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KIELIPALVELUT
I) LÄHTÖTASO JA VALMENTAVA OPETUS
Ammattikorkeakoulun kieliopintojen lähtötaso

Tampereen ammattikorkeakoulun ruotsin kielen ja 1. vieraan kielen perusopinnot ovat kaikille opiskelijoille
tasoltaan samat. Perusopintojen lähtötasoksi edellytetään ruotsin kielessä lukion B-kielen oppimäärä tai
vastaavat tiedot (peruskoulun 7. luokalta alkanut ruotsi + lukion kurssit + yo-tutkinto), ja vieraassa kielessä
lukion A1-kielen oppimäärä tai vastaavat tiedot (peruskoulun joko 3. tai 5. luokalta alkanut kieli + lukion kurssit
+ yo-tutkinto).

Lähtötasotestit

Opiskelijat, joilla ei ole yo-tutkintoa, ja lisäksi ne yo-tutkinnon suorittaneet opiskelijat, jotka eivät ole kirjoittaneet
hyväksytysti tai lainkaan ruotsia tai englantia ylioppilaskirjoituksissa, osallistuvat heti opintojen alussa ko. kielten
lähtötasotesteihin. Ne järjestetään seuraavasti:

Englanti to 27.8 klo 14:00–16:00, luokka B3-18
Ruotsi

pe 28.8 klo 14:00–16:00, luokka B3-18

Testiin voi osallistua vain kerran ja se arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty. Hyväksytyn suorituksen raja
englannissa on B2-taso (50p) ja ruotsissa B1-taso (36p). Hyväksytty koetulos lähtötasotestissä tarkoittaa, että voit
siirtyä suoraan suorittamaan perusopintoihin kuuluvia kieliopintoja. Hylätty koetulos tarkoittaa, että sinun tulee
parantaa perustaitojasi ko. kielessä saavuttaaksesi perusopintojen kieliopinnoissa vaadittavan lähtötason. Tarkoitusta
varten järjestetään valmentavia opintojaksoja englannin ja ruotsin kielessä. Lähtötasotestejä ei voi siis uusia, vaan
hylätyn lähtötasotestituloksen jälkeen suoritetaan valmentava opintojakso, ja vaadittavan lähtötason saavuttaminen
osoitetaan hyväksytyllä valmentavan opintojakson suorituksella.

Valmentavat opintojaksot 3-6 opintopistettä
Englannin ja ruotsin valmentavat opinnot järjestetään seuraavasti syksyn 2015 aikana (HUOM! Muutokset
ajankohdissa vielä mahdollisia):
Valmentavat opinnot, ruotsi ke-iltaisin
21.10.2015 alkaen
VRUOTVAL-8, toteutus 3015
Opettaja Riitta Raimovaara

Valmentavat opinnot, englanti ma-iltaisin
7.9.2015 alkaen
VENGVAL-8, toteutus 3009
Opettaja Kaarina Järveläinen

Valmentavat opinnot, ruotsi to-iltaisin
3.9.2015 alkaen
VRUOTVAL-8, toteutus 3016
Opettaja Anne Kerttula

Valmentavat opinnot, englanti ma-iltaisin
14.9.2015 alkaen
VENGVAL-8, toteutus 3010
Opettaja Minna Lindström
Suunnattu aikuisryhmille

Valmentavat opinnot, ruotsi ti-iltaisin
15.9.2015 alkaen
VRUOTVAL-8, toteutus 3017
Opettaja Kaarina Järveläinen
Lisäksi verkkokursseina järjestetään seuraavat toteutukset:
Nätsvenska 14.9.2015 alk.
NV00CP35, toteutus 3002
Opettajat Joni Sallila, Sari Myllymäki, Reijo
Mäkelä, Katri Kallinen-Leino, Sari Hanska
Englannin kieliopin perusteet 7.9.2015 alk.
N-KV572, toteutus 3011
Opettaja Marianna Leikomaa

Englannin kieliopin perusteet 7.9.2015 alk.
N-KV572, toteutus 3012
Opettaja Emmanuel Abruquah
Englannin kieliopin perusteet 7.9.2015 alk.
N-KV572, toteutus 3014
Opettaja Minna Lindström

Ilmoittautuminen kaikille toteutuksille tapahtuu Winha-Willen kautta. Valmentavat opinnot on suunniteltu
peruskoulun ja ammatillisten tutkintojen kieliopinnot suorittaneille tai vastaavat tiedot hallitseville. Jos opiskelijan
kielitaidon taso on huomattavasti tätä alhaisempi, kielten opiskeluun on varattava paljon aikaa ja lisäopintoja
suositellaan suoritettavaksi esimerkiksi iltalukiossa (peruskoulun oppimäärä). Valmentavista kieliopinnoista
opiskelija voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin enintään 3 opintopistettä/kieli (3op/englanti, 3op/ruotsi),
mikäli on tunneilla säännöllisesti läsnä. Jos englannin tai ruotsin varsinainen kurssi on opiskelijalla vasta toisena tai
kolmantena vuonna, valmentavaa kurssia ei tarvitse suorittaa heti ensimmäisen vuoden syksyllä.

II) YLEISTÄ PERUSOPINTOJEN KIELIOPINNOISTA
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluopinnoista (352/2003, 8 §)
Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:
1. sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta
annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virkaalueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen; sekä
2. sellainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja
ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (497/2004).

Musiikin opiskelijat, joiden A-kielenä on muu kuin englanti
Ilmoittautukaa sähköpostitse vastuuopettaja Marianna Leikomaalle, jotta voimme suunnitella muita mahdollisesti
tarvitsemianne kieliopintoja.

Kielitaidon hyväksiluvut
Kielitaidon hyväksilukua voit anoa, jos
- sinulla on jo vastaavan laajuiset ja tasoiset opinnot toisesta korkeakoulusta
- suorituksesi ei ole yli 10:tä vuotta vanha
- sinulla on muuten hankittua osaamista, jonka osoitat AHOT-menettelyllä
Huomaa, että hyväksilukemista joutuu täydentämään alakohtaisilla lisäsuorituksilla, mikäli aikaisemmat kielten
opinnot ovat joltain toiselta alalta. Kielitaidon hyväksilukua haetaan HyväHot-järjestelmän kautta toteutuksen
opettajalta. Hakemuksen liitteiksi vaaditaan todistukset aiemmista opinnoista.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT-näytöt)

AHOT-näytössä opiskelija osoittaa tutkinnon tavoitteiden mukaista osaamista (ei todistusta suorituksista).
Osaaminen tunnistetaan esim. osaamisportfoliolla, oppimispäiväkirjalla, työsuorituksella, tentillä ja/tai suullisella
näytöllä. Osaaminen tunnustetaan opintopisteillä ja arvioidaan. AHOTia haetaan HyväHot-järjestelmän kautta
toteutuksen opettajalta.

Lisätietoa kieltenopiskelusta löydät TAMKin Kielipalveluiden blogista
http://kielipalvelut.blogs.tamk.fi
Musiikin kieltenopettajat:
Joni Sallila (ruotsi)
Työhuone B6-13, joni.sallila@tamk.fi

Johanna Granlund (suomen kieli ja viestintä)
Työhuone S8-07, johanna.granlund@tamk.fi

Henri Annala (englanti)
Työhuone S8-04, henri.annala@tamk.fi

Eija Lähteenmäki (suomen kieli ja viestintä)
Työhuone B6-07, eija.lahteenmaki@tamk.fi

Musiikin vastuuopettaja:
Marianna Leikomaa
Työhuone B3-12, marianna.leikomaa@tamk.fi

Kielipalveluiden päällikkö:
Tarja Haukijärvi
Työhuone B4-13, tarja.haukijarvi@tamk.fi

