
Koulutuksia juuri sinulle
- tutustu ja ilmoittaudu!

Kaikille avoin – ympäri vuoden

Tarjolla myös monipuolisesti verkko-opetusta!
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Avoin korkeakouluopetus tarjoaa kaikille koulutustaustasta riippumatta mah-
dollisuuden yliopisto-opintoihin. Opintokokonaisuuden tai -jakson yhteydessä 
oleva lyhenne kertoo, minkä korkeakoulun opintovaatimusten mukaisia opin-
not ovat. Katso lyhenteet sivun alalaidasta.

AVOIN KORKEAKOULUOPETUS

HY: Helsingin yliopisto, JAMK: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JY: Jyväskylän yliopisto, LY: Lapin yliopisto, Novia: Yrkeshögskolan Novia, OY: Oulun yliopisto, TaiY: Taideyliopisto, TAU: Tampereen yliopisto, TY: Turun yliopisto, UEF: Itä-Suomen yliopisto, VY: Vaasan yliopisto, TAMK: kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Johdatus hallintotieteeseen (verkkokurssi) 5 op (TAU)  110 €

Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op (TAU)  480 €

Kiinteistötalous ja -arviointi 5 op (Novia) 175 €

Matematiikan peruskäsitteitä (verkkokurssi) 5 op (TAU) 80 €

Taloustieteen perusteet 6 op (VY) 180 €

Teollisuustalouden perusteet 5 op (TAU) 195 €

KIELIOPINNOT (yliopisto- tai amk-vastaavuus)

MUU KIELIOPETUS

Järjestämme myös useita eritasoisia suomen kielen kursseja. Lisää tietoa kurs-
seista löydät www-sivuiltamme.

We also offer several Finnish language courses on different levels. See our web-
site for more information.

Englannin kielen kirjallisen taidon valmentava kurssi 2 op 
(TAU) 

105 €

Englannin kielen suullisen taidon valmentava kurssi 2 op 
(TAU)

105 €

Johdatus akateemiseen englantiin 4 op (TAU) 155 €

Englanti, Oral skills 2 op (VY) 105 €

Englanti: Työelämän tekstit - Professional Writing 
(verkkokurssi) 2 op (TAU) 

105 €

Englannin kielen valmentavat opinnot VENGVAL-8 
3 op (TAMK)

125 €

Espanja I – III 4 op/kurssi (TAU)                                                              à 155 €

Espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito 4 op (TAU) 155 €

Italian alkeiskurssi 1 3 op (HY) 145 €

Italian alkeiskurssi 2 3 op (HY) 155 €

Italian alkeistason keskustelukurssi 2 op (HY) 110 €

Japanin kielen alkeiskurssi I ja II 3 op/kurssi (TAMK)                     à 130 €

Kiinan kielen alkeiskurssi I ja II 5 op/kurssi (TAMK)                        à 145 €

Korean alkeiskurssi 1 3 op (HY) 130 €

Korean alkeiskurssi 2 2 op (HY) 120 €

Portugalin alkeiskurssi 1 3 op (HY) 135 €

Portugalin alkeiskurssi 2 2 op (HY) 135 €

Ranska I ja II 4 op/kurssi (TAU)                                                                à 155 €

Ranskan kielen suullinen harjoituskurssi 2 op (TAU) 105 €

Ruotsin kielen valmentava kurssi (verkkokurssi) 2 op (TAU) 105 €

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä                              à
4 op (TAU), 3 kurssia (1 kurssi verkossa) 

155 €

Ruotsin kielen valmentavat opinnot VRUOTVAL-8 3 op (TAMK) 125 €

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

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

105 €

Suomen kielen alkeiskurssi 1 ja 2 3 op/kurssi (TAU)                      à 145 €

Suomen kielen jatkokurssi 1 ja 2 4 op/kurssi (TAU)                       à 155 €

Suomi: Tieteellinen kirjoittaminen 3 op (TAU) 145 €

Venäjä I ja II 4 op/kurssi (TAU)                                                                à 155 €

Venäjä V Luemme ja keskustelemme venäjäksi 4 op (TAU) 155 €

Äidinkieli, Loista esiintyjänä 2 op (VY)  105 €

Englantia arkaileville (taso A2–B1) 100 €

Rentoudu ja opi englantia samaan aikaan (taso B1) 80 €

Un chocolate y dos cafés, por favor – matkailuespanjaa 
alkeista lähtien

90 €

Farsin kielen alkeet 125 €

Japanin kieltä ja kulttuuria nuorille (aikaisempaa kielitaitoa ei 
vaadita)

180 €

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

Paranna kiinan kielen suullisia taitojasi VII (taso B2) 130 €

Poproszę kawę i sernik! - matkailupuolaa verkossa (verkko-
kurssi)

50 €

Ruotsi: Ursäkta, pratar du svenska?    60 €

Jos kieliopinnot on suoritettu jonkin korkeakoulun vaatimusten mukaan, niiden 
perusteella voi yleensä hakea hyväksilukua tai tutkintoon sisällyttämistä toises-
sa korkeakoulussa. Tarkista vastaavuus omasta korkeakoulustasi! 

Kielten ja matematiikan kurssit

Englannin kielen kertauskurssi abiturienteille 155 €

Englannin kielen tehokertauskurssi abiturienteille 120 €

Englannin kielen kertauskurssi vuoden lukiota käyneille 120 €

Englannin kielioppikurssi lukion aloittaville 120 €

Ruotsin kielen kertauskurssi abiturienteille 155 €

Ruotsin kielen tehokertauskurssi abiturienteille 120 €

Ruotsin kielen kertauskurssi vuoden lukiota käyneille 120 €

Ruotsin kielioppikurssi lukion aloittaville 120 €

Matematiikan abikurssi, lyhyt oppimäärä 150 €

Matematiikan abikurssi, pitkä oppimäärä 150 €

Lukion pitkän matematiikan kertauskurssi 180 €

Matematiikan kertauskurssi lukion aloittaville 135 €

Syyslukukaudella 2019 järjestettävistä kieliopinnoista tiedotetaan kesän aikana 
kesäyliopiston verkkosivuilla.

ABI- JA LUKIOLAISKURSSIT

Psyykkinen valmentaja 20 op

Koulutus on suunnattu kaikille, jotka tarvitsevat valmennus-
työkaluja erilaisten kohderyhmien ohjaamiseen ja mentaalival-
mennukseen. Koulutuksen tavoitteena on oppia hyödyntämään 
ratkaisukeskeisiä, käyttäytymisterapeuttisia ja kehollisia, sekä 
Mindfulness -valmennustyökaluja ryhmien ja yksilöiden tavoit-
teelliseen työskentelyyn erilaisten toimintaa rajoittavien psyyk-
kisten ilmiöiden työstämiseksi ja psykologisen pääoman ja itsen-
sä johtamisen vahvistamiseksi.

Kuosisuunnittelijaksi - painokuosimallistojen suunnittelukou-
lutus 10 op

Laaja ja syventävä koulutus on sinulle, joka olet kuosisuunnit-
telun aloittelija tai jo kokeneempi. Kuosisuunnitteljakoulutus 
antaa eväitä myös freelancetoiminnan aloittamiseen. Koulutus 
sisältää kolme kategoriaa. Ensimmäinen osio opastaa sinut 
löytämään oman kädenjälkesi erilaisten omatyyli-harjoitusten 
kautta. Saat myös ymmärryksen suunnitteluprosessin kulusta. 
Toinen osio johdattaa sinut tekstiiliteollisuuden sekä digiprin-
tattavien kankaiden  kuositekniikoihin Adobe Illustratorilla ja 
Photoshopilla.Kolmannessa osiossa suunnittelet ohjatusti oman 
kuosimalliston sekä portfolion, jolla voit esitellä mallistoasi 
tekstiilisuunnittelun markkinoilla sekä itseäsi profiloituneena 
suunnittelijana.
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www.tampereenkesayliopisto.fi

HY: Helsingin yliopisto, JAMK: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JY: Jyväskylän yliopisto, LY: Lapin yliopisto, Novia: Yrkeshögskolan Novia, OY: Oulun yliopisto, TaiY: Taideyliopisto, TAU: Tampereen yliopisto, TY: Turun yliopisto, UEF: Itä-Suomen yliopisto, VY: Vaasan yliopisto, TAMK: kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

ABI- JA LUKIOLAISKURSSIT

Reaaliaineiden kertauskurssit abiturienteille
50 €* / 150 € / kurssi

Biologia

Fysiikka

Historia

Kemia

Maantiede

Psykologia

Terveystieto

Yhteiskuntaoppi

* Lukioyhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat: lisätietoa maksuista ja ilmoittautu-
misesta Korota-tarjottimella: korota.blogit.tampere.fi

Ratkaisukeskeinen valmentaja 20 op, alk. 19.8. 1950 €

Työhyvinvointia luonnosta 11.5.2020 185 €

Hyvinvointi ja harrastus

Villivihannekset tutuksi 19.5. 45 €

”Minulla ei ollut aiempaa kokemusta Tampereen kesäyliopistosta, 
mutta kokemukseni oli erittäin hyvä ja suosittelen muillekin kurs-
seja.”
- Palaute Japanin kielen alkeiskurssista I

”Oppimistani tuki moniaistillisuus - kokemuksellisuus, teoria ja te-
keminen yhdessä hyvässä tasapainossa.”
- Palaute Lasten Tunnetaito-ohjaaja -koulutuksesta

KEHITÄ AMMATILLISTA OSAAMISTASI

Lukiokurssit kesällä 2020

Tampereen kesäyliopisto järjestää yhteistyössä Tampereen kaupungin lukio- ja 
ammatillisen koulutuksen kanssa kesäkuussa 2020 seuraavat lukiokurssit: BI2, 
FI1, FI2, HI1, HI2, HI3, YH1, YH2, YH3, UE2, MAA10, MAB05, MAB06, ENA3 ja RUB5. 
Kurssimaksu 50 € / kurssi. 
Ilmoittautumiset Korota-tarjottimen kautta: korota.blogit.tampere.fi

Opetus, kasvatus, ohjaus

Opetushallinnon kurssi 175 €

Opetushallinnon kuulusteluita ympäri vuoden

Sointumerkeistä soittaminen ja vapaa säestys (piano)
 

235 €

Jaksamista asiakastyöhön alk. 11.5. 140 €

Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet 20 op 2520 €

Vuorovaikutus ratkaisee - ratkaisukeskeisiä keinoja ohjaus- 
ja asiakastilanteisiin alk. 21.10.

250 €

Lasten Tunnetaito-ohjaaja -koulutus 40 op 3450 €

Psyykkinen valmentaja alk. 10.11 2100 €

Kasvattajan omat tunnetaidot ja niiden kehittäminen 190 €

Luova taideprosessi – työkaluja itselle ja ryhmäohjaukseen 370 €

Mindfulness-ohjaajakoulutus 15 op 1950 €

Positive Psycholocy Practitioner -verkkokoulutus 30 op 3860 €

Sosiaali- ja terveysala

Puhdastilakoulutus 5.5.2020 145 €

Kriisiviestintä ja -johtaminen sekä valmius toimia kriiseissä ja 
opetustiloihin kohdistuvissa iskuissa (AVI) 13. ja 27.5. 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 50 op 4600 €

Palautumisohjaaja 10 op 1800 €

Perhetyö päihderiippuvuuden hoidossa 390 €

Mindfulness tunnetaitovalmentaja 25 op 1900 €

Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien 
terapeuttinen ohjaaja 25 op

2700 €

Perhekompassi - työväline kriisin kohdanneiden 
perheiden tukemiseen, alk. 28.10.

580 €

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus 
30 op

2795 €

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op 6800 €

Työyhteisöt ja johtaminen

Markkinointi ja viestintä

Graafisen suunnittelun perusteita 270 €

Hakukoneoptimoinnin perusteet 26.5. 180 €

Google Ads-mainonnan perusteet 10.6. 180 €  

Mainosta Facebookissa ja Instagramissa! 20.4. 180 €  

Digimarkkinoinnin osaaja alk. 7.10. 1200 €

Sosiaalinen media organisaation strategiaviestinnässä 
16.9.2020

205 €

Taide ja muotoilu

Väri, Tunne & Luovuus alk. 1.6. 380 €

Kuosisuunnittelu Illustratorilla ja Photoshopilla alk. 4.9. 490 €

Kuosisuunnittelijaksi - painokuosimallistojen 
suunnittelukoulutus 10 op alk. 26.9.

980 €

MEISTÄ SANOTTUA

KEHITÄ AMMATILLISTA OSAAMISTASI

Early Bird -hinta 215 €

Uutta!

Uutta!

Uutta!

Uutta!

Yhteiskunta, juridiikka ja (talous-) hallinto

Sijoittajan peruskurssi alk. 16.9.2020 110 €

Testamenttioikeuden ajankohtaispäivä 22.4.2020 195 €

Sijoituspalvelututkintoon (APV1) valmistava koulutus 
alk. 2.9.2020

450 €  

Taitoa talousviestintään taloushallinnon asiantuntijoille 
28.9

245 €  
Uutta!

Uutta!

Korea

Kiinnostaako korealainen kulttuuri tai suunnitteletko vaikkapa 
työ- tai lomamatkaa Koreaan? Tule opiskelemaan kiehtovaa ko-
rean kieltä! Korean opiskelussa pääset nopeasti alkuun, sillä sen 
kirjoitusjärjestelmä kuuluu maailman loogisimpiin, ja kielioppi-
kin on melko suoraviivaista. Pienestäkin korean kielen taidosta 
on hyötyä esimerkiksi Koreaan matkustettaessa.



 
 

 

 

    
 

 

 

 
  

AVOIN KORKEAKOULUOPETUS
LUKUVUONNA 2020-2021

(SUUNNITTEILLA)

Humanistiset aineet
Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op (TY) 560 €

Aasian tutkimuksen perusteet: Johdatus Kaakkois-Aasiaan ja sen 
tutkimukseen 5 op (HY) 

180 €

Japanin kulttuurin ja yhteiskunnan perusteet 5 op (OY) 

Kasvatustieteet ja psykologia
Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op (JY)

Draamakasvatuksen aineopinnot 35 op (JY)

Psykologian perusopinnot 25 op (JY)

Tanssipedagogiikan perusteet 25 op (TaiY/TeaK) 1090 €

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY)

Kauppa-, hallinto- ja yhteiskuntatieteet
Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot 26 op (VY) 450 €

Johtaminen ja organisaatiot, aineopinnot 25 op (VY) 460 €

Laskentatoimi ja rahoitus, perusopinnot 25 op (VY) 470 €

Markkinoinnin perusopintokokonaisuus 25 op (VY) 320 €

Markkinoinnin aineopintokokonaisuus 25 op (VY) 400 €

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot (VY)

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op (TY) 

Henkilöstöoikeus 6 op (VY) 140 €

Johdatus yliopisto-opiskeluun ja HOPS 2 op (VY) 50 €

Kriisiviestintä ja -johtaminen 5 op (HY)

Talousmatematiikan perusteet 5 op (VY) 180 €

Taloustieteen perusteet 6 op (VY) 180 €

Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä 3 op (VY) 95 €

Talousoikeuden perusteet ja liiketoiminnan etiikka 3 op (VY) 95 €

Tilastotieteen perusteet 5 op (VY) 180 €

Luonnontieteet ja tekniikka
Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, monimuotoinen elämä 25 
op (JY) 

Hyvinvointia puutarhasta ja puistoista 3 op (HY)

Ihmisen fysiologia 2 op (TY)

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op (TY) 

Terveystieteet
Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op (UEF) 470 €

Oikeustieteet
Johdatus oikeustieteeseen 5 op (HY)

Hallinto-oikeus 7 op (TY)

Kansainvälinen oikeus 6 op (TY)

Oikeushistoria 6 op (TY)

Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op (TY)

Työoikeus 7 op (TY) 

Valtiosääntöoikeus 7 op (TY)

Uutta!

Uutta!

Uutta!

Uutta!

Uutta!

Taide ja viestintä
Kuvataiteen perusopinnot 25 op (LY) 905 €

Kuvataiteen aineopinnot 35 op (LY) 1422,50 €

Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op (LY) 600 €

Valokuvaus 4 op + Valokuvauksen perusopinnot 29 op (LY) 950 €

Klovnerian perusteet 2 op (TaiY / TeaK) 190 €

Sinustako hallintotieteilijä? 2 op (VY)

Tutustu kauppatieteisiin 3 op (VY)

Tutustu viestintätieteisiin 2 op (VY)

TUTUSTUMISKURSSIT YLIOPISTOON


