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ASETUKSEN MUKAISET KIELIOPINNOT
X-K15 Vieras kieli englanti (5 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija
- hallitsee oman alansa keskeisen sanaston
- viestii selkeästi ja sujuvasti oman alansa opiskelu- ja työtilanteissa
- osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja on valmis kehittämään sitä.
Opintojakson hyväksytty suoritus vastaa vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2.
Arviointiasteikko
Hyväksytty-hylätty
Edeltävät suoritukset (osaaminen)
Lukion oppimäärä tai Taideyliopiston englannin kielen valmentava kurssi tai vastaavat tiedot.
Opintojakson toteutus: kurssin nimi

Englanti 1 - English for Music Studies and Practice 1, 3 op

Suoritustavat ja palautemuodot
1.Aktiivinen osallistuminen kurssille ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät
tai 2. hyväksytty kirjallinen ja suullinen tasokoe.
Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta sekä vertaispalautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Ryhmäopetus enintään 48 t, 10-20 opiskelijaa
Suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä 32 t
Oppimateriaalina on kieltenopettajan ja opiskelijoiden yhdessä kokoama materiaali.
Opetuksen sykli
Joka vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
K1
Opintojakson kohderyhmä
Opiskelijat, joiden arvosana on enintään magna cum laude A-englannin ylioppilaskokeessa tai
Taideyliopiston valmentavan englannin kurssin suorittaneet opiskelijat.
Sisältökuvaus
Kurssilla harjoitellaan sekä kirjallista että suullista viestintää erityyppisten tehtävien avulla
nykyteknologiaa hyödyntäen.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori
Opintojakson toteutus: kurssin nimi

Englanti 1 - English for Music Studies and Practice 1, 3 op

Suoritustavat ja palautemuodot
1. Aktiivinen osallistuminen kurssille ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät tai
2. hyväksytty kirjallinen ja suullinen tasokoe.
Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta sekä vertaispalautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Ryhmäopetus enintään 16 t, 10-20 opiskelijaa.
Suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä 64 t.
Oppimateriaalina on kieltenopettajan ja opiskelijoiden yhdessä kokoama materiaali.
Opetuksen sykli
Joka vuosi
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Suositeltu suoritusvuosi
K1
Opintojakson kohderyhmä
Ryhmä on tarkoitettu opiskelijoille,
a) joiden ylioppilaskokeen A-englannin arvosana on eximia tai laudatur
b) joiden pitää täydentää tasokokeessa osoitettua osaamista musiikkiviestinnän osalta.
Sisältökuvaus
Triple Speed-kurssilla harjoitellaan sekä kirjallista että suullista viestintää erityyppisten tehtävien
avulla nykyteknologiaa hyödyntäen.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori
Opintojakson toteutus: kurssin nimi

Englanti 1 - English for Music Studies and Practice 1, 3 op

Suoritustavat ja palautemuodot
Hyväksytty kirjallinen ja suullinen tasokoe.
Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Tasokoe
Suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä 80 t.
Oppimateriaalina on kieltenopettajan ja opiskelijoiden yhdessä kokoama materiaali.
Opetuksen sykli
Joka vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
K1
Opintojakson kohderyhmä
Opiskelijat, joilla on vahvat A-englannin oppimäärän tiedot ja kykyä omaksua musiikin alan englannin
tiedot itsenäisesti opiskellen.
Sisältökuvaus
Suullinen ja kirjallinen tasokoe.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori
Opintojakson toteutus: kurssin nimi

Englanti 2- English for Music Studies and Practice 2, 2 op

Edeltävät suoritukset (osaaminen)
English for Music Studies and Practice 1 -kurssi tai vastaavat tiedot.
Suoritustavat ja palautemuodot
1.Aktiivinen osallistuminen kurssille ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät tai
2. portfolio ja näyttökoe.
Opetus- ja opiskelumuodot
Ryhmäopetus enintään 32 t, 10-20 opiskelijaa.
Suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä 22 t.
Oppimateriaalina on kieltenopettajan ja opiskelijoiden yhdessä kokoama materiaali.
Opetuksen sykli
Joka vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
K2-3
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Opintojakson kohderyhmä
English for Music Studies and Practice 1-kurssin suorittaneet opiskelijat.
Sisältökuvaus
Kurssilla harjoitellaan sekä kirjallista että suullista viestintää erityyppisten tehtävien avulla
nykyteknologiaa hyödyntäen.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori
Opintojakson toteutus: kurssin nimi

Englanti 2- English for Music Studies and Practice 2, 2 op
Edeltävät suoritukset (osaaminen)
English for Music Studies and Practice 1 -kurssi tai vastaavat tiedot.
Suoritustavat ja palautemuodot
1. Aktiivinen osallistuminen kurssille ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät tai
2. portfolio ja näyttökoe.
Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta sekä vertaispalautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Henkilökohtainen ohjaus enintään 4 t/opiskelija
Ryhmäopetus enintään 16 t, enintään 8 opiskelijaa
Suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä 34 t.
Oppimateriaalina on kieltenopettajan ja opiskelijoiden yhdessä kokoama materiaali.
Opetuksen sykli
Joka vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
K2-3
Opintojakson kohderyhmä
Opiskelijat, jotka pystyvät nopeasti omaksumaan kurssilla harjoiteltavat asiat.
Sisältökuvaus
Monimuotokurssilla harjoitellaan sekä kirjallista että suullista viestintää erityyppisten tehtävien
avulla nykyteknologiaa hyödyntäen.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori
Opintojakson toteutus: kurssin nimi

Englanti 2- English for Music Studies and Practice 2, 2 op

Edeltävät suoritukset (osaaminen)
English for Music Studies and Practice 1 -kurssi tai vastaavat tiedot.
Suoritustavat ja palautemuodot
Portfolio ja näyttökoe.
Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Näyttökoe
Suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä 54 t
Oppimateriaalina on kieltenopettajan ja opiskelijoiden yhdessä kokoama materiaali.
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Opetuksen sykli
Joka vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
K2-3
Opintojakson kohderyhmä
Opiskelijat, joilla on erinomainen kielitaito ja paljon kokemusta musiikkialan suullisesta ja kirjallisesta
viestinnästä.
Sisältökuvaus
Opiskelija kokoaa portfolion ja suorittaa näyttökokeen.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori

X-K16 Vieras kieli saksa (5 op)
Osaamistavoitteet
- hallitsee oman alansa keskeisen sanaston
- viestii selkeästi ja sujuvasti oman alansa opiskelu- ja työtilanteissa
- osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja on valmis kehittämään sitä.
Opintojakson hyväksytty suoritus vastaa vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2.
Arviointiasteikko
Hyväksytty-hylätty
Edeltävät suoritukset (osaaminen)
Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot.
Opintojakson toteutus: kurssin nimi

Saksan kielen kirjallinen taito 2 op

Suoritustavat ja palautemuodot
Osallistuminen tasokokeeseen.
Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Tasokoe
Kirjallisia harjoitustehtäviä 54 t.
Sähköinen oppimateriaali kielten oppimateriaalipankissa.
Opetuksen sykli
Joka vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
K1
Opintojakson kohderyhmä
Opiskelijat, joilla on lukion oppimäärä saksan kielessä tai vastaavat tiedot.
Sisältökuvaus
Kirjallinen tasokoe.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori
Opintojakson toteutus: kurssin nimi

Saksan kielen suullinen taito 3op

Edeltävät suoritukset (osaaminen)
Saksan kielen kirjallinen taito.
Suoritustavat ja palautemuodot
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Osallistuminen tasokokeeseen.
Opiskelija saa suullista palautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Tasokoe
Suullisia harjoitustehtäviä 80 t.
Sähköinen oppimateriaali kielten oppimateriaalipankissa.
Opetuksen sykli
Joka vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
K1
Opintojakson kohderyhmä
Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet saksan kielen kirjallisen taidon tasokokeen.
Sisältökuvaus
Suullinen tasokoe.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori

X-K17 Toinen kotimainen kieli ruotsi (3 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija
- tuntee oman alansa keskeisen sanaston
- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä
- osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja on valmis kehittämään sitä
- omaa ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta
annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä
kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta.
Arviointiasteikko
Kirjallinen ja suullinen taito arvioidaan molemmat asteikolla hyvä taito, tyydyttävä taito, hylätty.
Edeltävät suoritukset (osaaminen)
Lukion oppimäärä tai Taideyliopiston valmentava ruotsin kielen kurssi tai vastaavat tiedot.
Opintojakson toteutus: kurssin nimi

Ruotsi

Suoritustavat ja palautemuodot
1. Aktiivinen osallistuminen kurssille ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät tai
2. hyväksytty kirjallinen ja suullinen tasokoe.
Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta sekä vertaispalautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Ryhmäopetus enintään 48 t, 10-20 opiskelijaa.
Suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä 32 t.
Oppimateriaalina on kieltenopettajan ja opiskelijoiden yhdessä kokoama materiaali.
Opetuksen sykli
Joka vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
K1-2
Opintojakson kohderyhmä
Ryhmä on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole läpäisseet tasokoetta ja haluavat työskennellä
perusteellisesti kielitaitonsa kohentamiseksi.
Sisältökuvaus
Kurssilla harjoitellaan suullista ja kirjallista viestintää erityyppisten tehtävien avulla nykyteknologiaa
hyödyntäen. Oppimateriaalina on kieltenopettajan ja opiskelijoiden yhdessä kokoama materiaali.
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Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori
Opintojakson toteutus: kurssin nimi

Ruotsi

Suoritustavat ja palautemuodot
1. Aktiivinen osallistuminen kurssille ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät tai
2. hyväksytty kirjallinen ja suullinen tasokoe.
Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta sekä vertaispalautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Ryhmäopetus enintään 24 t, 4-8 opiskelijaa.
Suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä 56 t.
Oppimateriaalina on kieltenopettajan ja opiskelijoiden yhdessä kokoama materiaali.
Opetuksen sykli
Joka vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
K1-2
Opintojakson kohderyhmä
Ryhmä on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on vahvat pohjatiedot, esim. magna, eximia tai laudatur
ylioppilastutkinnossa, ja jotka kykenevät nopeasti omaksumaan vaadittavan ammatillisen ruotsin
taidon.
Sisältökuvaus
Monimuotokurssin lähiopetuksessa harjoitellaan suullista viestintää; kirjallinen viestintä suoritetaan
itsenäisesti opettajan ohjauksessa.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori
Opintojakson toteutus: kurssin nimi

Ruotsi

Suoritustavat ja palautemuodot
Hyväksytty kirjallinen ja suullinen tasokoe.
Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Tasokoe
Suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä 80 t.
Sähköinen oppimateriaali kielten materiaalipankissa.
Opetuksen sykli
Joka vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
K1-2
Opintojakson kohderyhmä
Opiskelijat, jotka kykenevät omaksumaan opintojakson suoritukseen vaadittavat asiat itsenäisesti
työskennellen.
Sisältökuvaus
Kirjallinen ja suullinen tasokoe.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori
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X-K10 Toinen kotimainen kieli suomi (3 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija
- tuntee oman alansa keskeisen sanaston
- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä
- osaa arvioita omaa kielitaitoaan ja on valmis kehittämään sitä
- omaa suomen kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta
annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä
kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta.
Opintojakson hyväksytty suoritus vastaa vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1.
Arviointiasteikko
Kirjallinen ja suullinen taito arvioidaan molemmat asteikolla hyvä taito, tyydyttävä taito, hylätty.
Edeltävät suoritukset (osaaminen)
Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot.
Opintojakson toteutus: kurssin nimi

Finska

Suoritustavat ja palautemuodot
1. Osallistuminen kurssille ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät tai
2. hyväksytty kirjallinen ja suullinen tasokoe.
Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta sekä vertaispalautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Ryhmäopetus enintään 24 t, 4-20 opiskelijaa.
Suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä 56 t.
Opetuksen sykli
Joka toinen vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
K1-2
Opintojakson kohderyhmä
Opiskelijat, jotka eivät ole läpäisseet tasokoetta.
Sisältökuvaus
Monimuotokurssilla harjoitellaan suullista ja kirjallista viestintää erityyppisten tehtävien avulla
nykyteknologiaa hyödyntäen. Oppimateriaalina on kieltenopettajan ja opiskelijoiden yhdessä
kokoama materiaali.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori
Opintojakson toteutus: kurssin nimi

Finska

Suoritustavat ja palautemuodot
Hyväksytty kirjallinen ja suullinen tasokoe.
Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Tasokoe
Suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä 80 t.
Tarvittaessa oppimateriaali ja kirjallisuus
Sähköinen oppimateriaali kielten materiaalipankissa.
Opetuksen sykli
Joka vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
K1-2
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Opintojakson kohderyhmä
Opiskelijat, joilla on valmiudet opiskella itsenäisesti vaadittava oppimäärä.
Sisältökuvaus
Kirjallinen ja suullinen tasokoe.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori

X-K18 Kirjallinen viestintä (2 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija
- osaa ilmaista itseään kirjallisesti ja käyttää kieltä ammatillisissa ja opiskeluyhteyksissä
- hallitsee akateemisen ja ammatillisen kirjoittamisen perusteet
- osaa arvioida viestintätaitojaan ja on valmis kehittämään niitä.
Arviointiasteikko
Hyväksytty-hylätty
Edeltävät suoritukset
Äidinkielen lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot.
Opintojakson toteutus: kurssin nimi

Kirjallinen viestintä 1

Suoritustavat ja palautemuodot
Aktiivinen osallistuminen kurssille ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.
Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta sekä vertaispalautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Ryhmäopetus enintään 12 t, 10-15 opiskelijaa
Henkilökohtaista ohjausta 1 t/opiskelija.
Itsenäistä työskentelyä 14 t.
Opetuksen sykli
Joka vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
K1
Opintojakson kohderyhmä
Kurssi on pakollinen musiikin kandidaatin tutkintoa suorittaville opiskelijoille.
Sisältökuvaus
Kurssilla harjoitellaan kirjallista viestintää erityyppisten tehtävien avulla nykyteknologiaa
hyödyntäen. Kurssi keskittyy opiskeluun liittyviin teksteihin.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori
Opintojakson toteutus: kurssin nimi

Kirjallinen viestintä 2

Suoritustavat ja palautemuodot
Aktiivinen osallistuminen kurssille ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.
Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta sekä vertaispalautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Ryhmäopetus enintään 12 t, 10-15 opiskelijaa
Henkilökohtaista ohjausta 1 t/opiskelija.
Itsenäistä työskentelyä 14 t.
Opetuksen sykli
Joka vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
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K3
Opintojakson kohderyhmä
Kurssi on pakollinen musiikin kandidaatin tutkintoa suorittaville opiskelijoille.
Sisältökuvaus
Kurssilla harjoitellaan kirjallista viestintää erityyppisten tehtävien avulla nykyteknologiaa
hyödyntäen. Kurssi keskittyy työhön liittyviin teksteihin ja/tai tukee opiskeluun liittyvien tekstien
kirjoittamista.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori

X-K11 Suomi 1 (4 op)
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee suomen kielen perusteet
- ymmärtää suomen kielen rakenteita ja ääntämisen erityispiirteitä
- osaa käyttää kieltä helpohkoissa päivittäistilanteissa
- ymmärtää suomalaista kulttuuria, tapoja ja vuorovaikutusta
- osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja on valmis kehittämään sitä.
Opintojakson hyväksytty suoritus vastaan Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A1.
Arviointiasteikko
Hyväksytty-hylätty
Edeltävät suoritukset (osaaminen)
Kurssi lähtee 0-tasolta.
Suoritustavat ja palautemuodot
1. Aktiivinen osallistuminen kurssille ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät tai
2. hyväksytty kirjallinen tasokoe.
Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta sekä vertaispalautetta.
Opintojakson toteutus: kurssin nimi

Suomi 1

Opetus- ja opiskelumuodot
Ryhmäopetus enintään 50 t, 10-30 opiskelijaa.
Suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä 57 t.
Opetuksen sykli
Joka vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
K1
Opintojakson kohderyhmä
Ulkomailla koulusivistyksensä saaneet opiskelijat
Sisältökuvaus
Kurssilla harjoitellaan suullista ja kirjallista viestintää erityyppisten tehtävien avulla nykyteknologiaa
hyödyntäen.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori
Opintojakson toteutus: kurssin nimi

Suomi 1

Suoritustavat ja palautemuodot
Hyväksytty kirjallinen tasokoe.
Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
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Tasokoe
Suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä 107 t.
Opetuksen sykli
Joka vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
K1
Opintojakson kohderyhmä
Ulkomailla koulusivistyksensä saaneet opiskelijat.
Sisältökuvaus
Kirjallinen tasokoe.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori

X-K19 Kirjallinen viestintä (1 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija
- osaa ilmaista itseään kirjallisesti ja käyttää kieltä ammatillisissa ja opiskeluyhteyksissä
- tuntee akateemisen ja ammatillisen kirjoittamisen perusteet
- osaa arvioida omia viestintätaitojaan ja on valmis kehittämään niitä.
Arviointiasteikko
Hyväksytty-hylätty
Edeltävät suoritukset (osaaminen)
Opintojakson suoritus edellyttää Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1 englannin kielessä.
Suoritustavat ja palautemuodot
Aktiivinen osallistuminen kurssille ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.
Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta sekä vertaispalautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Henkilökohtainen ohjaus enintään 1 t/opiskelija.
Ryhmäopetus enintään 12 t, 10-15 opiskelijaa.
Kirjallisia harjoitustehtäviä 14 t.
Opetuksen sykli
Joka vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
K3
Opintojakson kohderyhmä
Kansainväliset tutkinto-opiskelijat.
Sisältökuvaus
Kurssilla harjoitellaan kirjallista viestintää erityyppisten tehtävien avulla nykyteknologiaa
hyödyntäen. Kurssi tukee opiskelijoiden kirjallisten tehtävien tekemistä.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori

MUUT KIELIOPINNOT
X-K12 Suomi 2 (4 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija
- osaa käyttää kieltä opiskeluun ja arkeen liittyvissä helpoissa tilanteissa
- hallitsee oman alansa perussanastoa
- ymmärtää ja osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä
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- osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja on valmis kehittämään sitä.
Opintojakson hyväksytty suoritus vastaa vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A1.2.
Arviointiasteikko
Hyväksytty-hylätty
Edeltävät suoritukset (osaaminen)
Suomi 1-kurssi tai vastaavat tiedot.
Suoritustavat ja palautemuodot
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.
Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta sekä vertaispalautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Ryhmäopetus enintään 50 t, 10-20 opiskelijaa.
Suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä 57 t.
Opetuksen sykli
Joka vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
K2
Opintojakson kohderyhmä
Taideyliopiston kansainväliset opiskelijat.
Sisältökuvaus
Kurssilla harjoitellaan yksinkertaisia arkikeskusteluja ja asiointitilanteita; opitaan kertomaan
menneistä tapahtumista ja vapaa-ajan vietosta. Opitaan kirjoittamaan tutuista aiheista erilaisia
tekstejä.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori

X-K13 Suomi 3 (4 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija
- osaa keskustella ja kirjoittaa keskeisistä yleisistä aiheista
- hallitsee suomen kielen keskeiset rakenteet
- osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja on valmis kehittämään sitä.
Opintojakson hyväksytty suoritus vastaa vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A2.2.
Arviointiasteikko
Hyväksytty-hylätty
Edeltävät suoritukset (osaaminen)
Suomi 2-kurssi tai vastaavat tiedot.
Suoritustavat ja palautemuodot
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.
Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta sekä vertaispalautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Henkilökohtainen ohjaus enintään yhteensä 10 t/ryhmä.
Ryhmäopetus enintään 40 t, 10-15 opiskelijaa.
Suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä 57 t.
Opetuksen sykli
Joka toinen vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
K3
Opintojakson kohderyhmä
Taideyliopiston kansainväliset tutkinto-opiskelijat.
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Sisältökuvaus
Kurssilla keskustellaan ja kirjoitetaan erilaisista aiheista. Tutustutaan helppoihin asiateksteihin.
Opiskelijoiden kanssa laaditaan yksilölliset opintopolut.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori

X-K14 Suomi 4 (4 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija
- tunnistaa eri rekistereitä
- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti omasta alastaan
- hallitsee oman alansa erityissanastoa
- osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja on valmis kehittämään sitä.
Opintojakson hyväksytty suoritus vastaa vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1.
Arviointiasteikko
Hyväksytty-hylätty
Edeltävät suoritukset (osaaminen)
Suomi 3-kurssi tai vastaavat tiedot.
Suoritustavat ja palautemuodot
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.
Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta sekä vertaispalautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Ryhmäopetus enintään 40 t, 10-15 opiskelijaa.
Pienryhmätyöskentelyä ja vierailuja 10 t.
Suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä 57 t.
Opetuksen sykli
Joka toinen vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
K3
Opintojakson kohderyhmä
Taideyliopiston kansainväliset tutkinto-opiskelijat.
Sisältökuvaus
Kurssilla keskitytään Taideyliopiston eri taidealojen sisältöihin opiskelijoiden tarpeiden ja
kiinnostuksen kohteiden mukaan. Kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa ja
puhe- ja kirjoitusharjoitusten lisäksi siihen sisältyy myös vierailuja.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori

X-K1e Suomea vaihto-opiskelijoille (2 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija
- tuntee suomen kielen perusteita
- osaa kysyä yksinkertaisia kysymyksiä ja käyttää arkipäivän perusfraaseja
- tuntee suomalaista kulttuuria, tapoja ja vuorovaikutusta
- osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja on valmis kehittämään sitä.
Opintojakson hyväksytty suoritus vastaa vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A1.1.
Arviointiasteikko
Hyväksytty-hylätty
Edeltävät suoritukset (osaaminen)
Kurssi alkaa 0-tasolta.
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Suoritustavat ja palautemuodot
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.
Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta sekä vertaispalautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Ryhmäopetus enintään 30 t, 10-20 opiskelijaa.
Suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä 24 t.
Opetuksen sykli
Joka vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
K1
Opintojakson kohderyhmä
Taideyliopiston kansainväliset vaihto-opiskelijat.
Sisältökuvaus
Kurssilla tutustutaan suomen kielen ominaispiirteisiin. Opetellaan perussanastoa ja -fraasistoa sekä
harjoitellaan helpoissa arkitilanteissa selviytymistä.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori

X-K20 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija
- kykenee osallistumaan tutkintoon sisältyviin englannin kielen opintoihin
- osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja on valmis kehittämään sitä.
Opintojakson hyväksytty suoritus vastaa vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1.
Arviointiasteikko
Hyväksytty-hylätty
Edeltävät suoritukset (osaaminen)
Peruskoulun englannin kielen oppimäärä tai täydennystä vaativat lukio-opinnot
(A-englannin ylioppilaskokeen arvosanat approbatur tai lubenter tai yksittäiset suoritetetut
lukiokurssit).
Suoritustavat ja palautemuodot
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.
Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta sekä vertaispalautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Henkilökohtainen ohjaus enintään 5 t/opiskelija.
Ryhmäopetus enintään 12 t, 3-10 opiskelijaa.
Suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä 63 t.
Opetuksen sykli
Joka vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
K1
Opintojakson kohderyhmä
Opiskelijat, joiden on tarpeen täydentää kielitaitoaan ennen kuin osallistuvat tutkintoon sisältyville
englannin kursseille.
Sisältökuvaus
Kurssilla käydään läpi keskeiset osat lukion englannin kielen oppimäärästä.
Opinnot tulee suorittaa ennen tutkintoon sisältyvän englannin kielen opintojakson suoritusta.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori
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X-K27 Ruotsin kielen valmentava opintojakso (3 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija
- kykenee osallistumaan tutkintoon sisältyviin ruotsin kielen opintoihin
- osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja on valmis kehittämään sitä.
Opintojakson hyväksytty suoritus vastaa vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A2.
Arviointiasteikko
Hyväksytty-hylätty
Edeltävät suoritukset (osaaminen)
Peruskoulun ruotsin kielen oppimäärä tai täydennystä vaativat lukio-opinnot
(B-ruotsin ylioppilaskokeen arvosanat approbatur tai lubenter tai yksittäiset suoritetetut
lukiokurssit).
Suoritustavat ja palautemuodot
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.
Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta sekä vertaispalautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Henkilökohtainen ohjaus enintään 5 t/opiskelija.
Ryhmäopetus enintään 12 t, 3-10 opiskelijaa
Suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä 63 t.
Opetuksen sykli
Joka vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
K1
Opintojakson kohderyhmä
Opiskelijat, joiden on tarpeen täydentää kielitaitoaan ennen kuin osallistuvat tutkintoon sisältyville
ruotsin kursseille.
Sisältökuvaus
Kurssilla käydään läpi keskeiset osat lukion ruotsin kielen oppimäärästä.
Opinnot tulee suorittaa ennen tutkintoon sisältyvän ruotsin kielen opintojakson suoritusta.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori

X-K21 Sähköpostienglanti (1 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija
- tuntee englanninkielisen sähköpostiviestinnän tyylin ja erityispiirteet
- osaa kirjoittaa tehokkaita ja kielellisesti huoliteltuja viestejä englanniksi
- osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja on valmis kehittämään sitä.
Opintojakson hyväksytty suoritus vastaa vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1.
Arviointiasteikko
Hyväksytty-hylätty
Edeltävät suoritukset (osaaminen)
Kurssin menestyksellinen suorittaminen edellyttää englannin kielen lähtötaitotasoa A2.
Suoritustavat ja palautemuodot
Oppimisalustalla suoritettavan kurssin voi suorittaa joko kokonaan englannin kielellä tai käyttämällä
suomea apukielenä.
Kurssiin sisältyvien harjoitusten tekeminen.
Opiskelija saa kirjallista palautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Henkilökohtainen ohjaus enintään 1 t/opiskelija.
Kirjallisia harjoitustehtäviä 26 t.
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Oppimisalustalla oleva kurssi Sähköpostienglanti tai Email English.
Opetuksen sykli
Joka vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
K3, M1
Opintojakson kohderyhmä
Kaikki opiskelijat, jotka kokevat tarvitsevansa sähköpostiviestinnän taitoja.
Sisältökuvaus
Opiskelija tutustuu sähköpostikirjeenvaihdon tyyliin ja erityispiirteisiin sekä opettelee laatimaan
tehokkaita, kielellisesti korrekteja sähköpostiviestejä englannin kielellä.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori

X-K28 Saksaa vaihto-opiskelijoille (2 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija
- tuntee saksan kielen perusteet
- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti opiskelijavaihtoon liittyvissä tilanteissa
- tuntee oman taiteenalansa erityissanastoa
- osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja on valmis kehittämään sitä.
Opintojakson hyväksytty suoritus vastaa vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A2.
Oppimateriaali sisältää tekstejä ja harjoituksia, joiden taitotaso vaihtelee ja tarjoaa mahdollisuuden
harjoitella myös vaativammilla tasoilla.
Arviointiasteikko
Käytetään arviointiasteikkoa hyväksytty-hylätty.
Edeltävät suoritukset (osaaminen)
Jotta opiskelija hyötyisi kurssista mahdollisimman paljon, hänellä tulisi olla perustiedot saksan
kielestä (Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1).
Suoritustavat ja palautemuodot
Oppimisalustalla olevaan kurssiin sisältyvien harjoitusten tekeminen.
Opiskelija saa kirjallista palautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Henkilökohtainen ohjaus enintään 1 t/opiskelija.
Kirjallisia harjoitustehtäviä 53 t.
Oppimisalustalla oleva kurssi Saksaa vaihto-opiskelijoille.
Opetuksen sykli
Joka vuosi.
Suositeltu suoritusvuosi
Ennen opiskelijavaihtoon lähtöä.
Opintojakson kohderyhmä
Kaikki saksankieliseen vaihtoon lähtevät opiskelijat.
Sisältökuvaus
Opiskelija harjoittelee saksankielistä vuorovaikutusta opiskelijavaihtoon liittyvissä tilanteissa.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori.

X-K22 Kielten duo-opinnot (1-2 op)
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija
- käyttää kohdekieltä valitsemallaan osa-alueella ja/tai tuntee kohdemaan kulttuuria
- osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja on valmis kehittämään sitä.
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Opintojakson taitotaso vaihtelee opiskelijan taustasta ja tarpeista riippuen Eurooppalaisen
viitekehyksen tasoilla A1-C2.
Arviointiasteikko
Hyväksytty-hylätty
Edeltävät suoritukset (osaaminen)
Kurssin voi aloittaa 0-tasolta.
Suoritustavat ja palautemuodot
Opiskelijat raportoivat opinnoistaan oppimispäiväkirjan avulla.
Opiskelijat saavat kirjallista palautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Henkilökohtainen ohjaus enintään 1 t/duopari.
Suullisia ja kirjallisia harjoituksia duoparin kanssa omien tarpeiden mukaan 26-53 t.
Opetuksen sykli
Joka vuosi
Suositeltu suoritusvuosi Opintojakson kohderyhmä
Kaikki opiskelijat, jotka haluavat kehittää kotimaisten kielten tai vieraan kielen taitojaan.
Sisältökuvaus
Opintojakso on suunnattu opiskelijoille, jotka haluavat kehittää kotimaisten kielten tai vieraiden
kielten taitoaan ja kulttuurin tuntemustaan työskentelemällä yhdessä kohdekieltä äidinkielenään
puhuvan tai sitä hyvin osaavan opiskelijan kanssa. Opinnot sopivat esimerkiksi vaihtoon lähteville
opiskelijoille tai erityistä kielitaitoa vaativien musiikkiopintojen tueksi.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori

X-K23 Italian kieli 1(4 op)
Laulutaiteen pakollinen opintojakso
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija
- tuntee italian kielen alkeet
- osaa käyttää kieltä helpohkoissa päivittäistilanteissa
- tuntee yleiskielen lisäksi musiikin alan sanastoa
- osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja on valmis kehittämään sitä.
Opintojakson hyväksytty suoritus vastaa vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A1.2.
Arviointiasteikko
Hyväksytty-hylätty
Edeltävät suoritukset (osaaminen)
Kurssi alkaa 0-tasolta.
Suoritustavat ja palautemuodot
Aktiivinen osallistuminen kurssille ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.
Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta sekä vertaispalautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Ryhmäopetus enintään 50 t, 10-20 opiskelijaa.
Suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä 57 t.
Opetuksen sykli
Joka vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
K2-3
Opintojakson kohderyhmä
Laulumusiikin pääaineiden opiskelijat
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Sisältökuvaus
Kurssilla harjoitellaan italian kielen perusrakenteita ja helppoja kielenkäyttötilanteita. Yleiskielen
lisäksi opiskellaan musiikin alan sanastoa.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori

X-K24 Italian kieli 2 (5 op)
Korrepetition ja laulutaiteen pakollinen opintojakso
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija
- tuntee italian kielen perusteet
- osaa käyttää kieltä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa
- osaa käyttää musiikin alan sanavarastoaan
- osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja on valmis kehittämään sitä.
Opintojakson hyväksytty suoritus vastaa vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A2.
Arviointiasteikko
Hyväksytty-hylätty
Edeltävät suoritukset (osaaminen)
Italian kieli 1 tai vastaavat tiedot.
Suoritustavat ja palautemuodot
Aktiivinen osallistuminen kurssille ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.
Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta sekä vertaispalautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Ryhmäopetus enintään 60 t, 10-20 opiskelijaa.
Suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä 74 t.
Opetuksen sykli
Joka vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
M1-2
Opintojakson kohderyhmä
Laulumusiikin pääaineiden maisterivaiheen opiskelijat
Sisältökuvaus
Kurssilla opiskellaan italian kielen perusteet, laajennetaan musiikkialan sanavarastoa, harjoitellaan
tavallisimpia kielenkäyttötilanteita ja tiedonhakua italiankielisistä lähteistä laulajien erityistarpeet
huomioon ottaen.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori

X-K25 Saksan kieli 1(4 op)
Laulutaiteen pakollinen opintojakso
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija
- tuntee saksan kielen alkeet
- osaa käyttää kieltä helpohkoissa päivittäistilanteissa
- tuntee yleiskielen lisäksi musiikin alan sanastoa
- osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja on valmis kehittämään sitä.
Opintojakson hyväksytty suoritus vastaa vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A1.2.
Arviointiasteikko
Hyväksytty-hylätty
Edeltävät suoritukset (osaaminen)
Kurssi alkaa 0-tasolta.
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Suoritustavat ja palautemuodot
Aktiivinen osallistuminen kurssille ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.
Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta sekä vertaispalautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Ryhmäopetus enintään 50 t, 10-20 opiskelijaa.
Suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä 57 t.
Opetuksen sykli
Joka vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
K2-3
Opintojakson kohderyhmä
Laulumusiikin pääaineiden opiskelijat
Sisältökuvaus
Kurssilla harjoitellaan saksan kielen perusrakenteita ja helppoja kielenkäyttötilanteita. Yleissanaston
lisäksi opiskellaan musiikin alan sanastoa.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori

X-K26 Saksan kieli 2 (5 op)
Korrepetition ja laulutaiteen pakollinen opintojakso
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija
- tuntee saksan kielen perusteet
- osaa käyttää kieltä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa
- osaa käyttää musiikin alan sanavarastoaan
- osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja on valmis kehittämään sitä.
Opintojakson hyväksytty suoritus vastaa vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A2.
Arviointiasteikko
Hyväksytty-hylätty
Edeltävät suoritukset (osaaminen)
Saksan kieli 1 tai vastaavat tiedot.
Suoritustavat ja palautemuodot
Aktiivinen osallistuminen kurssille ja hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.
Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta sekä vertaispalautetta.
Opetus- ja opiskelumuodot
Ryhmäopetus enintään 60 t, 10-20 opiskelijaa.
Suullisia ja kirjallisia harjoitustehtäviä 74 t.
Opetuksen sykli
Joka vuosi
Suositeltu suoritusvuosi
M1-2
Opintojakson kohderyhmä
Laulumusiikin pääaineiden opiskelijat
Sisältökuvaus
Kurssilla opiskellaan saksan kielen perusteet, laajennetaan musiikkialan sanavarastoa, harjoitellaan
tavallisimpia kielenkäyttötilanteita ja tiedonhakua saksankielisistä lähteistä laulajien erityistarpeet
huomioon ottaen.
Vastuuopettaja
Kielten vastuulehtori

