
Korkeakouluvaatimusten mukaiset 
kieliopinnot, kesä 2021

Tampereen kesäyliopisto

Englanti
Englannin kielen kirjallisen taidon valmen-
tava kurssi 2 op (TAU) 105 €

Englannin kielen suullisen taidon valmenta-
va kurssi 2 op (TAU) 105 €

Englannin kielen valmentavat opinnot 
3 op (TAMK) 125 €
Johdatus akateemiseen englantiin 
4 op (TAU) 155 €
Työelämän tekstit 2 op (TAU) 105 €
Oral Skills in English 2 op (VY) 105 €

Espanja
Espanja I–IV 4 op/kurssi (TAU) à 155 €
Espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito 
4 op (TAU) 155 €

Italia
Italian alkeiskurssi 1 3 op (HY) 155 €
Italian alkeiskurssi 2 3 op (HY) 155 €
Italian alkeistason keskustelukurssi 2 op 
(HY) 115 €

Japani
Japanin kielen alkeiskurssit I–II 3 op/kurssi 
(TAMK) à 130 €

Kiina
Kiinan kielen alkeiskurssit I–II 5 op/kurssi 
(TAMK) à 145 €

Korea
Korean alkeiskurssi 1 3 op (HY) 145 €
Korean alkeiskurssi 2 2 op (HY) 125 €

Portugali
Portugalin alkeiskurssi 1 3 op (HY) 140 €

Portugalin alkeiskurssi 2 3 op (HY) 140 €

Ranska
Ranska I–II 4 op/kurssi (TAU) à 155 €
Ranskan kielen suullinen harjoituskurssi  
2 op (TAU) 105 €

Ruotsi
Ruotsin kielen valmentava kurssi 
2 op (TAU) 105 €
Ruotsin kielen valmentavat opinnot 
3 op (TAMK) 125 €
Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen 
viestintä 4 op (TAU) 155 €

Saksa
Saksa I–II 4 op/kurssi (TAU) à 155 €

Suomi (äidinkieli)
Tieteellinen kirjoittaminen 3 op (TAU) 145 €

Suomi vieraana kielenä
Suomen kielen alkeiskurssit 1–2  
3 op/kurssi (TAU) à 145 €
Suomen kielen jatkokurssit 1–2 
4 op/kurssi (TAU) à 155 €

Venäjä
Venäjä I–II 4 op/kurssi (TAU) à 155 €
Venäjä V - Luemme ja keskustelemme 
venäjäksi 4 op (TAU) 155 €

Lyhenteet: HY = Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaan, TAU = Tampereen yliopiston opintovaati-
musten mukaan, TAMK = kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa, VY 
= Vaasan yliopiston opintovaatimusten mukaan.
 
Korkeakoulutasoisia kieliopintoja voi yleensä hakea hyväksiluettavaksi tai tutkintoon sisällytettäväksi toisessa 
korkeakoulussa. Varmista vastaavuus omasta korkeakoulustasi. Kurssit ovat kaikille maksullisia.

Katso aikataulut ja kuvaukset sivuiltamme: tampereenkesayliopisto.fi

Meillä voit suorittaa yliopistotasoisia kielikursseja myös verkossa!



Muu kielikoulutus kesällä 2021
Tampereen kesäyliopisto

Yliopistonkatu 60 A (4. krs) 
33100 Tampere

www.tampereenkesayliopisto.fi

Asiakaspalvelu (arkisin kello 9-16) 
03 223 8433 | toimisto@tampereenkesayliopisto.fi

Kaikille avoin. Ympäri vuoden.

Lue lisää ja ilmoittaudu: tampereenkesayliopisto.fi

Keväällä ja kesällä alkavia kursseja (ei korkeakouluvastaavuutta)

Englannin sanastokurssi verkossa taso A2–B1, 70 €

Englantia arkaileville verkkokurssi taso A2–B1, 100 €

Rentoudu ja opi englantia verkkokurssi, lähtötaso B1, 80 €

Summer Conversation Online lähtötaso B1, 90 €

Un chocolate y dos cafés, por favor - matkailuespanjaa alkeista lähtien verkkokurssi, 90 €

Farsi 1 verkkokurssi, sopii aloittelijoille ja hieman farsia opiskelleille, 125 €

Farsi 2 verkkokurssi, jatkoa kurssille Farsi 1, 125 €

Hollannin alkeiskurssi 1 verkkokurssi, sopii aloittelijoille, 95 €

Japanin kieltä ja kulttuuria nuorille 180 € 
Tarkoitettu 10–15-vuotiaille nuorille, jotka ovat kiinnostuneet japanin kielestä ja kulttuurista.

Japani: Genki I -kirjan kertauskurssi taso A1–A2, 100 €

Japani: Opitaan kanjeja yhdessä! taso A1–A2, 90 €

Keskustellaan japaniksi verkossa taso A2–B1, 90 €

Kiinan kielen jatkokurssi III verkkokurssi, taso A2, 130 €

Kiinan kielen syventävä luetun ymmärtämisen kurssi III verkkokurssi, taso B2, 130 €

Matkailupuolaa verkossa sopii aloittelijoille ja jonkin verran puolaa opiskelleille, 50 €

Ruotsi: Ursäktä, pratar du svenska? verkkokurssi, taso B1, 60 €

Ajanilmaukset venäjän kielessä verkkokurssi, taso A2, 95 €

Meillä voit opiskella kieliä myös verkossa! Tarjolla on sekä korkeakoulutasoisia 
kielikursseja että harrastuskursseja.

Järjestämme myös englannin ja ruotsin abikursseja kesällä 2021, lisää tietoa 
saatavissa sivuiltamme!


