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koko ajan.
Monia aikuisopiskelijoita ne kuitenkin tuntuvat hieman 
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la. Antaa opettajien kertoa!

KIELTENOPETUS EI OLE ENÄÄ 
SELLAISTA KUIN ’ENNEN VANHAAN’
Birgitta Niemi on opettanut avoimen yliopiston ruotsin kurs -
seilla jo kymmenkunta vuotta, Thomas Wishartilla on puo -
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KIELTEN OPISKELU 
AVOIMESSA YLIOPISTOSSA

 » Avoimessa yliopistossa voi suorittaa kanditutkintoihin 
sisältyviä kieli- ja viestintäopintoja.

 » Yliopistokeskuksen tutkintoihin sisältyy kieliopintoja 
10-15 opintopisteen verran. Niitä suoritetaan äidinkie-
lessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja useimmiten yh-
dessä vieraassa kielessä, joka on useimmilla englanti.

 » Ruotsin ja englannin kursseilla lähtötasona on lukion 
kielitaito tai vastaavat taidot.

 » Useimmilla kursseilla on lähiopetusta ja opintojen 
luonteen vuoksi läsnäolovelvollisuus.

Kieltenopiskelun ei tarvitse olla totista, tiukkaa ja pelottavaa
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Jos opiskelijan lukio-opinnoista on vuosia, ja tavallisenkin 
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taustoittaa.

JÄNNITTÄMINEN 
JA TURHA PELKO POIS!
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joittamisesta olen sanonut, ettei kannata 

-
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luomiseksi. Joskus taustalla soi hiljaista musiikkia, kun opis -

matkalla, ja kukin etenee omaa tahtiaan. 

TYSSÄÄKÖ OPISKELUNI KIELIOPINTOIHIN?
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opiskeluun. 
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Birgitta.
Kieliopintojen tarkoitus on tukea muuta opiskelua ja antaa 

mukaan!

KIELI - JA VIESTINTÄ 
-opinnot

 » Academic Reading 3 op

 » Academic Reading -kurssin korvaava koe 2–3 op 

 » Akademisk svenska / skriftlig, muntlig 3 op

 » Interdisciplinary Communication Skills 3 op

 » Kielenhuollon kurssi (itseopiskelukurssina) 3 op

 » Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op 

 » Tutkimusviestinnän verkkokurssi 3 op
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”Erittäin positiivinen opetusote. Rento tunnelma 
tunneilla, mutta silti erittäin asiallinen.”

”Opettaja oli oivaltava ja teki paljon työtä pitääk-
seen ilmapiirin hyvänä. Esitelmien pitäminen ei ollut 
niin kamalaa, koska opettaja osasi ohjata oppilaita 
hyvin. Ensimmäinen kerta kun vaikka jännitin, niin 
en mennyt ihan paniikkiin.” 

”Tämän kurssin opettaja oli aivan ykkösvalinta, yliveto 
tyyppi. Osasi oikeassa suhteessa viedä kurssia läpi ja käyttää 
siinä huumoria mukana. Pitäkää opettajasta kiinni kynsin, 
hampain. IHANA!!!”


