Tampereen kesäyliopisto

Korkeakoulutasoiset kieliopinnot
kesällä 2019

Englanti

Portugali

Englannin kielen kirjallisen taidon
valmentava kurssi 2 op (TAU)

Portugalin alkeiskurssi 1 3 op (HY)

Englannin kielen suullisen taidon
valmentava kurssi 2 op (TAU)
Englannin kielen valmentavat opinnot
3 op (TAMK)

Portugalin alkeiskurssi 2 2 op (HY)

Ranska
Ranska I–II 4 op/kurssi (TAU)

Professional Writing 2 op (TAU)

Ranskan kielen suullinen
harjoituskurssi 2 op (TAU)

Espanja

Ruotsi

Espanja I–IV 4 op/kurssi (TAU)

Ruotsin kielen valmentava kurssi kielioppi- ja sanastokertausta 2 op (TAU)

Italia
Italian alkeiskurssit 1–2 3 op/kurssi (HY)
Italian alkeistason keskustelukurssi 2 op (HY)

Ruotsin kielen valmentavat opinnot
3 op (TAMK)

Käytännön italian kurssi 2 op (HY)

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen
viestintä 4 op (TAU)

Japani

Saksa

Japanin kielen alkeiskurssit I–II
3 op/kurssi (TAMK)

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

Korea
Korean kielen alkeiskurssi 1 3 op (HY)
Korean kielen alkeiskurssi 2 2 op (HY)

Saksa I–II 4 op/kurssi (TAU)
Saksan kielen valmentava kurssi kielioppi- ja sanastokertausta 2 op (TAU)

Venäjä
Venäjä I–II 4 op/kurssi (TAU)
Luemme ja keskustelemme venäjäksi
4 op (TAU)
Venäjän kielen valmentava kurssi
2 op (TAU)

Viro
Viron peruskurssi 1 5 op (TAU)
Lyhenteet (kurssin nimen jälkeen): HY = Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaan, TAU = Tampereen
yliopiston opintovaatimusten mukaan, TAMK = kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa
Jos opiskelet jossain Tampereen seudun lukiossa tai Tredussa, voit ilmoittautua korkeakoulutasoisille kielikursseille Korota-tarjottimen kautta ja saada maksuttoman opinto-oikeuden, jos oma koulusi hyväksyy ilmoittautumisesi. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: http://korota.blogit.tampere.fi/

Tampereen kesäyliopisto

Muu kielikoulutus kesällä 2019
(ei korkeakouluvastaavuutta)

Brush up Your English in May (taso A2–B1) 85 €
Englantia arkaileville (taso A2–B1) 100 €
Un chocolate y dos cafés, por favor - matkailuespanjaa alkeista lähtien 85 €
Verbos españoles - espanjan verbit (taso A2–B1) 90 €
¡Cuéntame más! – Espanjan suullisen kielitaidon kurssi (taso A2–B1) 95 €
Espanja, Mas español, por favor! (taso B1) 90 €
Farsin kielen alkeet 125 €
Nykyheprean alkeet 115 €
Japanin kieltä ja kulttuuria nuorille 1 (aikaisempia japanin opintoja ei tarvita) 180 €
Japanin kieltä ja kulttuuria nuorille 2 (aikaisempia japanin opintoja ei tarvita) 180 €
Japani, Opitaan kanjeja yhdessä! (taso A1–B1) 90 €
Paranna kiinan kielen suullisia taitojasi IV (taso B2) 130 €
Poproszę kawę i sernik! - matkailupuolaa alkeista lähtien 70 €
Po polsku - puolan kielen puhekurssi (taso B1–B2) 70 €
Venäjän kielen verbit ja etuliitteet I (alkaen taso A2) 100 €
Venäjän kielen verbit ja etuliitteet II (alkaen taso A2) 80 €

Järjestämme myös englannin ja
ruotsin abikursseja kesällä 2019, lisää
tietoa saatavissa www-sivuiltamme!

Lue lisää ja ilmoittaudu: www.tampereenkesayliopisto.fi
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.

