
Wienin	  yliopisto	  

Fennistiikan	  BA-‐opintojen	  tutkintovaatimukset	  (epävirallinen,	  
lyhennetty	  suomennos)	  
	  
Alkuperäiset	  saksankieliset	  tutkintovaatimukset	  on	  julkaistu	  Wienin	  yliopiston	  
ilmoituslehdessä	  (Mitteilungsblatt	  UG	  2002)	  23.5.2011	  (21,	  N:o	  120),	  ja	  ne	  löytyvät	  myös	  
yliopiston	  StudentPoint-‐palvelun	  sivuilta	  osoitteesta	  
http://studentpoint.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/studentpoint_2011/Curricula/Bac
helor/BA_Fennistik.pdf	  .	  
	  

§1	  Pätevyys	  ja	  tavoitteet	  
	  
Wienin	  yliopiston	  fennistiikan	  BA-‐opintojen	  tarkoituksena	  on	  yliopisto-‐opetuksen	  yleisten	  
päämäärien	  mukaisesti	  antaa	  opiskelijoille	  tieteelliset	  perustiedot	  suomen	  kielestä,	  Suomen	  
kirjallisuudesta	  ja	  kulttuurista,	  niiden	  historiasta	  ja	  nykyisyydestä,	  sekä	  aktiiviset	  ja	  
passiiviset	  suomen	  kielen	  taidot.	  Koska	  tutkinnon	  suorittaneet	  voivat	  sijoittua	  hyvin	  
monenlaisiin	  tehtäviin,	  koulutuksen	  on	  oltava	  monitahoinen	  ja	  kehitettävä	  erinomaisen	  
kielitaidon	  ohella	  etenkin	  kykyä	  luovasti	  yhdistellä	  eri	  alojen	  tietoutta.	  	  
	  
Wienin	  yliopistossa	  fennistiikan	  BA-‐tutkinnon	  suorittaneet	  pätevöityvät	  

• erilaisiin	  tehtäviin	  talouselämän	  ja	  palvelujen,	  yhteiskunnan	  ja	  politiikan,	  kulttuuri-‐	  
ja	  sivistyslaitosten	  tai	  viestimien	  palveluksessa,	  missä	  tarvitaan	  laajempaa	  ja	  
syvempää	  tietämystä	  Pohjois-‐Euroopan	  kielellisestä	  ja	  kulttuurisesta	  
monimuotoisuudesta,	  etenkin	  suomen	  kielestä	  ja	  suomalaisesta	  kulttuurista	  sekä	  
sen	  kulttuurisesta	  ja	  yhteiskunnallisesta	  ympäristöstä	  (erityisesti	  viron	  kielestä	  ja	  
virolaisesta	  kulttuurista)	  

• tai	  jatkamaan	  tieteellisiä	  opintoja.	  
Heidän	  on	  tarkoitus	  saavuttaa	  kielitaito,	  joka	  vastaa	  vähintään	  eurooppalaisen	  
viitekehyksen	  tasoa	  B2.	  	  
	  

§	  2	  Opintojen	  kesto	  ja	  laajuus	  
	  
Fennistiikan	  BA-‐opintojen	  laajuus	  on	  180	  ECTS-‐opintopistettä	  ja	  suunniteltu	  kesto	  6	  
lukukautta.	  Fennistiikan	  BA-‐opinnot	  koostuvat	  pääaineopinnoista	  (150	  ECTS)	  sekä	  
opiskelijoiden	  vapaasti	  valitsemasta	  yhdestä	  tai	  useammasta	  sivuaineosiosta	  
(Erweiterungscurriculum),	  joita	  on	  yhteensä	  vähintään	  30	  ECTS.	  
	  



§	  3	  Opiskelijaksi	  hyväksyminen	  
Opiskelijaksi	  hyväksymisessä	  noudatetaan	  vuoden	  2002	  yliopistolain	  sekä	  voimassa	  olevan	  
(1998)	  yliopistoasetuksen	  määräyksiä.	  
[Vuodesta	  2011	  opiskelijoiden	  on	  aloitettava	  opintonsa	  ns.	  alku-	  ja	  orientointivaiheella,	  
Studieneingangs-	  und	  Orientationsphase,	  STEOP,	  joka	  päättyy	  erilliseen	  tutkintoon.	  Tämän	  
tutkinnon	  suorittaminen	  on	  välttämätön	  edellytys	  opintojen	  jatkamiselle.	  –	  Suom.	  huom.]	  
Fennistiikan	  opintoihin	  edellytetään	  latinan	  kielen	  taitoa,	  joka	  osoitetaan	  joko	  
ylioppilastutkinto-‐	  tai	  keskiasteen	  tutkintotodistuksella	  tai	  todistuksella	  yliopistoasetuksen	  
mukaisen	  kielikokeen	  suorittamisesta.	  
[Latinan	  kielen	  kokeen	  voi	  suorittaa	  BA-opintojen	  loppuun	  mennessä.	  –	  Suom.	  huom.]	  
	  

§	  4	  Akateeminen	  oppiarvo	  
Fennistiikan	  BA-‐opinnot	  suorittaneet	  saavat	  akateemisen	  arvon	  Bachelor	  of	  Arts,	  BA.	  
	  

§	  5	  Opintojen	  rakenne:	  Modulit	  ja	  ECTS-‐pisteet	  
	  

Pakollinen	  moduliryhmä	  Opintojen	  alku-‐	  ja	  orientaatiovaihe	  (STEOP):	  15	  ECTS	  
STEOP-‐vaiheeseen	  kuuluu	  kaksi	  pakollista	  modulia,	  joiden	  kummankin	  lopuksi	  suoritetaan	  
kirjallinen	  modulitentti:	  
	  
1.	  Kielen-	  ja	  kulttuurintutkimus	  (1	  lukukausi):	  
–	  Johdatus	  kielitieteeseen	  (luento,	  2	  viikkotuntia	  /	  4	  ECTS)	  
–	  Suomen	  maan-‐	  ja	  kulttuurintuntemus	  I	  (luento,	  2	  viikkotuntia	  /	  4	  ECTS)	  
	  
2.	  Kirjallisuudentutkimus	  (1	  lukukausi):	  
–	  Johdatus	  kirjallisuustieteeseen	  (luento,	  2	  viikkotuntia	  /	  3	  ECTS)	  
–	  Johdatus	  Suomen	  kirjallisuuteen	  I	  (luento	  2	  viikkotuntia	  /	  4	  ECTS).	  
	  
STEOP-‐modulien	  suorittaminen	  on	  edellytyksenä	  muiden	  BA-‐opintojen	  modulien	  
suorittamiseen.	  Moduli	  1:n	  (kieliopinnot)	  opetukseen	  voi	  kuitenkin	  osallistua	  jo	  ennen	  kuin	  
STEOP-‐moduli	  on	  suoritettu.	  
	  

Pakollinen	  moduliryhmä	  I:	  30	  ECTS	  
Pakolliseen	  moduliryhmään	  I	  kuuluvat	  seuraavat	  modulit:	  
	  
Pakollinen	  moduli	  1:	  Kieliopinnot	  (15	  ECTS)	  	  
Suomen	  kieli	  1-‐2	  (harjoituskurssi,	  2	  lukukautta,	  6	  viikkotuntia)	  
	  
Pakollinen	  moduli	  2:	  Filologiset	  johdantokurssit	  (15	  ECTS,	  kaksi	  lukukautta)	  
–	  Johdatus	  tieteellisen	  työskentelyn	  tekniikkoihin	  (harjoituskurssi)	  



–	  Suomen	  kielen	  deskriptiivinen	  kielioppi	  I	  (luento)	  
–	  Suomen	  maan-‐	  ja	  kulttuurintuntemus	  II	  (luento)	  
–	  Johdatus	  Suomen	  kirjallisuuden	  historiaan	  II	  (luento)	  
	  

Pakollinen	  moduliryhmä	  II:	  Edistävät	  opinnot	  (45	  ECTS)	  
Pakolliseen	  moduliryhmään	  II	  kuuluvat	  seuraavat	  modulit:	  
	  
Pakollinen	  moduli	  3:	  Kieliopinnot	  (20	  ECTS,	  2	  lukukautta)	  
Suomen	  kieli	  3–4	  (harjoituskurssi)	  
	  
Pakollinen	  moduli	  4:	  Kielitiede	  (15	  ECTS,	  2	  lukukautta)	  
–	  Suomen	  kielen	  deskriptiivinen	  kielioppi	  II	  (luento)	  
–	  Kielitieteellinen	  harjoituskurssi,	  jolla	  kirjoitetaan	  bachelortutkielma	  I	  
	  
Pakollinen	  moduli	  5:	  Kulttuurintutkimus	  (10	  ECTS,	  2	  lukukautta)	  
–	  Uralilaisten	  kansojen	  kulttuurit	  (luento)	  
–	  Kirjallisuustieteellinen	  luento	  
–	  Kulttuuritieteellinen	  harjoituskurssi	  
	  
	  

Pakollinen	  moduliryhmä	  III:	  Syventävät	  opinnot	  (60	  ECTS)	  
Pakolliseen	  moduliryhmään	  III	  kuuluvat	  seuraavat	  modulit:	  
	  
Pakollinen	  moduli	  6:	  Kieliopinnot	  (20	  ECTS,	  2	  lukukautta)	  
Suomen	  kieli	  5–6	  (harjoituskurssi)	  
	  
Pakollinen	  moduli	  7:	  Itämerensuomalainen	  konteksti	  ja	  viro	  (15	  ECTS,	  2	  lukukautta)	  
–	  Viron	  kieli	  1-‐2	  (harjoituskurssi)	  
–	  Itämerensuomalainen	  kielentutkimus	  (luento)	  
	  
sekä	  jompikumpi	  seuraavista:	  
	  
Vaihtoehtoinen	  moduli	  8a:	  Kielitieteen	  syventäviä	  opintoja	  (25	  ECTS,	  2	  lukukautta)	  
–	  Kielitieteellinen	  luento	  
–	  Kielitieteellinen	  harjoituskurssi	  II,	  jonka	  yhteydessä	  kirjoitetaan	  toinen	  BA-‐tutkielma	  
–	  Projekti/praktikum	  
	  
Vaihtoehtoinen	  moduli	  8b:	  Kirjallisuustieteen	  syventäviä	  opintoja	  (25	  ECTS,	  2	  
lukukautta)	  
–	  Kirjallisuustieteellinen	  luento	  
–	  Kirjallisuustieteellinen	  harjoituskurssi	  II,	  jonka	  yhteydessä	  kirjoitetaan	  toinen	  BA-‐
tutkielma	  
–	  Projekti/praktikum	  
	  
	  



§	  6	  Liikkuvuus	  BA-‐opintojen	  aikana	  
Opiskelijoille	  suositellaan	  BA-‐opintojen	  aikana	  vähintään	  lukukauden	  opintoja	  
ulkomaisessa	  yliopistossa,	  erityisesti	  eurooppalaisten	  liikkuvuusohjelmien	  (ERASMUS,	  
CEEPUS)	  tai	  Wienin	  yliopiston	  kansainvälisten	  ohjelmien	  mahdollisuuksia	  hyväksi	  
käyttäen.	  
	  

§	  7	  Kurssityypit	  
	  
(1)	  Opetusmuodoista,	  joiden	  arvostelu	  perustuu	  loppukuulusteluun	  (nicht-
prüfungsimmanent),	  fennistiikan	  BA-‐opinnoissa	  käytetään	  luentokurssia	  (Vorlesung,	  VO).	  
Luentoihin	  sisältyy	  yhden	  tai	  useamman	  luennoitsijan	  opetusta	  sekä	  mahdollisesti	  
keskustelua,	  niiden	  lopuksi	  järjestetään	  suullinen	  tai	  kirjallinen	  kuulustelu.	  
	  
(2)	  Opetusmuodoista,	  joiden	  arvostelu	  ei	  perustu	  (pelkästään)	  loppukuulusteluun	  
(prüfungsimmanent),	  fennistiikan	  BA-‐opinnoissa	  käytetään	  harjoituskurssia	  (Übung,	  UE).	  
Harjoituskursseihin	  ei	  välttämättä	  kuulu	  loppukuulustelua,	  ja	  niillä	  vaaditaan	  aktiivista	  
läsnäoloa.	  Harjoituskursseihin	  luetaan	  myös	  kielikurssit	  (Spracherwerb).	  
	  
(3)	  Kaikkia	  kurssityyppejä	  voidaan	  mahdollisuuksien	  mukaan	  tarjota	  myös	  virtuaalisina	  tai	  
täydentää	  itsenäisellä	  verkko-‐opiskelulla.	  
	  
(4)	  Varsinaisten	  kurssien	  lisäksi	  opintojen	  osaksi	  voidaan	  lukea	  projekteja	  tai	  
praktikumeja,	  joihin	  sisältyy	  itsenäistä	  ammattiin	  ohjaavaa	  tai	  tieteellistä	  työskentelyä.	  
Projektien	  sisältö	  ja	  hyväksilukeminen	  sovitaan	  etukäteen	  asiasta	  vastaavan	  opettajan	  
kanssa.	  
	  

§	  8	  Osallistumisrajoitukset	  
	  
Harjoituskursseilla	  ja	  praktikumeissa	  osallistujien	  ylin	  sallittu	  lukumäärä	  on	  50.	  Jos	  
halukkaiden	  osallistujien	  määrä	  ylittää	  tämän	  rajan,	  asianomaisen	  akateemisen	  elimen	  on	  
säädettävä	  menettelystä,	  jolla	  osallistujat	  valitaan,	  ja	  ilmoitettava	  siitä	  ajoissa	  Wienin	  
yliopiston	  ilmoituslehdessä.	  
[Toistaiseksi	  ei	  tällaista	  menettelyä	  ole	  fennistiikassa	  tarvittu.	  –	  Suom.	  huom.]	  
	  

§	  9	  Kuulusteluista	  
	  
Opettajan	  on	  ilmoitettava	  kurssin	  tavoitteet,	  sisällöt	  ja	  arvostelumenettely	  voimassa	  olevien	  
asetusten	  mukaisesti.	  Kuulustelua	  varten	  opiskeltavan	  materiaalin	  määrän	  on	  vastattava	  
kurssille	  määrättyä	  ECTS-‐pistemäärää,	  myös	  modulikuulusteluissa.	  
	  



Kurssikuulustelujen	  sijasta	  tai	  lisäksi	  voidaan	  järjestää	  modulitenttejä,	  jos	  asianomaiset	  
akateemiset	  elimet	  niin	  päättävät.	  Modulitentiksi	  luetaan	  myös	  kielitaitokoe	  
(Sprachbeherrschungsprüfung).	  	  
	  
Fennistiikan	  BA-‐opintojen	  aloittamiseen	  ei	  vaadita	  suomen	  kielen	  taitoa.	  Jos	  opiskelija	  
kuitenkin	  on	  jo	  ennen	  opintojen	  alkua	  hankkinut	  hyvän	  suomen	  kielen	  taidon,	  hän	  voi	  
suorittaa	  kielitaitokokeen	  (Sprachbeherrschungsprüfung),	  jonka	  suorittaminen	  korvaa	  
tutkintovaatimusten	  kielitaitomodulit	  1,	  3	  ja	  6.	  
	  
Fennistiikan	  BA-‐opintoihin	  sisältyy	  kahden	  BA-‐tutkielman	  (Bachelorarbeit)	  laadinta.	  
Kummankin	  työn	  aihe	  sovitaan	  asiasta	  vastaavan	  opettajan	  kanssa,	  ja	  työt	  laaditaan	  kieli-‐	  
tai	  kirjallisuustieteellisen	  harjoituskurssin	  (moduli	  4	  ja	  moduli	  8a/8b)	  yhteydessä.	  
	  
	  
	  
[Huom!	  Tämä	  suomennos	  on	  epävirallinen	  lyhennelmä.	  Yksityiskohtaisemmat	  
kuvaukset	  kurssien	  sisällöistä,	  viittaukset	  lakeihin	  ja	  asetuksiin	  ym.	  löytyvät	  
alkuperäisistä	  saksankielisistä	  tutkintovaatimuksista!]	  	  
	  


