja Englannin kielioppi 2. Opintojakso on edellytyksenä syventävien opintojen
opintojaksolle Tutkielmaseminaari. Proseminaarin aikana suoritetaan kirjaston verkkokurssi KIR001
Tiedonhankinta 1: Perusteet.
Ajoitus 3. vuosi
Kohderyhmä Pääaineopiskelijat .
J0901211 Kandidaatintutkielma, 6 op
BA Thesis
Toteutus ja työtavat Kandidaatintutkielmaksi hyväksytään proseminaarin yhteydessä laadittu tutkielma,
johon on tehty ohjaajan edellyttämät korjaukset. Tutkielman laajuus on noin 15 sivua (4000 sanaa).Tutkielma
jätetään tarkastettavaksi proseminaarin ohjaajalle. Lisäksi tutkielmaan liitetään yksisivuinen suomenkielinen
tiivistelmä, jota varten on erikseen laadittu lomake, joka löytyy filosofisen tiedekunnan sivuilta.
Kandidaatintutkielmaan liittyy myös hyväksytysti suoritettu kypsyysnäyte.
Toteutus Henkilökohtainen ohjaus ja itsenäinen työskentely.
Arviointi Kirjoitettu tutkielma 0-5
Vastuuopettaja Riitta Jääskeläinen, yliopistonlehtori
J0906901 Kypsyysnäyte (HuK), englanti, 0 op
Maturity test (BA), English
Tavoite ja sisältö Tehtyään tutkielman opiskelijan on ennen sen arviointia kirjoitettava kypsyysnäyte, joka
osoittaa, että hän hallitsee hyvin suomen tai ruotsin kielen ja on hyvin perehtynyt opinnäytteen alaan.
Dekaani voi anomuksesta myöntää oikeuden kirjoittaa kypsyysnäyte muullakin kuin suomen tai ruotsin
kielellä tutkintoasetuksen mukaisesti. Opiskelija ilmoittautuu kypsyysnäytteeseen WebOodissa sen jälkeen,
kun tutkielma on lopulllisessa muodossaan jätetty ohjaajalle tarkastettavaksi. Kypsyysnäytteeltä odotetaan
tieteellisen asiasisällön ohella myös hyvää kieliasua.
Toteutus ja työtavat Kypsyysnäyte kirjoitetaan yleisinä kuulustelupäivinä tai erikseen sovitulla tavalla.
Opiskelijalle annetaan 1-3 tutkielmaan liittyvää aihetta. Näistä valitaan yksi, josta laaditaan essee, ei

tenttivastausta. Kypsyysnäytteen hyväksyy asiasisällön osalta tutkielman ohjaaja ja kieliasun osalta
Kielikeskus.
Kypsyysnäytteen laajuus on noin yksi käsinkirjoitettu konseptiarkki (neljä sivua, n. 500 sanaa).
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua kun kandidaatintutkielma on jätetty
tarkastettavaksi.
Arviointi tentti hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö Proseminaarin ohjaaja
Ajoitus 3. vuosi
Lisätiedot Opinnäytetyötä ei voida arvioida ennen kypsyysnäytteen hyväksyttyä suoritusta.
AINEOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT
Optional courses, intermediate studies
J0901223 Luova kirjoittaminen, 5 op
Creative Writing
Tavoite Tavoitteena on parantaa sanaston ja tyylien hallintaa ja vapauttaa älyllistä luovuutta.
Sisältö Harjoitellaan erilaisten lyhyiden tekstien tuottamista eri tyylejä ja retorisia keinoja käyttäen.
Toteutus ja työtavat Kirjallisia harjoituksia ja suullisten palautteiden käsittely 20 t.
Arviointi 0–5
Vastuuopettaja yliopistonlehtori
Ajoitus 2.–3. vuosi
J0901224 Lehdistöseminaari, 5 op
Press Seminar
Tavoite ja sisältö Käsitellään kriittisesti englanninkielisessä lehdistössä julkaistuja artikkeleita. Niiden kautta
perehdytään ajankohtaisiin poliittisiin, taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin tapahtumiin, ongelmiin ja
ilmiöihin englanninkielisissä maissa.
Toteutus ja työtavat Seminaarityöskentelyä 24 t; lyhyehköjä suullisia ja kirjallisia tehtäviä, 2000–3000
sanan loppuessee.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Lehtiartikkeleita ym. opintojakson aikana jaettavaa materiaalia.
Arviointi 0–5
Vastuuopettaja yliopistonlehtori
Ajoitus 2.–3. vuosi
J0901225 Erikoisalan korpukset kääntäjän apuna, 5 op
Specialized Corpora as Translation Aids
Tavoite Verkkokurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija erilaisiin korpuksiin ja korpustyökaluihin ja
osoittaa, kuinka kääntäjä voi niitä käyttäen nopeuttaa työskentelyään ja parantaa työnsä laatua.
Sisältö Esitellään erityyppisiä korpuksia ja opetellaan niiden hyödyntämistä korpustyökaluja käyttäen.
Harjoituksissa käytetään mm. englanninkielisistä matkailuesitteistä koottua erikoiskorpusta ja WordSmith
Tools -korpusohjelmaa. Lisäksi tutustutaan useisiin muihin korpusohjelmiin. Opiskelijaa opastetaan myös
oman korpuksen kokoamisessa, ja samalla käydään läpi joitakin teknisiä ja lainsäädäntöön liittyviä
näkökohtia, jotka on korpuksia koottaessa otettava huomioon.
Toteutus ja työtavat Itsenäistä työskentelyä verkossa. Opiskelijat palauttavat harjoitustehtävät kurssin
vastuuhenkilölle sähköpostitse. Opintojakso on mahdollista suorittaa osittain etäopiskeluna, mutta koko
kurssin suorittaminen etäopintoina edellyttää WordSmith Tools 5 korpusohjelman hankkimista
kotitietokoneelle.
Arviointi hyväksytty/hylätty
Vastuuopettaja Michael Wilkinson
Ajoitus 2.–5. vuosi
Lisätiedot Kurssi voidaan sisällyttää joko englannin kielen ja kääntämisen aineopintoihin tai käännöstieteen
aineopintoihin.
J0901226 Englannin kielen kehitys ja vaihtelu, 3 op
History and Varieties of the English Language
Tavoite ja sisältö Tentittävä kirjallisuus antaa opiskelijalle kokonaiskuvan englannin kielen kehityksestä ja
nykyvarianteista sekä eri genrejen piirteistä, funktioista ja tulkinnasta.
Toteutus ja työtavat Kirjatentti.
Oppimateriaali ja kirjallisuus
Graddol et al. (toim.): English: History, Diversity and Change. Routledge 1996.

Bex, T.: Variety in Written English. Texts in Society: Societies in Text. Routledge 1996.
Arviointi 0–5
Vastuuopettaja yliopistonlehtori
Ajoitus 3. vuosi
J070505 Englannin kielen historia, 4 op
History of English
Ks. englannin kieli ja kulttuuri, aineopinnot.
J070507 Englanninkielinen romaanikirjallisuus 2: Brittiläinen proosa 1800-luvulla, 5 op
Fiction 2: British Nineteenth-Century Prose Fiction
Ks. englannin kieli ja kulttuuri, aineopinnot.
J070508 Englanninkielinen romaanikirjallisuus 3: Brittiläinen proosa 1900-luvulla, 4 op
Fiction 3: British Twentieth-Century Prose Fiction
Ks. englannin kieli ja kulttuuri, aineopinnot.

J0901300
J090130S

ENGLANNIN KIELI JA KÄÄNTÄMINEN, SYVENTÄVÄT OPINNOT
Englannin kieli ja kääntäminen, syventävät opinnot (sivuaine)
Advanced studies in English language and translation

80 op
60 op

SYVENTÄVIEN OPINTOJEN PAKOLLISET OPINTOJAKSOT
Compulsory courses, advanced studies
J0901301 Tekstintutkimus, 5 op
Text and Discourse Analysis
Tavoite ja sisältö Opintojakson tavoitteena on tukea tekstintutkimuksen alalta tutkielmaa tekevää
opiskelijaa tarjoamalla teoreettista taustaa, tutkimusmetodeja ja analyysiharjoituksia. Opintojaksolla voidaan
perehtyä esim. tekstien rakennetta, kielellisiä vaikuttamiskeinoja tai tyylintutkimusta koskeviin teorioihin ja
menetelmiin. Harjoituksissa analysoidaan sekä asia- että kaunokirjallisia tekstejä. Kurssilla voidaan myös
hyödyntää Käännössuomen korpusta ja korpustyökaluja.
Toteutus ja työtavat Luennot (12 t), seminaari (12 t), kurssikirjallisuutta n. 300 sivua. Aktiivinen
osallistuminen seminaariin (läsnäolo 85 % harjoitustunneista), harjoitustöiden tekeminen sekä laajahko (n.
10 s.) ryhmätyö, jossa opiskelijat soveltavat omaksumiaan tietoja ja kuvausvälineitä itse valitsemansa tekstin
analyysiin.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Oheiskirjallisuus sovitaan opintojakson alussa. Oheiskirjallisuutena voi olla
esim.
Leech, G.N. – M.H. Short: Style in Fiction. Longman 1991.
Fairclough, N.: Language and Power. Longman 1990.
Fairclough, N. – G. Cortese – P. Ardizzone (toim.): Discourse and contemporary social change. Peter Lang
2007.
Steiner, E.: Translated Texts: Properties, Variants, Evaluations. Peter Lang 2004.
Bhatia, V.K. Analysing Genre: Language Use in Professional Settings. Longman 1993.
Oheiskirjallisuuteen voi sisältyä tekstintutkimuksen erityiskysymyksiin liittyviä artikkeleita, joista sovitaan
ryhmätyön ohjauksessa.
Arviointi 0–5
Vastuuopettaja Riitta Jääskeläinen, yliopistonlehtori
Yhteydet muihin opintojaksoihin Kurssin tavoitteena on tukea tutkielman tekoa, joten se on suoritettava
ennen Tutkielmaseminaaria tai samanaikaisesti sen kanssa. Ennen opintojaksoa on oltava suoritettuna
opintojakso J070504 Englannin kielioppi 2.
Ajoitus 4.–5. vuosi
Lisätietoja Englannin kielen ja kääntämisen syventävien opintojen pakollisiin kursseihin on suoritettava yksi
tutkielman tekoa tukeva teoreettinen opintojakso. Tekstintutkimuksen sijaan on mahdollista suorittaa
vastaavan laajuinen opintojakso esimerkiksi käännöstieteen aineopinnoista tai englannin kielen ja kulttuurin
syventävien opintojen valinnaisista opinnoista. Opintojakson soveltuvuudesta päättää oppiaineen professori.
J0901302 Käännösseminaari, englanti–suomi, 5 op
Translation Seminar, English–Finnish
Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kääntää sekä sisällöltään että kieleltään
vaativia, laajoja tekstejä toimeksiannon mukaisesti, käsitellä käännösongelmia sekä perustella ja arvioida
käännösratkaisuja käännöstieteen käsitteiden ja periaatteiden avulla.
Sisältö Tuotetaan laajahkoja, eri viestintätehtäviä toteuttavia käännöksiä ja arvioidaan niitä. Opiskelijat
laativat joko yksilö- tai ryhmätyönä 6–10-sivuisen kommentoidun käännöksen, josta muut antavat palautetta
seminaarissa. Käännettävät tekstit voivat muodostaa kokonaisuuden (esim. artikkelikokoelman, jonkin
erikoisalan teoksen), tai ne voivat olla erillisiä, opiskelijoiden itsensä valitsemia asiatekstejä.
Toteutus ja työtavat Seminaarityöskentelyä 28 t, johon on osallistuttava aktiivisesti. Käännös (6–10 s.) ja
kommentaari (n. 3 s.). Jokainen opiskelija toimii keskustelunjohtajana kahden käännöksen käsittelyssä.
Arviointi 0–5
Vastuuopettaja Kristiina Abdallah
Yhteydet muihin opintojaksoihin Ennen seminaaria on oltava suoritettuna Kääntäjän viestintätaidot 2 a.
Ajoitus 4.–5. vuosi
Lisätiedot Opiskelijan on suoritettava englannin kielen ja kääntämisen syventäviin opintoihin vähintään yksi
käännösseminaari (su–e tai e–su). Toisen hän voi suorittaa valinnaisena opintojaksona.
J0901303 Käännösseminaari, suomi–englanti, 5 op
Translation Seminar, Finnish–English

Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kääntää sekä sisällöltään että kieleltään
vaativia, laajoja tekstejä toimeksiannon mukaisesti, käsitellä käännösongelmia sekä perustella ja arvioida
käännösratkaisuja käännöstieteen käsitteiden ja periaatteiden avulla.
Sisältö Tuotetaan laajahkoja, eri viestintätehtäviä toteuttavia käännöksiä ja arvioidaan niitä. Opiskelijat
laativat joko yksilö- tai ryhmätyönä 6–10-sivuisen kommentoidun käännöksen, josta muut antavat palautetta
seminaarissa. Käännettävät tekstit voivat muodostaa kokonaisuuden (esim. artikkelikokoelman, jonkin
erikoisalan teoksen), tai ne voivat olla erillisiä, opiskelijoiden itsensä valitsemia asiatekstejä.
Toteutus ja työtavat Seminaarityöskentelyä 28 t, johon on osallistuttava aktiivisesti. Käännös (6–10 s.) ja
kommentaari (n. 3 s.). Jokainen opiskelija toimii keskustelunjohtajana kahden käännöksen käsittelyssä.
Arviointi 0–5
Vastuuopettaja yliopistonlehtori
Yhteydet muihin opintojaksoihin Ennen seminaaria on oltava suoritettuna Kääntäjän viestintätaidot 2 b.
Ajoitus 4.–5. vuosi
Lisätiedot Opiskelijan on suoritettava englannin kielen ja kääntämisen syventäviin opintoihin vähintään yksi
käännösseminaari (su–e tai e–su). Toisen hän voi suorittaa valinnaisena opintojaksona.
J0901305 Loppuessee, 3 op
Final Essay
Tavoite Kokoavassa loppuesseessä opiskelija pohtii koulutuksen aikana opittua ainesta käännös- ja/tai
kielitieteen alaan liittyvän oheiskirjallisuuden pohjalta. Esseen tavoitteena on antaa opiskelijalle välineet
oman osaamisensa ja asiantuntemuksensa tunnistamiseen sekä niiden hyödyntämiseen työelämässä.
Esseeseen koostetaan ajatuksia suoritetuista opinnoista, omista vahvuuksista ja kehittämisen alueista, ja
pohditaan niitä myös suhteessa opintojen jälkeiseen aikaan ja työllistymiseen. Erityisen tärkeää on arvioida
omaa asiantuntijuutta työelämän yleisten ja alan omien erityisvaatimusten valossa.
Toteutus ja työtavat Itsenäisesti laadittu suomenkielinen essee ohjaajan kanssa sovitun tavoitteen ja
lukupaketin (n. 250 sivua) pohjalta. Esseen laajuus noin 2 500 sanaa. Henkilökohtaista ohjausta n. 2 tuntia.
Oppimateriaali ja kirjallisuus Lukupaketin kirjallisuusluettelo on saatavissa ohjaajalta. Oheiskirjallisuuden
kirjat ovat joko
a) Chesterman, Andrew & Emma Wagner. 2002. Can theory help translators? A dialogue between the Ivory
Tower and the wordface, Manchester: St. Jerome tai
b) Kussmaul, Paul. 1995. Training the translator. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Lisäksi oheiskirjallisuuteen kuuluu artikkelipaketti, jonka saa kopioitavaksi professorilta.
Arviointi 0–5
Vastuuopettaja Riitta Jääskeläinen
Yhteydet muihin opintojaksoihin Esseen voi suorittaa, kun pro gradu -tutkielma on esitarkastusvaiheessa
tai lähellä sitä.
Ajoitus Syventävien opintojen loppuvaihe.
Lisätiedot Lukupaketin sisällöstä voidaan tarvittaessa sopia erikseen.
J0901306 Ammattikielten kääntäminen, englanti–suomi, 3 op
Special Field Translation, English–Finnish
Tavoite Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä kääntää pitkähköjä ja vaativia tekstejä
yhdeltä tai useammalta erikoisalalta erilaisia työvälineitä kriittisesti hyväksi käyttäen.
Sisältö Harjoitustekstit ovat esim. kaupan, talouden, matkailun, tekniikan ja teollisuuden aloilta. Opiskelijat
tekevät käännökset kotityönä, ja tunnilla osaa käännöksistä analysoidaan keskustelemalla
käännösongelmista ja -strategioista.
Toteutus ja työtavat Harjoituksia 20 t. Opiskelijat kääntävät kotityönä 5–7 harjoitustekstiä. Aktiivinen
osallistuminen (läsnäolo 85 % opetustunneista).
Arviointi 0–5
Vastuuopettaja yliopistonlehtori
Yhteydet muihin opintojaksoihin Ennen opintojaksoa on oltava suoritettuna Johdatus ammattikielten
kääntämiseen englanti–suomi.
Ajoitus 4.–5. vuosi
J0901307 Ammattikielten kääntäminen, suomi–englanti, 3 op
Special Field Translation, Finnish–English
Tavoite Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä kääntää pitkähköjä ja vaativia tekstejä
yhdeltä tai useammalta erikoisalalta erilaisia työvälineitä kriittisesti hyväksi käyttäen.

Sisältö Harjoitustekstit ovat esim. kaupan, talouden, matkailun, tekniikan ja teollisuuden aloilta. Opiskelijat
tekevät käännökset kotityönä, ja tunnilla osaa käännöksistä analysoidaan keskustelemalla
käännösongelmista ja -strategioista.
Toteutus ja työtavat Harjoituksia 20 t. Opiskelijat kääntävät kotityönä 5–7 harjoitustekstiä. Aktiivinen
osallistuminen (läsnäolo 85 % opetustunneista).
Arviointi 0–5
Vastuuopettaja yliopistonlehtori
Yhteydet muihin opintojaksoihin Ennen opintojaksoa on oltava suoritettuna Johdatus ammattikielten
kääntämiseen suomi–englanti.
Ajoitus 4.–5. vuosi
J0901310 Tutkielmaseminaari, 5 op
Seminar
Tavoite Tutkielmaseminaarin tavoitteena on syventää opiskelijan tutkimustaitoja, ml. metodiset valmiudet,
tiedonhakutaidot, kriittinen ajattelu ja tieteellinen kirjoittaminen, sekä tukea opiskelijaa tutkielmanteossa.
Opiskelija laajentaa näkemystään oman tutkimuksensa sijoittumisesta alan tutkimustraditioon sekä
syventämällä omaa teoreettista asiantuntemustaan että perehtymällä muiden seminaarin osallistujien
tutkimusaiheisiin. Tutkielmaseminaarin tavoitteena on myös vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista
hankkimalla projektinhallintaan liittyviä taitoja (suunnittelu, aikataulutus, välitavoitteet).
Toteutus ja työtavat Seminaarityöskentelyä kolme lukukautta. Johdanto-osuus 6–8 tuntia, minkä jälkeen
opiskelijat laativat ensin tutkimussuunnitelman (n. 10 s.) ja myöhemmin väliraportin (n. 20 s.) tutkielman
teoria- tai analyysiosasta. Molemmat raportit käsitellään seminaaritunneilla, joille on osallistuttava aktiivisesti
(läsnäolo 85 % opetustunneista). Lisäksi opiskelija toimii kahden väliraportin käsittelyssä
keskustelunjohtajana.
Arviointi Tutkimussuunnitelma, väliraportti ja keskustelunjohtajuudet 0–5
Vastuuopettaja Riitta Jääskeläinen, yliopistonlehtori
Yhteydet muihin opintojaksoihin Ennen opintojaksoa on oltava suoritettuna J0903210 Proseminaari.
Ajoitus 4.–5. vuosi
J0901311 Pro gradu -tutkielma, 40 op
MA Thesis
Tavoite ja sisältö Tutkielman tulee osoittaa kykyä identifioida ja rajata tutkimusongelma, perehtyneisyyttä
tutkielman aiheeseen liittyvään tutkimuskirjallisuuteen, tieteellisten tutkimusmenetelmien hallintaa ongelman
ratkaisussa ja tulosten arvioinnissa sekä tutkimusraportin rakenteen ja tieteellisen kirjoittamisen hallintaa.
Tutkielma perustuu itsenäiseen tutkimustyöhön käännöstieteen tai englannin kielen alalta. Tutkimusraportin
kieli on englanti. Tutkielman laajuus on noin 70 sivua (20 000 sanaa). Tutkielmaan on liitettävä
suomenkielinen lyhennelmä (noin 5 sivua). Lisäksi tutkielman alkuun liitetään sivun pituinen tutkielman
kielellä laadittu tiivistelmä, jota varten on laadittu lomake, joka löytyy Filosofisen tiedekunnan verkkosivuilta. .
Tutkielman aihe sovitaan ohjaajan kanssa opiskelijan ehdotuksen pohjalta. Tutkielman tekijällä on oikeus
saada henkilökohtaista ohjausta oppiaineen professorilta tai muulta opettajalta.
Toteutus ja työtavat Ohjattu itsenäinen työskentely.
Arviointi Tutkielman arvostelee dekaani kahden tarkastajan lausunnon perusteella seitsenportaisella
asteikolla: approbatur (a), lubenter approbatur (lub), none sine laude approbatur (nsl), cum laude approbatur
(cl), magna cum laude approbatur (mcl), eximia cum laude approbatur (ecl) tai laudatur (l).
Poikkeustapauksessa arvostelusta päättää Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto.
Vastuuopettaja Riitta Jääskeläinen, yliopistonlehtori
Yhteydet muihin opintojaksoihin Edeltävät opinnot J0901310 Tutkielmaseminaari.
Ajoitus 5. vuosi
J0906902 Kypsyysnäyte (FM), englanti, 0 op
Maturity test (MA), English
Tavoite ja sisältö Kypsyysnäytteellä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman alaan, suomen tai
ruotsin kielen taitoa ja kykyä kirjoittaa omaan tutkimusaiheeseen liittyvää yleistajuista tekstiä.
Toteutus ja työtavat Jos opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen alempaa korkeakoulututkintoa varten,
hänen tulee maisterintutkinnon kypsyynäytteenä tehdä pro gradu –tutkielmastaan tiivistelmä, joka on
kirjoitettu samalla kielellä kuin kandidaatintutkinnon kypsyysnäyte tai vaihtoehtoisesti artikkeli tai
tutkimusraportti ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla. Mikäli opiskelija ei ole kirjoittanut kypsyynäytettä
alempaa tutkintoa varten, hän suorittaa maisterivaiheessa kypsyysnäytteen, joka osoittaa aiheeseen
perehtyneisyyttä sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa, Dekaani voi anomuksesta myöntää oikeuden
kirjoittaa kypsyysnäytteen myös muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tutkintoasetuksen mukaisesti.

Arvostelu hyväksytty/hylätty. Tiivistelmän arvostelee tutkielman päätarkastaja. Yleisessä kuulustelussa
kirjoitetun kypsyysnäytteen kieliasun hyväksyy Kielikeskus.
Vastuuopettaja Tutkielman ohjaaja
Ajoitus 5. vuosi (kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi
J0901312 Sivuaineen tutkielma, englannin kieli ja kääntäminen, 20 op
Minor MA Thesis (English Studies and Translation)
Tavoite ja sisältö Tutkielman tulee osoittaa kykyä identifioida ja rajata tutkimusongelma, perehtyneisyyttä
tutkielman aiheeseen liittyvään tutkimuskirjallisuuteen, tieteellisten tutkimusmenetelmien hallintaa ongelman
ratkaisussa ja tulosten arvioinnissa sekä tutkimusraportin rakenteen ja tieteellisen kirjoittamisen hallintaa.
Tutkielma perustuu itsenäiseen tutkimustyöhön käännöstieteen tai englannin kielen alalta, ja sen laajuus on
30–40 sivua. Tutkimusraportin kieli on englanti. Tutkielmaan on liitettävä suomenkielinen lyhennelmä (5–6
sivua). Lisäksi tutkielman alkuun liitetään sivun pituinen suomenkielinen tutkimusseloste. Tutkielman aihe
sovitaan ohjaajan kanssa.
Toteutus ja työtavat Ohjattu itsenäinen työskentely.
Arviointi Kahden tarkastajan lausunnon perusteella (hyväksytty/kiittäen hyväksytty).
Vastuuopettaja Riitta Jääskeläinen
Yhteydet muihin opintojaksoihin Edeltävät opinnot: J0901310 Tutkielmaseminaari.
Ajoitus 5. vuosi.
Kohderyhmä sivuaineopiskelijat
SYVENTÄVIEN OPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT
Optional courses, advanced studies
J0901321 Käännösprojekti, 5–10 op
Translation Project
Tavoite Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijoiden työelämävalmiuksia aitojen tai simuloitujen
käännösprojektien kautta.
Sisältö Opintojakson sisältö räätälöidään mahdollisten aitojen käännöstoimeksiantojen ja/tai osallistujien
toiveiden pohjalta. Käännössuunta voi olla joko englanti–suomi tai suomi–englanti.
Toteutus ja työtavat Laaja, yhteistyönä tehtävä käännösprojekti, esim. verkkosivujen, tietokirjallisuuden tai
elokuvan käännös. Kyseessä voi olla oikea toimeksianto tai opiskelijoiden kanssa yhteistyössä neuvoteltu
projekti. Seminaarimuotoista työskentelyä 30–50 tuntia projektista riippuen. Myös opintopistemäärä riippuu
projektin laajuudesta. Aktiivinen osallistuminen projektin suunnitteluun ja koordinointiin sekä oman
käännösosuuden suorittaminen hyväksytysti.
Arviointi 0–5
Vastuuopettaja: yliopistonlehtori
Yhteydet muihin opintojaksoihin Ennen opintojaksoa on oltava suoritettuna Ammattikielten kääntäminen
tai Käännösseminaari (e–su tai su–e).
Ajoitus 4.–5. vuosi
J0901322 Kulttuuriprojekti, 7 op
Culture Project
Tavoite Tavoitteena on kehittää jollekin englanninkieliselle maalle ominaisen kulttuurisen tai
yhteiskunnallisen ilmiön asiantuntemusta.
Sisältö Opintojakso koostuu yksilö- tai parityönä tehtävistä itsenäisistä, ongelmakeskeisistä
tutkimusprojekteista. Tutkimukset käsittelevät englanninkielisten maiden tärkeitä ajankohtaisia
yhteiskunnallisia ilmiöitä. Tutkimukset yhdistetään kokonaisuudeksi keskusteluseminaareilla, joissa aika
ajoin esitetään projekteja ja arvioidaan niiden etenemistä ja tuloksia. Seminaarien lisäksi projektien
toteuttamista käsitellään yksilö- ja ryhmäohjauksessa. Valmiit projektit esitellään suullisesti ja kirjallisesti.
Toteutus ja työtavat Seminaarityöskentelyä 56 t, itsenäistä projektityöskentelyä n. 130 t. Projekti
valmistellaan portfolioksi, josta kirjoitetaan loppuessee.
Arviointi 0–5
Vastuuopettaja: yliopistonlehtori
Ajoitus 4.–5. vuosi
J0901323 Kaunokirjallisuuden kääntäminen, 5 op
Literary Translation
Tavoite ja sisältö Opintojaksolla perehdytään kaunokirjallisuuden kääntämisen ongelmiin ja menetelmiin.
Opintojakson sisältö voi vaihdella vuosittain: genrenä voi olla esim. aikuisten kertomakirjallisuus, näytelmä-

tai lastenkirjallisuus, ja aihetta voidaan käsitellä joko teoriaa, tutkimustietoa ja käytäntöä yhdistämällä tai
keskittymällä käytännön käännöstehtävään.
Toteutus ja työtavat Seminaarityöskentelyä 20 t, johon on osallistuttava aktiivisesti (läsnäolo 85 %
opetustunneista). Opiskelijat laativat yksin tai ryhmätyönä laajahkon suomennoksen englanninkielisestä
kaunokirjallisesta tekstistä. Mikäli kurssiin sisältyy käännös- ja kirjallisuustieteellinen osa, opiskelijat liittävät
suomennokseensa kommentin, jossa tarkastellaan lähdetekstiä, käännösongelmia ja -strategioita jostakin
ko. genrelle keskeisestä näkökulmasta.
Arviointi hyväksytty/hylätty
Ajoitus 4.–5. vuosi
J0901324 Tutkielmaa tukevia opintoja, 3–5 op
Thesis-related Studies
Tavoite ja sisältö Opinnot perehdyttävät opiskelijan sellaiseen erikoisalaan tai erikoisalan osa-alueeseen,
jonka tuntemus on olennaista hänen pro gradu -tutkimuksessaan. Opintojaksoon voi sisällyttää tutkielman
aihepiiriin liittyviä, Joensuun yliopistossa tai jossakin muussa koti- tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja
erikoisalan opintoja sopimuksen mukaan. Esimerkiksi lokalisointia käsittelevässä tutkielmassa voidaan
hyödyntää tietotekniikan opintoja ja kaunokirjallisuuteen liittyvässä tutkielmassa kirjallisuuden opintoja.
Vastuuopettaja Riitta Jääskeläinen
J0901330 Työharjoittelu, 2–6 op
Work Experience
Tavoite ja sisältö Työharjoittelun aikana opiskelija perehtyy johonkin koulutusohjelman kannalta
merkitykselliseen tehtävään (mm. käännös-, tulkkaus-, opastus-, viestintä- ja opetustehtävät).
Toteutus ja työtavat Opiskelija laatii ennen harjoittelua työharjoittelusuunnitelman, jonka hyväksyy
opintojakson vastuuhenkilö, sekä harjoittelun päätyttyä suomenkielisen raportin, jonka laajuus on vähintään
1 500 sanaa (5–6 sivua, rv. 1,5). Raportti on vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää työtehtävien kuvaus
sekä opiskelijan arviointia ja pohdintaa työharjoittelun annista – mitä hyötyä työharjoittelusta oli, mitä
opiskelija oppi työharjoittelunsa aikana. Raportti, jonka liitteenä on harjoittelusuunnitelma ja kopio
työtodistuksesta, palautetaan työharjoittelun vastuuhenkilölle. Harjoittelusta saatavassa todistuksessa on
oltava työnantajan kuvaus työtehtävistä sekä kielitaitotehtävien osuus koko työajasta.
Arviointi hyväksytty/hylätty
Vastuuopettaja yliopistonlehtori
J0901331 Käännös- ja tulkkaustoimeksiannot, 2–6 op
Translation/Interpreting Commissions
Tavoite Tukea ja kehittää opiskelijan ammattitaitoa työssä oppimisen avulla.
Sisältö Itsenäisesti hankittujen käännös- ja tulkkaustoimeksiantojen toteuttaminen.
Toteutus ja työtavat Opiskelija kokoaa erilaisia käännös- ja/tai tulkkaustoimeksiantoja, joiden vaatima
työmäärä on yhteensä vähintään 50 t, ja laatii toimeksiannoista raportin kuten opintojaksossa J0901330
Työharjoittelu. Toimeksiannot on dokumentoitava esittämällä esim. julkaistu käännös tai
tulkkaustoimeksiannon työsopimus tai -todistus.
Arviointi hyväksytty/hylätty
Vastuuopettaja yliopistonlehtori
Lisätiedot Opintojakso soveltuu mm. Osuuskunta Monikielisten kautta tehtyjen toimeksiantojen
hyödyntämiseen opinnoissa.
AUKTORISOITU KÄÄNTÄMINEN 6 OP
Authorised translation
J0906640 Auktorisoitu kääntäminen, ylikielinen osuus, 3 op
Authorised Translation
J0906641 Auktorisoitu kääntäminen englanti–suomi, 3 op
Authorised Translation English–Finnish
Ks. käännöstieteen opinnot
J070621 Kognitiivinen kielentutkimus (englannin kieli) (4–6 op)
Cognitive Linguistics (English)
Ks. englannin kielen ja kulttuurin syventävien opintojen valinnaiset opintojaksot

