TAIDEHISTORIAN PERUSOPINNOT 25 op., AIKATAULU LV. 2017-2018
(Muutokset mahdollisia!)
HUOM!
Info-tilaisuus ilmoittautuneille: Torstain 14.9.2017 luennon alla kello 15.30 alkaen opiston
auditoriossa.
687 601P Taidehistorian peruskurssi 13 op.
AJOITUS: Kurssi (luento 48 h) pidetään syyslukukauden aikana, opetusmuotona luento. Luennot
pääsääntöisesti tiistaisin ja torstaisin: to 14.9., ti 19.9., to 21.9., ti 26.9., to 28.9., ti 3.10., to 5.10., ti
10.10., to 12.10., ti 17.10., to 19.10., ti 31.10., to 2.11., ti 7.11., to 9.11. ja ti 14.11. kello 16.1519.00 (3 tuntia).
SISÄLTÖ: Opintojakso tarjoaa perustiedot Euroopan kuvataiteen ja arkkitehtuurin keskeisistä
kehitysilmiöistä, tyyleistä, taiteilijoista ja kronologiasta. Kurssiin sisältyy myös Suomen ja
pohjoismaiden taidehistorian lyhyt opintokokonaisuus. ARVIOINTI: 1 – 5.
Suoritustapa: luentosarja (48 h) ja kirjatentti annetun luettelon ja sivumäärien mukaan.
VASTUUOPETTAJA: PETRI VUOJALA
Luennon tenttimahdollisuudet: ke 22.11.17 ja ma 4.12.17. Tentit kello 15.00.-17.00. Luentotentin
voi myös korvata luentopäiväkirjalla, josta sovittava luennoitsijan kanssa.
(Huom: Tenttipäivät on varattu aina ko. luennon/kirjan tenttimistä varten ja niihin ei tarvitse
ilmoittautua erikseen.)
687 600P Johdatus taidehistoriaan 5 op.
AJOITUS: Kurssi (luento 24 h) pidetään kevätlukukauden aikana, opetusmuotona luento ja
seminaari. Luennot tiistaisin ja torstaisin: ti 16.1., to 18.1., ti 23.1., to 25.1., ti 30.1., to 1.2., ti 6.2. ja
to 8.2. kello 16.15-19.00 (3 tuntia).
SISÄLTÖ: Taidehistorian metodiopin perusteet ja taiteentutkimuksen historia. Suoritukseen
sisältyy oman kuva-analyysin kirjoittaminen. ARVIOINTI: 1 – 5.
VASTUUOPETTAJA: PETRI VUOJALA
Arviointi luennoitsijan harkitsemalla tavalla. Sovittujen luentopäiväkirjojen tms. palautus suoraan
luennoitsijalle opiskelijan omien yhteystietojen kera.
687 602P Kotimaan ekskursio 3 op.
Luento-opetus ekskursiolla 3 päivää x 6 tuntia = 18 tuntia. Taidehistorian opiskelun kannalta
tärkeää on tutustuminen alkuperäisiin taideteoksiin museoissa ja rakennettuun ympäristöön ja
keskeisiin kansallisiin rakennusmonumentteihin. Helsinkiin ja Turkuun suuntautuva ekskursio
täyttää tämän vaatimuksen.
SUORITUSTAPA: Opintomatka ja matkakertomuksen kirjoittaminen.
LAAJUUS: KOLME PÄIVÄÄ, ajankohta sovitaan kevätlukukaudella.
(Huom!: omakustanteinen).
687 603P Valinnaiset opinnot 4 op.
Opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus syventyä oman mielenkiinnon pohjalta häntä eniten
kiinnostavaan taidehistorian osa-alueeseen laatimalla vapaasti valittavasta aiheesta kirjallisen
työn. Se voi olla näyttely-esittely tai kritiikki, tutkielma arkkitehtonisesta kohteesta tms. Aihe
sovitaan vastuuopettajan kanssa.
VASTUUOPETTAJA: PETRI VUOJALA
----------------------------------------------------------------

>>>>> jatkuu kääntöpuolella

KIRJATENTIT JA KIRJATENTTIPÄIVÄT:
Kirjatenttiteokset:
Honour & Fleming, ” Maailman taiteen historia”.
Bengt von Bonsdorff…(et al.), ” Suomen taiteen historia:
keskiajalta nykyaikaan”. Alkuteos: ”Konsten i Finland”.
(Tentittävät sivut antaa Petri Vuojala.)
1. Kirjatentti
2. Kirjatentti

ke 10.1.18 kello 15.00-17.00
ke 7.2.18
”

RÄSTITENTTI ke 18.4.2018 kello 15.00-17.00 (Huom: ilm. erikseen ke 11.4. mennessä)
LISÄKSI RÄSTITENTTI ERI MAKSUSTA edellisvuoden opiskelijoille (kysy periaatteet opistolta):
kirjatentin yhteydessä ke 10.1.2018 kello 15.00-17.00 (Huom: ilm. erikseen 8.12.17
mennessä).
KOTITENTIT JA ESSEET
Opiskelijat huolehtivat itse luennoitsijalle joko postitse tai muuten.
Petri Vuojala: Raatteentie 2, 90150 Oulu
Huom! Muista laittaa mukaan palautusosoitteesi.
TODISTUKSET
Taidehistorian perusopintojen todistus pyydetään (opiskelija itse) Oulun yliopistolta joko opintooppaassa olevalla kaavakkeella tai todistuspyynnön voi jättää myös avoimen yo:n wwwpalvelimelle: http://www.kotu.oulu.fi/avoin/opiskelijapalvelut/todistus.htm .
Huom! Todistuspyynnön voi toimittaa sen jälkeen kun kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat
opintojaksot on hyväksytysti suoritettu.
Todistus toimitetaan noin neljän viikon kuluessa.
YHTEYSTIETOJA
- Petri Vuojala, 050-362 7424. Osoite: Raatteentie 2, 90150 Oulu; petri.vuojala@oulu.fi tai
petri.vuojala@gmail.com
- Avoimen toimisto: os. Oulun yliopisto avoin yliopisto, Täydentävien opintojen keskus,
Linnanmaa, PL 7910, 90014 OULUN YLIOPISTO; puh. 0294 487369, opintopalvelut 0294
487313, avoin.yliopisto@oulu.fi

