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Kielikeskus

• Kielet
Suomi, englanti, ruotsi, kiina, ranska,
saksa, portugali, espanja, venäjä, japani

• Viestintä ja vuorovaikutus

• Kulttuurienvälinen viestintä



• Viestintä- ja
vuorovaikutustaidot (2-3 op.)

• Esiintymistaidot (3 op.)

• Vaikuttaminen ja
argumentointi (2-3 op.)

rinna.toikka@aalto.fi

Esimerkkejä
kursseista

VIESTINTÄ JA
VUOROVAIKUTUS



• Intercultural Communication (3 cr.)
reg. open until Jan 6th

• Teamwork and Leadership in the
21st Century (3 cr.)

yoonjoo.cho@aalto.fi

Esimerkkejä
kursseista

INTERCULTURAL
COMMUNICATION



• Suomi toisena ja vieraana kielenä
(ruotsinkielisille) 2. opintovuotena

• Englanti vieraana kielenä 2. tai 3.
opintovuotena

• Pakolliset kirjoitusviestinnän ja
viestinnän ja vuorovaikutuksen kurssit

Myöhemmin kandivaiheessa
suoritettavia kieliopintoja



• Kurssit valmentavat toisen kotimaisen kielen (ruotsi)
pakollisiin kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin:
- keskitytään työelämän sekä oman alan ruotsiin.
- opetellaan ilmaisemaan ja perustelemaan omia

näkökantoja ruotsiksi
- käydään läpi ruotsinkielisiä, omaan alaan liittyviä

tekstejä.

• Kirjallinen ja suullinen koe kurssin yhteydessä (oma
opettaja ohjeistaa ja järjestää).

• Flexsvenska-ryhmä kahden periodin kursseista
opiskelijoille, joilla on todettu oppiseen vaikuttavia
haasteita.

heidi.laurikainen@aalto.fi

Det andra inhemska språket RUOTSI



• Tee lähtötasotesti MyCoursesissa ->
Ruotsin lähtötasotesti + Arts / Biz / Chem / Elec /
Eng / Sci
- Lisää pisteet kurssi-ilmoittautumiseen

• Valitse omaa taitotasoa parhaiten tukeva kurssi
lähtötasotestin perusteella.

heidi.laurikainen@aalto.fi

Ennen ilmoittautumista RUOTSI



• Osallistu Kieliklinikan verkkokurssille LC-5551
ja tämän jälkeen kahden periodin kurssille

Mille kurssille ilmoittaudun? RUOTSI

heidi.laurikainen@aalto.fi



Osallistu ruotsin kahden periodin kurssille:
• ARTS

Kirjoitetaan ja puhutaan taiteesta ruotsiksi
perusteellisesti

• BIZ
Ruotsinkielistä yritysviestintää perusteelllisesti

• TEK (CHEM, ELEC, ENG, SCI)
Tekniikan alan ruotsia perusteellisesti

Mille kurssille ilmoittaudun? RUOTSI



• ARTS: Kirjoitetaan ja puhutaan taiteesta ruotsiksi (3 op.)

• BIZ: Ruotsinkielistä yritysviestintää (3 op.)

• TEK (CHEM, ELEC, ENG, SCI): Tekniikan alan ruotsia (3op.)

• Ruotsin verkkokurssi (kaikki Aallon korkeakoulut) 3 op.
(Ilmoittautuminen 6.1. asti!)

• Ruotsin suulliseen kokeeseen valmentava kurssi (1 op.)

• Ruotsin kirjalliseen kokeeseen valmentava itseopiskelu-
kurssi (2 op.)

Mille kurssille ilmoittaudun? RUOTSI



• Opiskelijoille, joilla on
- korkeat pisteet lähtötaso-testissä
- ruotsin kielen erityistä perehtyneisyyttä
- oman alan peruskielitaito ja ylioppilaskokeesta

arvosana L tai E

• Järjestetään arviointiviikoilla

Ruotsin yleiset kokeet
(ilman kurssille osallistumista)

RUOTSI

heidi.laurikainen@aalto.fi



• Lc-5810 Ruotsinkielisen viestinnän alakohtainen
itseopiskelukurssi

• LC-5811 Yrityselämä, yhteiskunta ja kulttuuri
Pohjolassa

• LC-5815 Ruotsin syventävä työelämäviestintä

• LC-5817 Muntlig framställning

• LC-5000 Kommunicera som expert
(ruotsi äidinkielenä/koulusivistyskielenä tai
vastaavat taidot)

Ruotsin syventävät kurssit RUOTSI

heidi.laurikainen@aalto.fi



• Into.aalto.fi > Opinnot >
Kieli- ja viestintäopinnot

• Yhteysopettajilta

Lisätietoa



Kiitos!

@aaltolanguagecentre
SISU
MyCourses
Into

https://www.facebook.com/aaltobiz/
https://www.instagram.com/aaltouniversity/

