15MRESTO Kielten opinnot opettaja: Kaarina Järveläinen (huone S8-07 Kuntokatu 4) kaarina.jarvelainen@tamk.fi
KIELITAITO ON AMMATTITAITOA JA HYÖTYRUOTSI KUULUU HYVÄÄN PALVELUUN.
Kielten opiskelua ammattikorkeakoulussa ohjaa asetus ja kielilaki:
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluopinnoista (352/2003, 8 §)
Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:
1) sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain mukaan
vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja
ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen sekä
2) sellainen koulutusohjelman mukainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin
harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen. (497/2004).

Lähtötaso opinnoissa:
Englanti Lukion A1-kielen oppimäärä tai vastaavat tiedot (Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot B1.2–B2.1)
Ruotsi Lukion B-kielen oppimäärä tai vastaavat tiedot (Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot A2–B1)
Lähtötasokoe: VENGLANTI-8-3013 ma 24.8 klo 16.30-19.30 luokka B3-18 (tietokoneluokka)
Lähtötasokoe: VRUOTSI-8-3013 ma 31.8. klo 16.30-19.30, luokka B3-18
Ilmoittautuminen lähtötasokokeisiin tehdään WinhaWillen kautta. Lähtötasokoe on tietokoneella tehtävä koe.
Oletko kirjoittanut ruotsin ylioppilaskirjoituksissa? Jos et ole, sinun pitää osallistua ruotsin lähtötasokokeeseen.
Mikäli et läpäise lähtötasokokeita, sinun pitää osallistua valmentavaan kieliopetukseen. Valmentavia
kieliopintoja järjestetään kontaktiopetuksena tai verkkokursseina. Valmentavan opintojakson loppukoe vastaa
lähtötasokoetta. Tiedot opintojaksoista löytyvät Kielipalveluiden blogista:
http://languageservices.blogs.tamk.fi/kielten-opiskelu-tamkissa/valmentavat-kieliopinnot/
Valmentavaa opetusta vastaavia kursseja voit myös löytää kotipaikkakuntasi kansalais- tai työväenopistosta tai
aikuislukiosta.
Varsinaiset kieliopinnot:
Englanti 8T00BV76-3009 on keväällä. Ruotsi opiskellaan toisen opiskeluvuoden aikana syksyllä. Muunnon
opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua ruotsin opiskeluun jo heti 1. syksynä 17.9 alkaen: 8T00CN09-3003
Hyväksiluku:
-muissa korkeakouluissa suoritetut saman tai soveltuvan alan kieliopinnot (suorituksesta aikaa alle 10 vuotta)
-täydennettävä alakohtaisilla lisäsuorituksilla, mikäli kieliopinnot ovat aivan eri alalta
-hyväksilukuanomus todistusjäljennöksineen lähetetään HyväHot-järjestelmään
AHOT:
-kielitaito hankittu muulla tavoin kuin korkeakoulussa (esim. pitempiaikainen työkokemus ulkomailla)
-osaamisen todentaminen näyttökokeella (kirjallinen koe, tehtävät, aktivoiva asiantuntijaluento)
-suoritus arvioidaan
TAMKissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta opiskella
yhdenvertaisesti (lukivaikeus tai muu oppimisvaikeus). Tukiseteli oikeuttaa erityisjärjestelyihin.
Lukivaikeuden toteaminen TAMKissa: Sari Hanska. Lisää tietoa kielten opinnoista löydät Kielipalveluiden
blogista: http://languageservices.blogs.tamk.fi/kielten-opiskelu-tamkissa/

