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Pakolliset kieliopinnot 5 op
Oblikatoriska språk studier 5 sp
=

- Toinen kotimainen kieli (ruotsi) 2 op / Det
andra inhemska språket (finska) 2 sp
- Vieras kieli 3 op / Ett främmande språk 3 sp

Pakolliset suoritukset tutkinnossa
Koulusivistys suomenkielellä:
LC-5001 Toisen kotimaisen kielen kokeen (ruotsi) kirjallinen osio, 1 op
LC-5002 Toisen kotimaisen kielen kokeen (ruotsi) suullinen osio, 1 op
Yhteensä 2 op
Modersmål svenska:
LC-7002 Den muntliga delen av provet i det andra inhemska språket (finska), 1 sp
LC-7001 Den skriftliga delen av provet i det andra inhemska språket (finska), 1 sp
Totalt 2 sp
Kaikki / Alla:
Vieras kieli 3 op / Ett främmande språk 3 sp

•

Miten toimia: toinen kotimainen?
Tee etukäteen ruotsin lähtötasotesti. Jos et ole vielä tehnyt, tee se tällä viikolla
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=3079.

•

Seuraa MyCourses-ohjeita sen mukaan, mikä on testitulos. Sama tieto löytyy myös
https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1197135.

•

Jos testitulos ohjaa osallistumaan kurssille, ilmoittaudu kurssille. Tarjolla myös online-kurssitoteutuksia:
•
TFM, ja INF  mallilukkarissa syksyllä
•
TIK, TePsy ja TUTA mallilukkarissa keväällä.

•

Kurssin lopussa suoritetaan pakollinen kirjalliset & suulliset kokeet.

Saat merkinnät pakollisista toisen kotimaisen kielen kokeesta ( 1+1 op) sekä kurssin suorittamisesta esim. LC5410 Tekniikan alan ruotsia 3 op. Tämä kurssi sijoitetaan tutkinnossa vapaasti valittaviin opintoihin tai
perusopintojen yleis- ja kieliopintoihin (uutta lukuvuodesta 2022 lähtien).
Jos koet, että osaat ruotsia tarpeeksi hyvin, voit mennä suoraan pakollisiin kokeisiin. Kokeet järjestetään
seuraavan kerran tenttiviikolla 17.10.-21.10.2022. Lisätiedot MyCourses
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=23472

Modersmål svenska:
Utgångsnivåtest för finska finns inte.
Om du kan finska bra, gå direkt till tentamen (nästa i examansvecka 17.-21.10.):
LC-7002 Den muntliga delen av provet i det andra inhemska språket (finska), 1 sp
LC-7001 Den skriftliga delen av provet i det andra inhemska språket (finska), 1 sp
https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=23472.
Om du vill först ta en kurs, se kursförsörjning
https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1197243
I slutet av kursen ges obligatoriska tentor för LC-7002 & LC-7001.

Vieras kieli 3 op / Ett främmande
språk 3 sp
Opinnot ovat edistyneellä kielen taitotasolla, vähintään CEFRtasolla B1-B2. Englannin kielessä vaaditaan vähintään B2.
Kaikki pakollisen vieraan kielen opinnot suoritetaan samassa
kielessä. Pakollisen vieraan kielen opintoihin käyvien kurssien
nimessä on merkintä (o) = oral skills/suulliset taidot, (w) =
written skills/kirjalliset taidot tai (o,w).
https://into.aalto.fi/display/fiopinnot/Pakollinen+vieras+kieli

Hyväksiluku tai vapautus toisesta
kotimaisesta kielestä

Hyväksiluku:

Jos olet suorittanut opintoja toisessa yliopistossa/AMK:ssa, on mahdollista hyväksyä
toinen kotimainen / vieras kieli osaksi opintoja SCI:ssä, jos osaamistavoitteet täyttyvät.
- > ota yhteys oman pääaineen Opiskelijapalveluihin.
Vapautus toisesta kotimaisesta ja vapautus koulusivistyskielestä:
•

Olet ollut esim. erikoislukiossa ja suorittanut pakollista ruotsia vähemmän kuin 5
kurssia.

•

Olet suorittanut esim. IB- tai muun kv-lukion.

Toisen kotimaisen vapautusta voi hakea ja lisätiedot Paula Nyman tai Suvi Saviniemi.
https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=327981
Jos et ole saanut suomalaista peruskoulun päästötodistusta sekä suorittanut kv-lukion -> koulusivistyskieli ei
määrity, joten sinun ei tarvitse tehdä toista kotimaista kieli ja samalla sinun ei tarvitse tehdä opinnäytteessä
(=kandityö) kypsyysnäytettä koulusivistysielellä.

Kannustus kieliopintoihin
Kielikeskus tarjoaa kieliopintoja seuraavissa kielissä:
• englanti, espanja, japani, kiina, portugali, ranska, saksa, venäjä ja
ruotsi
• Lisäksi puheviestintä, Intercultural Communication
Muut kieliopinnot menevät tutkinnossa vapaasti valittaviin opintoihin.
Kieliopinnot kannattaa aloittaa ajoissa esim. jos haluaa aloittaa uuden
kielen ja haluaa päästä siinä tarpeeksi pitkälle opintojen aikana tai
haluaa vaihto-opiskeluun sellaiseen maahan, jossa opetusta ei ole
tarjolla niin paljoa englanniksi.

