Mietitkö mitä tehdä lukion jälkeen?

HYÖDYNNÄ VÄLIVUOTESI
Peli ei ole menetetty, vaikka ovet toivomaasi opiskelupaikkaan eivät heti aukeaisi. Tai, jos et tiedä,
mikä unelmiesi ala on. Avoimet yliopisto-opinnot ovat sinun vaihtoehtosi.
OPISKELEMALLA AVOIMIA YLIOPISTO-OPINTOJA:
•
•
•
•
•
•

pääset elämässä eteenpäin, kohti tavoitteitasi
pääsykokeeseen valmistautuminen on helpompaa
tunnistat ja löydät oman alasi – tai mikä ei sovellu sinulle
saat kokemuksia korkeakouluopiskelusta
joissakin oppiaineissa voi hakea yliopistoon avoimen yliopiston väylän kautta, ilman pääsykokeita
opiskelu onnistuu myös työn ohella

TIESITHÄN:
• kesäyliopistossa opintoja voi suorittaa myös kesällä – hyvä vaihtoehto, ellet saa kesätöitä
• avoin yliopisto-opiskelu ei muuta asemaasi ensikertalaisena korkeakoulujen opiskelijavalinnassa
• osa opintojaksoista soveltuu hyvin myös lukiolaisille
LÖYDÄ OMA ALASI JOHDANTOKURSSEILLA:
Biotieteet:
Ihmisen fysiologia 2 op (TY), syksy 2019
Kasvatustieteet:
Opetus, ohjaus, oppiminen 5 op (TAU), kesä 2019
Oikeustieteet:
Johdatus oikeustieteisiin 5 op (HY), syksy 2019

TUTUSTU KORKEAKOULUOPINTOIHIN:
• Sinustako hallintotieteilijä? 2 op
• Kurkista kauppatieteisiin! 3 op
• Kurkistus viestintätieteisiin 2 op
Lukuvuoden 2019-2020 aikana suunnitteilla olevia,
maksuttomia verkkokursseja Vaasan yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.

Psykologia:
Kehityspsykologia I 5 op (JY), syksy 2019
Lisää avoimen yliopiston tarjontaa nettisivuillamme ja esitteen toisella puolella.

OPETUSTA YMPÄRI VUODEN
Lisätietoja:
Asiakaspalvelu (arkisin kello 8-16)
03 223 8433 | toimisto@tampereenkesayliopisto.fi, tampereenkesayliopisto.fi

LUKUVUODEN 2019-2020
SUUNNITELTU OPETUSTARJONTA
Tampereen kesäyliopisto järjestää useiden korkeakoulujen opintovaatimusten mukaista avointa korkeakouluopetusta ympäri vuoden. Kaikki lähiopetus ja tentit pidetään Tampereella. Tarjolla myös verkkokursseja. Ajankohtaista
opetustarjontaa päivitetään jatkuvasti nettisivuillemme. Tutustu opetustarjontaan: tampereenkesayliopisto.fi.

Kesäopinnot 2019
Akateemiset viestintätaidot 3 op (VY)
Johdatus hallintotieteeseen 5 op (TAU)
Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op (TAU)
Kiinteistötalous ja -arviointi 5 op (Novia)
Matematiikan peruskäsitteitä 5 op (TAU)
Taloustieteen perusteet 6 op (VY)

Suunnitteilla lukuvuodelle 2019-2020:
Kauppa -ja hallintotieteet
Johdatus yliopisto-opiskeluun ja HOPS 2 op (VY)
Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot 26 op (VY)
Johtaminen ja organisaatiot, aineopinnot 25 op (VY)
Laskentatoimi ja rahoitus, perusopinnot 25 op (VY)
Markkinoinnin perusopintokokonaisuus 25 op (VY, verkko)
Markkinoinnin aineopintokokonaisuus 25 op (VY)
Talousmatematiikan perusteet 5 op (VY, verkko)
Taloustieteen perusteet 6 op (VY)
Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä 3 op (VY)
Talousoikeuden perusteet 3 op (VY)
Tilastotieteen perusteet 5 op (VY, verkko)
Kasvatustieteet ja psykologia
Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op (JY)
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY)
Kehityspsykologia I 5 op (JY)
Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden
psykologia 5 op (JY)
Humanistiset- ja yhteiskuntatieteet
Kriisiviestintä ja -johtaminen 5 op (HY)
Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op (TY)
Musiikkiterapian aineopinnot 50 op (JY)

Luonnontieteet
Solun elämä 5 op (JY)
Elämän perusedellytykset maapallolla 5 op (JY)
Ihmisen fysiologia 2 op (TY)
Oikeustieteet
Johdatus oikeustieteeseen 5 op (HY)
Työoikeus 7 op (TY)
Oikeushistoria 6 op (TY)
Kansainvälinen oikeus 6 op (TY)
Valtiosääntöoikeus 7 op (TY)
Liikunta, lääke- ja terveystieteet
Liikuntalääketieteen perusopinnot 25 op (UEF)
Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op (UEF)
Kuntoutuksen ohjausmenetelmät I 4 op (JAMK)
Taide ja viestintä
Kuvataiteen perusopinnot 25 op (LY)
Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op (LY)
Valokuvauksen perusopinnot 28 op (LY)
Kieliopinnot
Yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasoisia kielikursseja:
englanti, espanja, italia, japani, kiina, korea, ranska, ruotsi,
saksa, suomi, venäjä ja viro.

OPETUSTA YMPÄRI VUODEN

Opintokokonaisuuden tai -jakson yhteydessä oleva lyhenne kertoo, minkä yliopiston opintovaatimusten mukaisia opinnot ovat: HY = Helsingin yliopisto,
JY = Jyväskylän yliopisto, LY = Lapin yliopisto, TaiY= Taideyliopisto, TAU = Tampereen yliopisto, TY = Turun yliopisto, UEF = Itä-Suomen yliopisto, VY = Vaasan yliopisto, JAMK = Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Novia = Yrkeshögskolan Novia

Yliopistonkatu 60 A (4. krs)
33100 Tampere
www.tampereenkesayliopisto.fi
Asiakaspalvelu (arkisin kello 8-16)
03 223 8433 | toimisto@tampereenkesayliopisto.fi

Kaikille avoin. Ympäri vuoden.

