
 

Johdatus hallintotieteeseen 5 op, TAU
Kurssin tarkoituksena on perehdyttää opiskelijat siihen, mitä hallintotiede on tieteenalana. Opintojaksolla 
perehdytään keskeisiin käsitteisiin, esimerkiksi hallintoon, johtamiseen, organisaatioihin ja julkiseen 
politiikkaan. Opintojaksolla tarkastellaan myös hallintotieteen teorioiden hyödyntämistä käytännön toiminnan 
kannalta.

Verkkokurssi alk. 1.6., mutta mukaan voi tulla heinäkuun loppuun asti.

Taloustieteen perusteet 6 op, VY
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hallitsee välttämättömät peruskäsitteet kansantalouden ja sen 
perusyksiköiden toiminnasta sekä tuntee kokonaistaloudellisia peruskäsitteitä ja omaa kuvan keskeisimmistä 
kansantalouden riippuvuussuhteista. 

Verkkokurssi 4.5.-26.5.2020 maanantaisin ja tiistaisin klo 17.00-20.15 

Teollisuustalouden perusteet 5 op, TAU
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yritystoiminnan keskeiset käsitteet, osaa hahmottaa yrityksen 
toiminnan elinkaaren ja siinä vaikuttavia perusilmiöitä sekä tuntee yrityksen suunnittelun, kehittämisen ja 
johtamisen keskeiset osa-alueet. Opiskelija osaa havainnoida ja tarkastella yritystoimintaa ja sen erilaisia 
tapahtumia osana teollista toimintaympäristöä ja osana yhteiskuntaa. Opiskelija tuntee erilaisia tuotteita ja 
ymmärtää niiden arvontuoton erityispiirteitä.

4.6.-30.6.2020 tiistaisin ja torstaisin klo 16.45-20.00. Aloitusluento torstaina 4.6.2020.

Matematiikan peruskäsitteitä 5 op, TAU

Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op, TAU

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää matematiikan peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisten 
matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen. Hän tuntee joukko-opin alkeet sekä relaatioiden ja funktioiden 
perusominaisuudet. Opiskelija ymmärtää matemaattisen todistamisen pääperiaatteet ja osaa analysoida 
kirjallisuudessa esitettyjä alkeellisia matematiikan todistuksia.

Alkutapaaminen ti 2.6.2020 klo 17.00-19.30. Verkkokurssi 2.6.-8.7.2020

Kasvatustieteiden perusopinnoissa perehdytään kasvatuksen historiallisiin ja filosofisiin lähtökohtiin, 
kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiin yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä, ihmisen 
kasvun, kehityksen ja elämänkulun näkökulmiin, opetuksen, ohjauksen ja oppimisen kysymyksiin sekä 
kasvatustieteellisen tutkimuksen peruskysymyksiin.

Perusopinnot koostuvat viidestä 5 opintopisteen kurssista. Opinnot suoritetaan kesällä lähiopetuksena alk. 1.6.

Lukioyhteistyösopimuksen piiriin kuuluvan oppilaitoksen opiskelija voi saada opinto-oikeuden maksutta, jos 
oman oppilaitoksen rehtori hyväksyy ilmoittautumisen. Lisätietoja saat opinto-ohjaajaltasi. Ilmoittautumiset 

viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkua Korota-tarjottimen kautta.

Tarkemmat tiedot julkaistaan maaliskuun aikana Korota-tarjottimella: https://korota.blogit.tampere.fi/ ja 
kesäyliopiston verkkosivuilla: www.tampereenkesayliopisto.fi

Tarjolla myös paljon kieliopintoja!

KORKEAKOULUOPINNOT KESÄLLÄ 2020

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.


