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KTK- ja KTM-opiskelijoiden kieli- ja viestintäopintojen siirtymäsäännökset opintooppaiden 2012–2015 ja 2015–2018 välillä

Aiemmin suoritetut kieli- ja viestintäopinnot vastaavat pääsääntöisesti
opintojaksojen opintopiste-eroista
huolimatta
lukuvuosien 2015–2018
opetussuunnitelman mukaisia samantasoisia kieli- ja viestintäopintoja.
Lukuvuodesta 2015–2016 alkaen KTK-tutkinnon toinen vieras kieli voi olla
taitotasoa A1–A2, jos vieraan kielen kurssin laajuus on vähintään 4 opintopistettä.
Opintonsa lukuvuonna 2012–2015 aloittaneilla kurssin laajuus voi olla myös 3
opintopistettä, kun kyseessä on vieraan kielen alkeista lähtevää kurssia vaativampi
kurssi (esim. Espanja II, 3 op).
Opiskelijan tulee tarvittaessa itse huolehtia siitä, että tutkinnon
kokonaisopintopistemäärä täyttyy muilla opinnoilla kuitenkin niin, että
tutkintorakenteen mukaiset pakolliset kieliopinnot on suoritettuna JA KTK- ja
KTM-tutkinnoissa kieliopintoja yhteensä 25 op. Jos tutkintorakenteen pakollisista
opinnoista ei tule täyteen 25 opintopistettä, opiskelija suorittaa valinnaisia kieli- ja
viestintäopintoja siten, että kieli- ja viestintäopintoja on tutkinnoissa yhteensä
vähintään 25 op.
Esimerkki: Opiskelijan, joka on suorittanut suomen kielen tieteellisen
kirjoittamisen kurssin (2 op), ei tarvitse täydentää kurssia vastaamaan nykyisen
opetussuunnitelman mukaista 3 opintopisteen kurssia.
Esimerkki: Opintojakso Yrityksen kirjallinen viestintä (1 op) ei kuulu enää
kielikeskuksen opetussuunnitelmaan 2015–2018, eikä sitä niin ollen voi eikä
tarvitse enää suorittaa. Jos opiskelija on suorittanut vain Yrityksen kirjallinen
viestintä (1 op), mutta ei opintojaksoa Tieteellinen kirjoittaminen
kauppatieteilijöille (2 op), hänen tulee suorittaa Tieteellinen kirjoittaminen
kauppatieteilijöille (3 op).
Esimerkki: Opiskelija on suorittanut opintojaksot Foundations of English
Business Communication 4 op, liike-elämän ruotsia I 4 op, Ranska III 3 op,
tieteellinen kirjoittaminen kauppatieteilijöille 2 op, yrityksen kirjallinen viestintä
1 op sekä sekä KTM tutkintoon Advanced English Business Communication 4 op,
Ranska IV 4 op ja puheviestinnän perusteet 2 op eli yhteensä 24 op pakollisia
tutkintorakenteen mukaisia kieliopintoja. Opiskelija suorittaa lisäksi valinnaisia
kieli- ja viestintäopintoja siten, että niitä on yhteensä vähintään 25 op (voivat olla
myös kielten alkeiskursseja, mutta ei valmentavia kursseja).
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Opintonsa ennen 2012 aloittaneet, pääainepohjainen rakenne:

Jos opiskelija on suorittanut KTK-tutkinnossaan 21 opintopistettä kieli- ja
viestintäopintoja, hän suorittaa KTM-tutkintoon 4 opintopisteen verran
vaativamman tason englannin, ruotsin tai muun vieraan kielen kursseja, jolloin
kieli- ja viestintäopintoja on yhteensä 25 op. Jos opiskelija on suorittanut
aikaisemmin 3 opintopistettä Talousenglanti II:a, hän suorittaa vielä yhden
valinnaisen opintojakson (2 op) englantia taitotasolla B2–C1 (opintopisteitä on
tällöin yhteensä 26.)
Jos KTK-tutkinto on suoritettu pääainepohjaisen rakenteen mukaan, mutta
kandidaattivaiheen kieliopinnoista ei tule täyteen 21 opintopistettä, tulee KTMtutkintoon suorittaa 4 opintopisteen verran vaativamman tason englannin, ruotsin
tai muun vieraan kielen kursseja JA valinnaisia muita kieliopintoja siten, että
KTK ja KTM-tutkinnoissa on kieliopintoja yhteensä vähintään 25 opintopistettä.
Mikäli opiskelija ei ole suorittanut Puheviestinnän perusteet -opintojaksoa 2 op,
tulee hänen täydentää kieliopintonsa 25 op laajuuteen ensisijaisesti suorittamalla
tämä opintojakso.
Jos opiskelija on aloittanut opintonsa ennen vuotta 2012 ja hän on suorittanut
KTK- ja KTM-tutkintojen tutkintorakenteen mukaiset kieliopinnot ja kieli-ja
viestintäopintoja on yhteensä 25 op, hänen ei tarvitse suorittaa Puheviestinnän
perusteet opintojaksoa 2 op.

