HYÖDYNNÄ
Hyödynnä välivuostesi
VÄLIVUOTESI
Tule opiskelemaan Tampereen kesäyliopistoon ja hyödynnä monipuolinen avoimen yliopisto-opetuksen
koulutustarjonta!
Opiskelemalla kesäyliopistossa saat edellytyksiä pääsykokeisiin valmistautumiseen, jatko-opintoihin ja työelämään.
Välivuoden aikana voit kypsytellä omia ideoita ja hakea vahvistusta omille suunnitelmillesi. Välivuoden aikana
suorittamasi opinnot eivät mene hukkaan, vaan voit sisällyttää suorittamasi kurssit myöhemmin korkeakoulututkintoosi. Avoin yliopisto-opiskelu ei muuta asemaasi ensikertalaisena korkeakoulujen opiskelijavalinnassa.
Tutustu kesäyliopiston monipuoliseen tarjontaan ja ilmoittaudu mukaan opintoihin!

LÖYDÄ OMA ALASI JOHDANTOKURSSEILLA:

TUTUSTU KORKEAKOULUOPINTOIHIN:

Japanin kulttuurin ja yhteiskunnan perusteet 5 op (OY), syksy

• Tutustu kauppatieteisiin 3 op

Japaniopinnot:
Biotieteet:

Ihmisen fysiologia 2 op (TY), syksy

• Sinustako hallintotieteilijä? 2 op
• Tutustu viestintätieteisiin 2 op

Maksuttomat itsenäisesti suoritettavat verkkokurssit (VY)

Elämän perusedellytykset maapallolla 5 op (JY), syksy
Kauppa- ja hallintotieteet:
Johdatus hallintotieteeseen 5 op (TAU), kesä
Johtamisen perusteet 6 op (VY), syksy
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet
& harjoitustyö 3 op (VY), syksy
Markkinoinnin perusteet 6 op (VY), syksy
Talousmatematiikan perusteet 5 op (VY), syksy
Tilastotieteen perusteet 5 op (VY), kevät
Taloustieteen perusteet 6 op (VY), kevät
Luova kirjoittaminen
Johdatus kirjoittamiseen 5 op (TY), syksy
Matematiikka:
Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op (TAU), kesä
Oikeustieteet:
Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun
2 op (TY), kesä ja syksy
Psykologia:
Kehityspsykologia I 5 op (JY), syksy
Ravitsemustiede:
Ravitsemustieteen perusteet 4 op (UEF), syksy
Tietojenkäsittelytiede:
Tietojenkäsittelyn perusteet I 5 op (TY), syksy
Viestintätiede:
Viestintätieteiden peruskurssi 5 op (VY), kevät

VAASAN YLIOPISTON
AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ
KAUPPATIETEEN OPINTOIHIN:

Väh. 60 op laajuiset opinnot
  • Väh 25 op valitun opintosuunnan opintoja
  • Tutkinnossa vaadittavia kieliopintoja (ruotsi/                    
englanti 5 op)
  • Tilastotiede 5 op ja/tai Talousmatematiikka 5 op
  • Muita soveltuvia opintoja niin, että 60 op täyttyy

Laaja tarjonta korkeakoulujen opetussuunnitelmien
mukaisia kielikursseja ympäri vuoden!

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
https://tampereenkesayliopisto.fi/

LUKUVUODEN 2022-2023
OPETUSTARJONTA (suunnitteilla)
Tampereen kesäyliopisto järjestää useiden korkeakoulujen opintovaatimusten mukaista avointa korkeakouluopetusta ympäri vuoden. Kaikki lähiopetus ja tentit pidetään Tampereella. Tarjolla myös paljon verkkokursseja.
Aasia-opinnot
Japani-opinnot, perusopinnot 25 op (OY)
Japanin moderni kulttuurihistoria 5 op (HY)
Kauppa -hallinto- ja yhteiskuntatieteet
Johtaminen ja organisaatiot,
opintokokonaisuus 28 op (VY)
Laskentatoimi ja rahoitus, opintokokonaisuus 27 op (VY)
Markkinoinnin opintokokonaisuus 26 op (VY)
Henkilöstöoikeus 6 op (VY)
Kriisiviestintä ja -johtaminen 5 op (HY)
Talousmatematiikan perusteet 5 op (VY)
Taloustieteen perusteet 6 op (VY)
Talousoikeus ja liiketoiminnan etiikka 6 op (VY)
Tilastotieteen perusteet 5 op (VY)
Kasvatustieteet ja psykologia
Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op (JY)
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY)
Psykologian perusopinnot 25 op (JY)
Esi- ja alkuopetus 25 op (OY)
Luonnontieteet ja tekniikka
Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op (JY)
Ihmisen fysiologia 2 op (TY)
Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op (TY)
Oikeustieteet
Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen
ajatteluun 2 op (TY)
Kansainvälinen oikeus 6 op (TY)
Oikeushistoria 6 op (TY)
Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op (TY)
Esineoikeus 7 op (TY)

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

Yliopistonkatu 60 A (4. krs)
33100 Tampere
www.tampereenkesayliopisto.fi
Asiakaspalvelu (arkisin kello 9-16)
03 223 8433 | toimisto@tampereenkesayliopisto.fi

Rikosoikeus 8 op (TY)
Työoikeus 7 op (TY)
Valtiosääntöoikeus 7 op (TY)
Hallinto-oikeus 7 op (TY)
Eurooppaoikeus 6 op (TY)
Inledning till juridisk svenska 2 op (TY)
Liikunta, lääke- ja terveystieteet
Psyykkiset traumat 3 op (TY)
Ravitsemustieteen perusteet 4 op (UEF)
Ravitsemus ja liikunta 4 op (UEF)
Taide ja viestintä
Academic reading 3 op (JY)
Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op (JY)
Kuvataiteen perusopinnot 25 op (LY)
Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op (TY)
Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op (LY)
Viestintätieteiden opintokokonaisuus 25 op (VY)
Bouffon 1 op (TaiY)
Kieliopinnot
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
opetussuunnitelmien mukaisia kielikursseja: englanti,
espanja, italia, japani, kiina, korea, portugali, ranska,
ruotsi, saksa ja venäjä.

MEISTÄ SANOTTUA

”Koulutus oli kattava. Kouluttaja erittäin asiantunteva. Ilmapiiri oli
luennoilla innostava ja osallistava. Haastavistakin aiheista tuli konkreettisia
oivallisten esimerkkien kautta.”
-Palaute Johdatus oikeustieteeseen -kurssista
”Todella hyvä kurssi, opettaja oli hyvä ja selitti asiat aina hyvin auki.
Opettaminen oli järjestelmällistä ja huolellista, oma kielipohjani voimistui
todella paljon. Ilmapiiri oppiessa oli aina hyvä ja kannustava.”
-Palaute Ranskan kielen alkeiskurssi I -kurssista

Kaikille avoin. Ympäri vuoden.

