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1. Kurssi/course Philosophy for Social Sciences 

 

Heikko           0 
Välttävä         0 
Tyydyttävä    25.00 
Hyvä             50.00 
Erinomainen 25.00 
 

 

2. Yleisvaikutelma/general impression  
 
Kurssin yleisvaikutelma oli oikein hyvä… The course was very interesting and useful… The course was a good 
introduction to the theories of Searle and Lacan… Hyvin informoiva, pidin etenkin keskusteluista ja 
esimerkeistä…. Erinomainen opintojakso, joka sai "nälän" aiheeseen kasvamaan… Innostava, 
kokonaisvaltainen… Loistava… Positiivinen yllätys kuinka hyvin juristi voi olla sisällä filosofisessa 
keskustelussa ja terminologiassa. 
 

3. Vahvuuksia/strong features   

 

Keskusteleva ote ja kyky saada opiskelijat kommentoimaan ja keskustelemaan. Otit rohkeasti keskustelusta 

esimerkkejä käsiteltäväksi, mikä auttoi asioiden ymmärtämisessä… Ks. edellä ja hyvä englanti ja esiintyminen 

luontevaa… Keskustelutaito ja opiskelijoiden näkökulmien kuunteleminen, sekä näiden asioiden kautta 

eteneminen aiheesta toiseen ja eteenpäin, mikä synnytti mukavaa vuorovaikutusta. Kurssi eteni mielestäni 

loogisesti kohti oman ymmärryksen haastamista… Aiheesta on yliopistossa liian vähän kursseja… 

Asiantuntemus aiheeseen. Innostava luennoitsija, esimerkkien monipuolinen käyttö. Opiskelijoiden 

aktiivinen osallistaminen… Asiantuntemus aiheeseen. Innostava luennoitsija, esimerkkien monipuolinen 

käyttö. Opiskelijoiden aktiivinen osallistaminen. Opintojakson sisältöjen hyödyntäminen mahdollista monella 

tapaa opiskelijoille heidän erilaisista taustoistaan ja tutkimuksen suuntautumisistaan huolimatta…. 

Etäyhteyden järjestäminen ehdoton plussa, en olisi voinut muutoin kurssille osallitua. Opettajalla oli hyvä ja 

rento tyyli, mitä oli ilo seurata… It was fantastic that the remote participation was possible. What I also liked, 

was that the topics were supported through real life examples based on the questions and feedback from 

the participants…. Opportunity to discuss/learn theories and thoughts of different philosophers i.e. Lacan 

and Searle. 

 

4. Kehitettävää/to be developed  
 

Verkko-osallistumisen näkökulmasta olisi ollut hyvä kirjoittaa vaikka fläppitaululle valkotaulun sijaan, sillä 
valkotaululta tussi ei näy. Parasta olisi jos voisit käyttää piirtoalustaa, joka heijastetaan sekä luokkaan että 
verkkoon… Tämä on etäyhteyttä koskevaa: Arvostan suuresti mahdollisuutta osallistua etänä. Tekniikka toimi 



pääosin hyvin, mutta Rovaniemellä olleiden kurssitovereitten keskustelua ei oikein kuullut. Kaksi mikrofonia 
jatkossa kiitos! Toinen pöydälle ja toinen opettajalle…. Searlen, Lacanin jne. esittely osana laajempaa 
kontekstia olisi voinut olla hyödyllistä sosiaalitieteiden filosofiaan vähemmän tutustuneille. Keskittyminen 
edellä mainittuihin oli kuitenkin tietoinen valinta, joka mahdollisti näiden "syväluotaamisen" (tuskin olisi ollut 
mahdollista, jos tarkasteltava kenttä olisi ollut laajempi). Graafisten esitysten seuraaminen ja näkyvyys 
etäosallistujille… Kurssi olisi voinut ehkä pureutua vieläkin syvemmälle filosofiaan verraten esimerkiksi 
useampia eri filosofeja ja heidän päätuotantojaan keskenään… I would have like to have more straight 
forward structure in the lectures as the topic is new to me and that way it would have been easier to follow. 
Maybe having half of the lecture following a clear narrative throughout the whole course and leave the other 
half of a lecture for discussion and specific topics. Now I felt that the lectures were directed too much by the 
discussions… developed (1) Extend duration of the course to last at least for two weeks. The aim is to give 
PhD candidates adequate time to discuss/reflect thoughts of different philosophers. (2) Encourage course 
participants attend lectures in class. That will bring more lively discussions compared to online participation. 
This will also help participants to network and avoid technical challenges associated with use of internet. At 
least you can make three compulsory sessions.  Kaipasin jäsennellympiä luentoja. Esseen tehtävänanto on 
hyvä ja opiskelijoiden taitoja kehittävä. Searlen käyttämien termien selitys ja määrittely jäi epämääräiseksi. 
En ymmärtänyt miten keskustellut aiheet (joihin käytettiin puolet ajasta) liittyivät kurssin teemaan. 
Luentosisältö oletti opiskelijoiden lukeneisuuden yläkanttiin. 
 

5. Erityispiirteitä/special features  
 

Jatka samaan malliin!... Maintain the use of Searle. His ideas about philosophy of language and structure of 
human civilization are significant…. The participants had very varied backgrounds, so it was great to hear 
different perspectives about the topic during the course…. Etäosallistuminen mahdollista jopa toiselta 
mantereelta on erinomaista, joustava käytäntö myös perheellisiä ja työssä käyviä opiskelijoita kohtaan. 
Luennoitsija huomioi ja hyödynsi opiskelijoilta tulleita arkipäivän esimerkkejä kiinnostavalla tavalla… Koin, 
että pääsin etänä hyvin mukaan kursseille ja keskusteluihin. Koin, että mielipidettäni kuunneltiin, vaikka 
osallistuin mikrofonin kautta keskusteluihin. Kaikenkaikkiaan jäin kaipaamaan jäsennellympiä luentoja ja 
kokonaisia lauseita… Pidin suunnattomasti keskustelevasta otteesta. Käytännön esimerkit ja keskustelumme 
avasivat Searlen ja Lacanin ajattelua hyvin. Jos kurssin olisi suorittanut vain tenttimällä/oppimistehtävällä, 
ainakin minä olisin ollut lirissä :)… Toivon, että kurssille tulee jatkoa, jossa pääsisimme keskustelemaan lisää 
tutkimuksiimme liittyvistä aihealueista. On todella kiinnostavaa keskustella muiden opiskelijoiden 
tutkimuksista.  
 
 

 
6. Itsearviointi ja kehitysajatukset 

 
- kurssipalaute on kauttaaltaan positiivista, joten sama konsepti käytössä tulevaisuudessakin 
- teknisten ongelmien ratkaiseminen 
- graafisten piirroksien selkeyttäminen 
- esiteltyjen henkilöiden lisääminen/pidempi kurssi 
- erityiskeskusteluiden järjestäminen opiskelijoiden kesken 
- kritiikistä huolimatta pitäisin esimerkit mukana käsitteiden opetuksen yhteydessä kuitenkin.  
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