Lukuvuosi 2017–2018

Tervetuloa opiskelemaan kieliä Helsingin yliopiston kielikeskukseen!
Työelämä tarvitsee kielitaitoisia osaajia. Kielikeskuksessa voit opiskella itsellesi joustavasti hyvän
ja monipuolisen kielitaidon. Tutkintoon kuuluvien
vieraan ja toisen kotimaisen kielen sekä äidinkielen opintojen lisäksi sinun kannattaa hyödyntää
myös muu Kielikeskuksen tarjonta.
Kieliopinnot on hyvä suunnitella jo opiskelun alkuvaiheessa. Kokonaan uuden
kielen opiskelu kannattaa
aloittaa heti ensimmäisen
opiskeluvuoden aikana, jotta
voit saavuttaa opiskelua,
työelämää ja kansainvälistymistä tukevan kielitaidon tason.

kan, saksan tai venäjän tutkintosi vieraaksi kieleksi, ota yhteyttä heti opintojesi alkuvaiheessa
kielten opettajiin kieliopintojesi suunnittelemiseksi
(etunimi.sukunimi@helsinki.fi): Mirjami Matilainen
(espanja), Leena Syvähuoko (ranska), Tia Patenge (saksa), Marjatta Alestalo (venäjä).

”Toisen kotimaisen kielen (ruotsi)
kurssi yllätti positiivisesti. Kalvosulkeisten sijaan kurssilla oli
museokäyntejä, aitoa keskustelua
ruotsiksi, ja oman alan keskeistä
sanastoakin tuli opittua.”
Tuuli Koskela, filosofian maisteri

Kandidaatin tutkintoon sisältyvät
viestintä- ja kieliopinnot
1. Toisen kotimaisen kielen opinnot
(ruotsi/suomi), 3 op.
2. Yhden vieraan kielen (esim. englanti, espanja, italia, ranska, saksa tai venäjä) opinnot, 4 op.
3. Äidinkielen viestintäopinnot, 3 op.
Joidenkin koulutusohjelmien tutkintovaatimuksiin
sisältyy myös toisen vieraan kielen opintoja.

Maisterin tutkintoa suorittavan
tulee tehdä toisen kotimaisen
kielen ja vieraan kielen opinnot,
mikäli ne eivät sisälly aikaisempaan tutkintoon.

Miten ilmoittaudun?

Kaikkiin Kielikeskuksen kokeisiin ja kaikille kursseille on aina
ilmoittauduttava. Tiedot lukuvuoden 2017–2018 kielten kokeista ja opetuksesta on koottu Kielikeskuksen
sähköisiin opinto-oppaisiin, jotka julkaistaan 1.8.
WebOodissa. Ilmoittautumista varten tarvitset yliopiston käyttäjätunnuksen. Ohjeet käyttäjätunnuksen hankkimiseen löydät Guidesta.
Ilmoittautuminen kielten kursseille ja kokeisiin:
1. periodille 21.–27.8.2017
2. periodille 16.–22.10.2017
3. periodille 2.–7.1.2018
4. periodille 26.2.–4.3.2018
Intensiiviperiodille 23.–29.4.2018.

Kieliopintojen tavoitteena on antaa sinulle riittävä
viestintä- ja kielitaito oman alasi tehtäviin sekä
kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön. Opinnot voit suorittaa joko kurssilla tai korvaavalla kokeella. Englannin, ruotsin ja äidinkielen kurssit
järjestetään kampuskohtaisesti. Muiden kielten
kurssit järjestetään pääasiassa Keskustakampuksella.
Vieraan kielen CEFR-lähtötaitotasot ovat: englanti B2, muut kielet B1. Vieraan kielen opintojen
suositeltava ajoitus vaihtelee koulutusohjelmakohtaisesti. Mikäli valitset espanjan, italian, rans-
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Älä huolestu, jollet ehdi ilmoittautua heti 1. periodin kielikursseille sillä niitä alkaa kaikilla periodeilla. Jos et voikaan osallistua kurssille, muistathan perua ilmoittautumisesi, jotta mahdollisimman moni halukas pääsee kurssille.

Opettajatuutori auttaa sinua
Voit tulla kysymään neuvoa kieltenopiskeluun
liittyen opettajatuutoreilta. Opettajatuutorit ovat
Kielikeskuksen opettajia ja heidän ohjauksessa
voit suorittaa myös tiettyjä kielikursseja
itsenäisesti opiskellen. Voit opiskella kieliä myös
omatoimisesti verkossa. Verkkomateriaalit
kielenopiskeluun ja kielilinkit löydät Guidesta.

Opi kieltä yhdessä kansainvälisten
opiskelijoiden kanssa
Kielikeskuksen kursseilla kansainväliset
opiskelijat tukevat sinua kielen oppimisessa. He
toimivat Kielikeskuksen kurssiassistentteina, eli
vertaisapuna omassa äidinkielessään.
Kurssiassistentit auttavat mm. ääntämisessä,
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keskusteluharjoituksissa ja ryhmätöissä.
Kurssiassistentteja on mukana lähes kaikissa
Aiemmin hankitun osaamisen
Kielikeskuksen opetuskielissä. Toiminta tarjoaa
paikallisille opiskelijoille mahdollisuuden
hyväksilukeminen (AHOT)
kotikansainvälistymiseen ja
Voit saada tutkintoa
kansainvälisille opiskelijoille
suorittaessasi luettua hyväksi
mahdollisuuden tutustua
“As a course assistant at the
muussa kotimaisessa tai
suomalaisiin opiskelijoihin.
Language Centre, it was an honor
ulkomaisessa korkeakoulussa
Kurssiassistentit toimivat
for me to help the Finnish stutaikka muussa oppilaitoksessa
vetäjinä myös Kielikeskuksen
dents
and
Language
Centre
suorittamiasi opintoja sekä
Kieliklubeissa. Klubien
teachers.
It
also
helped
me
in
korvata tutkintoon kuuluvia
tavoitteena on kielitaidon
learning
more
about
the
Finnish
opintoja muilla samantasoisilla
aktivoiminen, ylläpito ja
culture,
education
and
language
opinnoilla.
kehittäminen rennossa
teaching. The best part was to
Tarkemmat tiedot kieliopintojen
ilmapiirissä. Klubit ovat
meet new people and get to know
hyväksilukemisesta löydät
vapaamuotoisia ja tarjoavat
amazing Finnish students.”
Guidesta ja aina voit kysyä
mahdollisuuden tutustua
Charlotte Laurent, vaihto-opiskelija
neuvoa myös Kielikeskuksen
uusiin ihmisiin, niihin
Ranskasta.
opiskelijapalveluista.
osallistumisesta ei saa
opintopisteitä. Klubit
Kielikeskus tarjoaa
kokoontuvat opetusperiodien
paljon muutakin
aikana Kielikeskuksella, seuraavat
klubitapaamiset ovat keväällä 2018.
Tutkintoon kuuluvien kieliopintojen lisäksi voit
aloittaa Kielikeskuksessa jonkin uuden kielen
Mistä lisää tietoa?
opiskelun (esim. arabia, japani, portugali) tai
syventää kielitaitoasi. Kaikkiaan Kielikeskuksessa
Ilmoittautumisesta, hyväksiluvusta, opettajatuutoopetetaan 15 kieltä. Englannin, espanjan, italian,
ritoiminnasta ja muista kieliopintoihin liittyvistä
ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän kielessä on
asioista, sekä muusta Kielikeskuksen toiminnasta
mahdollista koota lisäksi opintokokonaisuus, joka
voit kysyä Kielikeskuksen opiskelijapalveluista,
voi käydä osaksi tutkintoasi (tarkista asia aina
lukea lisää Guidesta tai laittaa sähköpostia osoitoman tiedekuntasi opintoneuvojalta).
teeseen kielikeskus-neuvonta@helsinki.fi.

Kun kieltenopiskelu huolestuttaa
Mikäli aiemmat kokemukset kieltenopiskelusta
herättävät huolta tai kysymyksiä, esim. jonkin
oppimisvaikeuden ja/tai kielikurssille
osallistumisen pelon vuoksi, Kielikeskuksen
opettajat Leena Karlsson ja Tiina Mäenpää
tukevat ja ohjaavat kielten opiskeluun ja
oppimiseen liittyvissä asioissa.

Tervetuloa Kielikeskukseen!
Nähdään uusien opiskelijoiden orientaatiotilaisuudessa!

