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2021/2022 kevad päevaõpe 2.osa 3 EAP

Arendada laiapõhjalist arusaama tähendusloome dünaamikast.

Seminars focus on dynamics of meaning-making in irreversible time, in sign systems, nature, culture and society.

To develop a wide understanding of dynamics of meaning-making.

Eesmärk eesti keeles

Eesmärk inglise keeles

Sisu lühikirjeldus eesti keeles

Sisu lühikirjeldus inglise keeles

Seminarid keskenduvad tähendusloome dünaamikale pöördumatus ajas, märgisüsteemides, looduses, kultuuris ja 
ühiskonnas.

Semioos pöördumatus ajasFLSE.00.326

seminar - Infinity of sign expansion and constriction.  Signs taking forms between point-like and 
field-like configurations. Complementary processes of sign constriction and expansion. Infinite 
borders of sign expansion-the sign explosion. Relevance in art and music.

Ajakava
18.02.2022

25,30,34,36

inglise keel

Eristav (A, B, C, D, E, F, mi)

seminarid: 10  iseseisev töö: 68

Aine struktuuriüksus

Lõpphindamine
Ainekava maht 3 EAP

Õppekeeled

Õppetöö vormid ja mahud 
tundides

Toimumisnädalad

semiootika osakond (HVFI04)

Kursuse läbinu:
1. Mõistab ja seostab tähendusloome dünaamika aluseid ja ilmnemisi
2. Rakendab kriitiliselt semiootilise dünaamika käsitlusi oma uurimisteemas

The student:
1. Understands and discusses various grounds and realisations of the dynamics of meaning-making
2. Applies critically approaches to semiotic dynamics in one's research

Õpiväljund eesti keeles

Õpiväljund inglise keeles

Õppekavad, kuhu aine kuulub
Semiootika (84926)

Semiootika ja kultuuriteooria (2433)

Semiootika ja kultuuriteooria (2555)

Semiootika ja kultuuriteooria (80326)

Mag

Bak

Mag

Dokt

2021/2022 

2020/2021 

2021/2022 

2021/2022 

Semiosis in Irreversible Time

Kestus semestrites 2

Osaliselt

Rühmad
Rühma tähis Osalejate piirarv Õppejõud

Aine maht (1 EAP=26 tundi) 6 EAP

Veebipõhine õpe

Õppejõud Jaan Valsiner (vastutav), Tiit Remm, Elli Marie Tragel

Õppeastmed bakalaureuseõpe, magistriõpe, doktoriõpe
Osalejate miinimumarv 5

Toimumise sagedus harvem, kui üle õppeaasta
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seminar - Curvilinearity of the human psyche.   The fallacy of the social sciences in treating the 
human mind in terms of General Linear Model.  Linearity is not natural-curvilinearity (elliptic orbits
of planets as discovered by Johannes Kepler, aesthethic philosophy since Alexander 
Baumgarten) is the organizational form of nature, psyche, and society (Valsiner, J. (2018) 
Ornamented lives. Charlotte, NC: IAP).
seminar - Linearity of human constructed environments.  Semiotics of architecture through the 
phenomenological aesthetics of Theodor Lipps.
seminar - The semiotic drama of human being.  The meaning-makers-human beings-operate in 
their everyday lives where they are simultaneously actors, spectators, and theatre directors.

Kohustuslikud õppematerjalid

Soovituslikud õppematerjalid

Õppematerjalide info ja aine kodulehekülg

http://moodle.ut.ee

25.03.2022

22.04.2022

06.05.2022

Iseseisvate tööde loetelu ja juhised nende tegemiseks

Veebipõhine õpikeskkond


