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Kulttuurienvälisen viestinnän opinnot
Maailma pienenee, viestintäteknologia otetaan käyttöön ja matkailu lisääntyy. Yritykset ja yhteisöt suuntaavat
toimintaansa yhä globaalimmin. Suomi kansainvälistyy paitsi EU:n myötä myös maamme sisällä tapahtuvan
monikulttuuristumisen seurauksena. Kansalaisten on totuttava toimimaan rodultaan, kieleltään ja taustakult-
tuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa.

Suomalaiset kilpailevat työpaikoista muiden eurooppalaisten kanssa. Heidän on tässä kilpailussa menestyäk-
seen kyettävä vaikuttamaan tehokkaasti yhä monimuotoisemmaksi käyvässä kulttuuriympäristössä. Tämä
edellyttää sosiaalista kompetenssia, kykyä sietää ja suvaita erilaisuutta sekä monipuolisia viestintätaitoja. On
osattava paitsi tuottaa, käsitellä ja esittää vieraskielistä tietoa myös harrastaa sujuvaa ”small talkia”. Tämän
takia on ammatillisen osaamisen sekä kielitaidon lisäksi omattava perustiedot niin omasta kuin vieraistakin
kulttuureista.

Filosofisen tiedekunnan kulttuurienvälisen viestinnän opintokokonaisuus soveltuu kansainvälisyydestä ja
kulttuureista kiinnostuneille. Sen avulla pyritään antamaan tietoja eri kulttuureista sekä kulttuureiden vaiku-
tuksesta henkilöiden ajatteluun ja viestintätapoihin. Pyrkimyksenä on, että opiskelijassa kehittyisi paitsi herk-
kyyttä tunnistaa kulttuurieroja myös halu tunnustaa vieraan kulttuurin olemassaolon oikeus. Kursseilla pyri-
tään myös antamaan käytännön valmiuksia, jotka helpottavat sopeutumista ja toimimista vieraissa kulttuu-
reissa.

Opintokokonaisuus (25 opintopistettä) koostuu filosofisen tiedekunnan eri oppiaineiden kursseista. Opinto-
kokonaisuudessa on pakollisten kurssien (P) osuus 15 opintopistettä ja vaihtoehtoisten opintojen osuus 10
opintopistettä. Vaihtoehtoisista kursseista opiskelija voi valita oman kiinnostuksensa mukaan, haluaako hän
syventyä semiotiikkaan ja kulttuurintutkimukseen, Euroopan unionin päätöksentekoon ja hallintoon vai Suo-
men historiaan ja kulttuuriin. Osan vaihtoehtoisista opinnoista (5 op) voi suorittaa itseopiskeluna. Myös ulko-
mailla suoritettuja opintoja voidaan sisällyttää opintokokonaisuuteen vastuuopettajan kanssa sovittavalla ta-
valla.

OPINTOKOKONAISUUS 25 op

Pakolliset kurssit 15 op:
CCSK1001 Intercultural Communication, 5 op
CCSK1002 Culture, History and Identity, 5 op
CCSK1003 Cultural Transfer in Literature and the Media, 5 op

Seuraavista vaihtoehtoisesti 10 op:
CCSK1004 Introduction to Semiotics, 5 op
CCSK1005 Finnish History and Culture, 5 op
FIHA1002 European Governance, 5 op
Itseopiskelu, esim. kirjallisuuteen perehtyminen ja harjoitustyö
Ulkomailla suoritettu kurssi
Vaasan yliopiston tarjoama kurssi

HUOM!
OPISKELIJAN ON ANOTTAVA

SIVUAINEOIKEUTTA 1.8.–4.9.2017
(WebOodissa koodilla KIELSIVU).

· Kielten pääaineopiskelijat: mahdollisuus aloittaa ja suorittaa sivuaine
loppuun HOPSin mukaisesti myös 1.8.2018 jälkeen siten kuin sivuainetta
järjestetään.

· VINEn viestintätieteiden pääaineopiskelijat: mahdollisuus aloittaa ja
suorittaa sivuaine loppuun 31.7.2018 mennessä.

· Muut opiskelijat: mahdollisuus suorittaa keskeneräinen sivuaine lop-
puun 31.7.2018 mennessä.


