Inarinsaamen perusopinnot 2017–2018
Periodeittain
Kursseittain
I periodi
ma ja to 11.9.–16.10.2017
klo 17:00–18:30 Inarinsaamen peruskurssi I (10 x 2 t) ei 21.9.2017
klo 18:45–19:15 Inarinsaamen suullinen käyttö I (9 x ⅔ t) ei 11.9. eikä 21.9.
Alkutapaaminen verkossa ti 5.9.2017 klo 17.15.–19.00

II periodi
ma 30.10.–18.12.2017
klo 17:00–19:30 Inarinsaamen peruskurssi I (8 x 3 t)
to 2.11.–21.12.2017
klo 17:00–18:30 Inarinsaamen taivuttamisen harjoituskurssi (8 x 2 t)
klo 18:45–19:15 Inarinsaamen suullinen käyttö I (8 x ⅔ t)

III periodi
ma 8.1.–26.2.2018
klo 17:00–19:30 Inarinsaamen peruskurssi II (8 x 3 t)
to 11.1.–1.3.2018
klo 17:00–18:30 Inarinsaamen taivuttamisen harjoituskurssi (8 x 2 t)
klo 18:45–19:15 Inarinsaamen suullinen käyttö I (8 x ⅔ t)

IV periodi
ma 12.3.–7.5.2018
klo 17:00–19:30 Inarinsaamen peruskurssi II (8 x 3 t)
to 15.3.–26.4.2018
klo 17:00–18:30 Inarinsaamen kirjallinen käyttö I (7 x 2 t)

683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op)
1. ja 2 periodi
11.9.–16.10.2017, ma ja to klo 17:00–18:30 (10 x 2 t) ei 21.9.2017
30.10.–18.12.2017, ma klo 17:00–19:30 (8 x 3 t)
Lisäksi 4 t yhtenä lähiopetuspäivänä erikseen sovittavana ajankohtana.
683660P Inarinsaamen suullinen käyttö I (5 op)
1.–4. periodi
14.9.–16.10.2017, ma ja to klo 18:45–19:15 (9 x ⅔ t, peruskurssi I:n tuntien
jälkeen) ei 21.9.2017
2.11.–21.12.2017, to klo 18:45–19:15 (8 x ⅔ t, taivutuskurssin tuntien jälkeen)
11.1.–1.3.2018, to klo 18:45–19:15 (8 x ⅔ t, taivutuskurssin tuntien jälkeen)
Lisäksi 5–6 lähiopetuspäivää (5½ t – 6 ⅔ t / pv) erikseen sovittavana ajankohtana
ja itsenäistä työskentelyä.
683661P Inarinsaamen peruskurssi II (5 op)
3. ja 4. periodi
8.1.–26.2.2018, ma klo 17:00–19:30 (8 x 3 t)
12.3.–7.5.2018, ma klo 17:00–19:30 (8 x 3 t)
683662P Inarinsaamen taivuttamisen harjoituskurssi (5 op)
2. ja 3. periodi
2.11.–21.12.2017, to klo 17:00–18:30 (8 x 2 t)
11.1.–1.3.2018, to klo 17:00–18:30 (8 x 2 t)
683663P Inarinsaamen kirjallinen käyttö I (5 op)
4. periodi
15.3.–26.4.2018, to klo 17:00–18:30 (7 x 2 t)

Inarinsaamen aineopinnot 2017–2018
Periodeittain

Kursseittain

I periodi

683664A Inarinsaamen fonologia ja morfologia I (5p)
1. ja 2. periodi
Verkkoluennot 28 t (14x2 t)
11.9.–18.12.2017; ma klo 17.00–18.30 (ei opetusta viikolla 43 eli 23.10.)

ma 11.9.–16.10.2017
klo 17:00–18:30 Inarinsaamen fonologia ja morfologia I (7 x 2 t)
to 14.9.–19.10.2017
klo 17:00–18:30 Inarinsaamen lauseoppi (7 x 2 t)

II periodi
ma 30.10.–18.12.2017 (jatkuu)
klo 17:00–18:30 Inarinsaamen fonologia ja morfologia I (7 x 2 t)
to 2.11.–21.12.2017 (jatkuu)
klo 17:00–18:30 Inarinsaamen lauseoppi (7 x 2 t)

III periodi
ma 15.1.–30.4.2018
klo 17:00–18:30 Inarinsaamen sananmuodostusoppi (7 x 2 t)
to 11.1.–22.2.2018
klo 17:00–18:30 Inarinsaamen kirjallinen käyttö II (7 x 2 t)

IV periodi
ma 12.3.–30.4.2018 (jatkuu)
klo 17:00–18:30 Inarinsaamen sananmuodostusoppi (7 x 2 t)

Lisäksi erikseen sovittavina ajankohtina:
Inarinsaamen suullinen käyttö II (alkutapaaminen ti 12.9.2017 klo 17.15–18.45)
Inarinsaamen erikoisalan sanasto

683665A Inarinsaamen lauseoppi (5 op)
1. ja 2. periodi
Verkkoluennot 28 t (14x2 t)
14.9.–21.12.2017; to klo 17.00–18.30 (ei opetusta viikolla 43 eli 26.10.)
683667A Inarinsaamen kirjallinen käyttö II
3. periodi
Verkkoluennot 14 t (7 x 2 t)
11.1.–22.2.2018; to klo 17.00–18.30
683668A Inarinsaamen sananmuodostusoppi (5 op)
3. ja 4. periodi
Verkkoluennot 28 t (14 x 2 t)
15.1.–30.4.2018; ma klo 17.00–18.30 (ei opetusta viikolla 10)
683666A Inarinsaamen suullinen käyttö II (5 op)
1.–4. periodi
Kurssin aikataulu ja suoritustavat sovitaan kurssin alkutapaamisessa verkossa ti
12.9.2017 klo 17.15–18.45.
683672A Inarinsaamen erikoisalan sanasto (5 op)
1.–4. periodi
Verkkoluennot 10 t (5x2 t) ja/tai itsenäistä työskentelyä.
Alkutapaaminen verkossa erikseen sovittavana ajankohtana.
683670A Oman tutkimusalan teoria ja käytäntö (5 op)
1.–4. periodi
Verkkoluennot 10 t (5x2 t) sekä kandiseminaari 16 t (8x2 t)
yhteensä 24 t (12x2 t, joista syyslukukaudella 6x2 t ja kevätlukukaudella 6x2 t)

Inarinsaamen syventävät opinnot 2017–2018
Periodeittain

Kursseittain

I periodi

683673S Inarinsaamen fonologia ja morfologia II (5 op)
3. ja 4. periodi
Verkkoluennot 28 t (14 x 2 t)
9.1.–17.4.2018; ti klo 17.00–18.30

Alkutapaaminen verkossa ma 11.9.2017 klo 17.15–18.45
Itsenäinen kirjoitusprojekti
Itsenäinen käännösprojekti

II periodi
Saamelaista didaktiikkaa

III periodi
Saamelaista didaktiikkaa
ti 9.1.–27.2.2018
klo 17:00–18:30 Inarinsaamen fonologia ja morfologia II (7 x 2 t)

IV periodi
ti 13.3.–17.4.20
klo 17:00–18:30 Inarinsaamen fonologia ja morfologia II (7 x 2 t)

Lisäksi erikseen sovittavina ajankohtina:
Itsenäinen kirjoitusprojekti
Itsenäinen käännösprojekti
Inarinsaamen erikoisalan sanasto
Graduseminaari

683676S Valinnaiset syventävät opinnot (5 - 10 op)
Saamelaista didaktiikkaa (5 op) jatkuu
2. ja 3. periodi
Verkkoluennot 10 x 2 t
Aikatauluista ilmoitetaan syksyllä 1. periodin aikana.
Itsenäinen kirjoitusprojekti (5-10 op)
1.–4. periodi
Kurssin suorittamisesta sovitaan erikseen opettajan kanssa.
Alkutapaaminen verkossa ma 11.9.2017klo 17.15–18.45
Itsenäinen käännösprojekti (5-10 op)
1.–4. periodi
Kurssin suorittamisesta sovitaan erikseen opettajan kanssa.
Alkutapaaminen verkossa ma 11.9.2017 klo 17.15–18.45
Inarinsaamen erikoisalan sanasto (5 op) (683672A)
1.–4. periodi
Verkkoluennot 10 t (5x2 t) ja/tai itsenäistä työskentelyä.
Alkutapaaminen verkossa erikseen sovittavana ajankohtana.
683677S Graduseminaari (10 op)
1.–4. periodi
Seminaari-istunnot 18 t (9 x 2 t, joista 4 x 2 t syyslukukaudella ja 5 x 2 t
kevätlukukaudella) Inarissa tai verkkotapaamisina.
Seminaarien ajankohdista sovitaan erikseen syksyllä.

