TAMPEREEN YLIOPISTO
Informaatiotieteiden yksikkö 1.7.2015
Kandidaatin tutkinnot, Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
Opintojaksojen vastaavuudet lukuvuosina 2010-2018
Opinto-opas 2015-2018
Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
KKSULUK Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
KKSUPRO Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus, 2 op TAI
KKSUOPE Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus opetus- ja
kasvatustyössä, 2 op
Opinto-oppaan 2010-2012 ja 2012-2015 mukaan suoritetut jaksot
vastaavat uusia jaksoja.

Opinto-opas 2012-2015
kieli- ja viestintäopinnot 15 op
KKSULUK Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
KKSULUK2 Puheviestintätaidon perusteet 2 op

Opinto-opas 2010-2012
kieli- ja viestintäopinnot 11-14 op
Suomi KKSU34I Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
Suomi PUHEK1 Puheviestintätiedon perusteet 2 op

Opinto-oppaan 2010-2012 mukaan suoritetut jaksot vastaavat uusia
jaksoja.

Puuttuvat suomen kielen opinnot suoritetaan vastaavilla uusilla jaksoilla.

Aineenopettajaksi aikoville suositellaan jaksoa KKSUOPE.
KKRULUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op
Opinto-oppaan 2010-2012 ja 2012-2015 mukaan suoritettu jakso
vastaa uutta jaksoa.
KKENLUK Introduction to Academic English 4 op
Opinto-oppaan 2012-2015 mukaan suoritettu jakso vastaa uutta
jaksoa.

KKRULUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op
Opinto-oppaan 2010-2012 mukaan suoritettu jakso vastaa uutta
jaksoa, opintopisteitä ei tarvitse täydentää 4 opintopisteeseen.
KKENLUK Introduction to Academic English 4 op
Opinto-oppaan 2010-2012 mukaan suoritettu KKEN57 Englannin
keskustelu- ja kirjoituskurssi (3 op) vastaa uutta jaksoa.

Ruotsi KKRU24 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 3 op
Puuttuva ruotsin kielen jakso suoritetaan vastaavalla uudella jaksolla.

Englannin kielen sijasta voi suorittaa vastaavan tasoisen muun vieraan
kielen jakson kieliopintojen opinto-oppaan 2015-2018 mukaisesti.

Valinnainen jakso 2 op
Opinto-oppaan 2012-2015 mukaan suoritettu valinnainen jakso vastaa
uutta jaksoa.
Valinnaiseksi opintojaksoksi opiskelija voi valita ruotsin tai vieraan
kielen opintojakson taitotasolta B1-C2 tai suomen kielen tieteellisen
kirjoittamisen tai puheviestinnän valinnaisen opintojakson opintooppaan 2015-2018 mukaisesti.

yht. 15 op

Opinto-oppaan 2010-2012 tai 2012-2015 mukaan jo suoritettu kieli- ja
viestintäopinnot -kokonaisuus (kaikki suoritettu) vastaa uutta
kokonaisuutta. Opintopisteet siirtyvät alkuperäisessä laajuudessa.

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media:
Opiskelija, joka on jo suorittanut vieraan kielen kirjallisen tai suullisen
taidon kurssin (3 op), ei tarvitse suorittaa uutta 4 opintopisteen
laajuista vieraan kielen opintojaksoa. Sen sijaan hän suorittaa 2
opintopisteen laajuisen valinnaisen vieraan kielen kurssin, jolloin
vieraan kielen opintopistemäärä on viisi.
Valinnainen jakso 2 op
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media:
Opiskelija, joka on jo suorittanut vieraan kielen kirjallisen tai suullisen
taidon kurssin (3 op), suorittaa lisäksi 2 opintopisteen laajuisen
valinnaisen vieraan kielen kurssin, jolloin vieraan kielen
opintopistemäärä on viisi.
Matematiikka, tilastotiede ja tietojenkäsittelytieteet:,
Opiskelijan ei tarvitse suorittaa opinto-oppaan 2012–2015 mukaista
valinnaista opintojaksoa, mikäli valmistuu siirtymäaikana eli
31.7.2015 mennessä.
yht. 15 op
Kieliopintojen kokonaislaajuus voi vaihdella sen mukaan, mitä jaksoja
siirtyy uuteen tutkintoon. Mahdollisesti kokonaislaajuudesta (15 op)
puuttuvien opintopisteiden tilalle voi suorittaa vapaavalintaisia
opintoja (myös muita kuin kieliopintoja).
Opinto-oppaan 2010-2012 mukaan jo suoritettu kieli- ja
viestintäopinnot -kokonaisuus (kaikki suoritettu) vastaa uutta
kokonaisuutta. Opintopisteet siirtyvät alkuperäisessä laajuudessa.

Vieras kieli 3-6- op
puuttuvat opinnot suoritetaan pääsääntöisesti seuraavasti
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media (6 op):
KKEN57 Englannin keskustelu- ja kirjoituskurssin (3 op) sijasta suoritetaan
vastaava uusi jakso Introduction to Academic Writing (4 op).
KKEN56 Englannin kielen kirjallisen taidon (3op) sijasta suoritetaan
vieraan kielen valinnaisen opintojakson (väh. 2 op)
Matematiikka, tilastotiede, tietojenkäsittelytieteet (3 op):
KKEN57 Englannin keskustelu- ja kirjoituskurssin (3 op) sijasta suoritetaan
vastaava uusi jakso Introduction to Academic Writing (4 op).

yht. 11-14 op

Opinto-oppaan 2010-2012 mukaan jo suoritettu kieli- ja viestintäopinnot
-kokonaisuus (kaikki suoritettu) voidaan siirtää uuteen tutkintoon,
lisäsuorituksia ei tarvita.

