Tervetuloa opiskelijaksi Kielten tutkinto-ohjelmaan!
Minulla on ilo toivottaa sinut tervetulleeksi Tampereen yliopiston Kielten tutkinto-ohjelmaan
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntaan. Tutkinto-ohjelmassamme on mukava
valikoima opetustarjontaa eri kielistä. Pääaineena meillä voi opiskella englantia, pohjoismaisia
kieliä, saksaa, venäjää sekä suomen kieltä, valinnaisina opintoina tai sivuaineena muun muassa
ranskaa, espanjaa ja viroa. Opetustarjonnastamme löytyy monipuolisesti myös muita
opintojaksoja ja -kokonaisuuksia, joilla pääset kohtaamaan eri kielten ja muidenkin alojen
opiskelijoita.
Tutkinto koostuu kahdesta osasta: kandidaatin ja maisterin tutkinnosta. Maisterin tutkinnon voit
tehdä joko Kielten maisteriohjelmassa tai Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen
maisteriohjelmassa. Lähestymistavat kieliin yliopisto-opinnoissa poikkeavat kouluopetuksesta ja
laajentavat siten alusta pitäen kielellistä asiantuntemustasi. Kandidaattivaiheen opinnoissa
pääpaino on kielitietoon liittyvissä perusasioissa ja vieraiden kielten osalta kielitaitoa kehittävissä
opinnoissa. Tavoitteena on saavuttaa maisterivaiheeseen mennessä opiskeltavasta kielestä
sellainen perustaso, että maisteriopinnoissa on mahdollista erikoistua ja päästä rakentamaan omaa
kieliasiantuntijan polkua omien tarkempien urahaaveiden mukaisesti – tai niitä etsien.
Tampereen yliopisto on mahtava paikka opiskella. Kehitämme opintoja ja joustavia opintopolkuja
jatkuvasti yhteistyössä opiskelijoiden kanssa ja myös yli tieteenalarajojen. Yliopiston strategisista
tutkimusalueista Kielten yksikössä tehtävä tutkimus kytkeytyy eri tavoin yhteiskuntaan, ja siten
meillä onkin runsaasti tarjolla opetusta, jonka avulla pääsee oppimaan kielestä yhteiskunnassa
esimerkiksi sosiolingvistiikan, kääntämisen, toisen kielen oppimisen ja mediakielen tutkimuksen
näkökulmista. Maisterivaiheessa valinnaisten kurssien osuus tutkinnossa kasvaa, ja voit erikoistua
esimerkiksi asiantuntijaviestintään ja sen puitteissa ajan hermolla oleviin saavutettavuuden
kysymyksiin, tai esimerkiksi digitaalisuuteen ja medioihin tai kielelliseen ja kulttuuriseen
monimuotoisuuteen erilaisten valinnaisten opintokokonaisuuksien avulla. Monikielisen
viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelmaan suuntaavalle tutuksi tulevat monet kääntämisen
erikoisalat, kuten konekääntäminen, editointi tai kuvailutulkkaus.
Tämä syksy on uudella tavalla erityinen. Takanamme ovat pandemialukuvuodet, jotka pakottivat
järjestämään lähes kaiken opetuksen etäyhteyksin. Vaikka osa opetuksesta tulee jatkossakin
tarjolle myös etänä tai hybridimuodossa opiskelijoiden toiveesta, voimme kaikki iloita näkymästä
siihen, että te uudet opiskelijat saatte aloittaa opintonne tutustumalla toisiinne, meihin opettajiin
ja yliopiston toimintaan kasvotuksin kampuksella. Epävirallisten kohtaamisen ja
vuorovaikutuksen tähdellisyys on valjennut meille viime vuosien poikkeusoloissa.
Me opettajat odotamme innolla yhteistyötä teidän opiskelijoiden kanssa!
Toivotammekin sinut lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme Tampereelle ja polullesi kohti
maisterin tutkintoa – kukapa tietää, vaikka aikanaan vielä tohtorinkin?
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