


Taideyliopiston Avoin kampus
Kieli- ja viestintäopinnot

PILVI JÄRVINEN

suunnittelija, kieli- ja viestintäopinnot
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Avoimen kampuksen 

opintotarjonta
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Avoin kampus järjestää yhteisiä kursseja ja opintokokonaisuuksia Taideyliopiston tutkinto-
opiskelijoille

Liikkuvuusopinnot antaa mahdollisuuden suorittaa opintoja toisissa akatemioissa

Avoimen yliopiston opintoja on tarjolla Taideyliopiston ulkopuolelle sekä tutkinto-
opiskelijoille

Esim. PYÖRRE - Taiteen vapaan kentän johtaminen ja projektinhallinta

opiskelija.uniarts.fi/yleistieto/vapaasti-valittavat-opinnot
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Vapaasti valittavien opintojen tarjontaa



Äänitaiteen opintokokonaisuus Sound Art & Sonic Arts (SAMA) 
→ in English

Musiikkiteatteri

Työelämätaidot

Uusimmat kurssit ja hakuajat uutiskirjeissä!
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Taideyliopiston yhteiset opinnot
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Taideyliopiston yhteiset opinnot
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Avoimen yliopiston tarjonta



Kieli- ja viestintäopinnot 

kandidaatin tutkinnossa
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Kieliopinnot

Toinen kotimainen kieli (3 op)
Ruotsi / Sara Leppänen, Lasse Ehrnrooth

Finska / Sanna Teerenhovi

(Kv-opiskelijat → Suomi 1)

English for Performing Arts Studies and 

Practice 1 (2 op) ja 2 (3 op) / Sarka 

Hantula

Vieraan kielen opinnot (5 op) voi

suorittaa myös esim. saksan kielessä, 

kysy lisää!



Kieliopintoja on mahdollista suorittaa itsenäisesti portfolioina, jos kielitaito on 

valmiiksi erittäin hyvä ja oman alan sanasto, työelämätilanteet jne. on hallussa.

Portfolio = kielitason testaus, kirjallisia tehtäviä, suullinen koe

Ruotsi → kielitaitotaso B1

Englanti 1 & 2 → kielitaitotaso B2.2

Linkki kielitaitotason itsearviointilokerikkoon (CEFR)

Lisätietoa osoitteesta kielet@uniarts.fi
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Ruotsin ja englannin portfoliot (näyttökokeet)

https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/CEFR%20self-assessment%20grid%20FI.pdf


Tee valmentava kurssi ennen pakollisia 

kieliopintoja, jos taustalla on peruskoulun 

ruotsin/englannin kielen oppimäärä tai 

täydennystä vaativat lukio-opinnot.

Kurssilla käydään läpi keskeiset osat lukion 

ruotsin/englannin kielen oppimäärästä.

Englanti → syksyllä

Ruotsi → keväällä
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Ruotsin ja englannin

valmentavat kurssit



Taiteilijan teksti- ja viestintätaidot, 5 op

Kirjallinen viestintä 1 & 2

Tiedonhaun perusteet

Suullinen viestintä 1 & 2
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Viestintäopinnot



Aiemmat korkeakouluopinnot Suomessa tai ulkomailla

Ylioppilaskokeen pitkän englannin eximia / laudatur

Korvaa kurssin English for Performing Arts Studies and Practice 1 (2 op)

AHOT-lomake: opiskelija.uniarts.fi/ohjeet/nain-hyvaksiluet-opintoja-tai-

aiemmin-hankittua-osaamista
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Kieli- ja viestintäopintojen korvaavuudet
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TeaKin kieliopinnot



Taideyliopiston vapaasti valittavat kielikurssit opinto-oppaassa

Verkkokielikursseja

Saksan ja italian alkeet

KiVANET:in “harvinaisten” kielten verkkokurssit

Kivanet.fi/kurssitarjonta

Hakuaikoja pari kertaa vuodessa
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Vapaavalintaiset kieliopinnot

https://opinto-opas.uniarts.fi/fi/erillinen-opintokokonaisuus/X-K400/3927


kielet@uniarts.fi

opiskelija.uniarts.fi/yleistieto/kieli-ja-viestintaopinnot


