TVERIN VALTIONYLIOPISTON
ETÄKURSSI KEVÄÄLLÄ 2021
Ilmoittautumisohjeet Helsingin yliopiston opiskelijoille
Kieliharjoitteluohjelma
Suomalaisille venäjän kielen pääaineopiskelijoille on räätälöity opintojen alkuvaiheeseen soveltuva
kieliharjoittelujakso Tverissä. Kieliharjoitteluohjelmaa koordinoi Aleksanteri-instituutti ja se toteutetaan
yhteistyössä venäjää Suomessa opettavien yliopistojen sekä Tverin yliopiston kansainvälisen osaston ja sen
venäjä vieraana kielenä -laitoksen kanssa. Kieliharjoittelu on tarkoitettu venäjän kielen pääaineopiskelijoille
Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun ylipistoissa sekä Åbo Akademissa.
Etäkurssi
Vallitsevan koronatilanteen vuoksi kieliharjoittelua ei voida järjestää paikan päällä Tverissä keväällä 2021.
Paikan päällä suoritettavan kieliharjoittelujakson (10 op) sijaan Tverin valtionyliopisto järjestää Zoomin
avulla toteutettavan etäkurssin, jonka laajuus on 5 op.
Jos opiskelija ei osallistu Tverin yliopiston järjestämälle etäkurssille keväällä 2021, korvaavana
suoritusvaihtoehtona toimii Helsingin yliopistossa suoritettava kurssi ”Kielitaitoharjoitukset ja Venäjän
maantuntemus”, joka järjestetään seuraavan kerran syyslukukaudella 2021. Jommankumman
suoritusvaihtoehdon lisäksi kaikki opiskelijat suorittavat Helsingin yliopistossa osion ”Venäläiset novellit”.
Sen suoritusvaihtoehdoista tiedotetaan myöhemmin. Tämän jälkeen aineopintojen opintojakso KIK-RV214
Opinnot Venäjällä (10 op) on koossa.
Etäkurssin aikataulu ja ryhmäjako
Helsingin yliopiston opiskelijoille etäkurssi järjestetään toukokuussa 2021 (Ryhmä 5). Kurssille mahtuu
max. 10 opiskelijaa. Kestoltaan kurssi on neljä viikkoa ja se sisältää 30 tuntia Zoomin välityksellä tapahtuvaa
kontaktiopetusta, jota on pääsääntöisesti 2 tuntia päivässä neljänä päivänä viikossa. Kurssi sisältää myös
kotitehtäviä, ja sen kokonaisopintomäärä on 5 opintopistettä.
Ryhmän aikataulu on seuraava:
Ryhmä № 5 (10.00 - 11.30)
11.5.-14.5. (8 tuntia) – (ti 11.5. 4 tuntia, to 13.5. vapaapäivä)
17.5.-21.5. (12 tuntia) – (ti 18.5. 4 tuntia)
24.5.-27.5. (10 tuntia)
Kurssin sisältö
Kurssin laajuus on 5 op, ja se sisältää opetusta seuraavista aiheista:






Venäjän yhteiskunta - 10 t. Zoomissa (noin 5 tuntia luentoja ja 5 keskustelua); jokainen
opiskelija pitää 2 suullista esitelmää ryhmässä, sekä keskustelua etukäteen luettavien
mediatekstien pohjalta
Suullinen taito - 8 t. Zoomissa, keskustelua Venäjän yhteiskunnasta, kulttuurista ja arkielämästä
+ kotitehtäviä
Kirjallinen taito - 6 t. Zoomissa , 2-3 lyhyttä esseetä (yhteiskuntaa käsittelevistä aiheista)
Kielioppi - 6 t. Zoomissa, kotitehtäviä ja harjoituksia tukemaan muita osioita.

Kurssin tarkempi sisältö ja tehtävät täsmentyvät myöhemmin, mutta opiskelijan on hyvä huomata, että kurssi
sisältää itsenäisesti kotona suoritettavia tehtäviä myös Zoom-opetusajan (30 tuntia) ulkopuolella.

Ilmoittautuminen ja peruutusmaksu
Kieliharjoitteluun ilmoittaudutaan täyttämällä 24.1.2021 mennessä sähköinen lomake.
Ilmoittautuminen kurssille on sitova.
Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu niille venäjän pääaineopiskelijoille, joiden vuoro olisi ollut keväällä 2021
lähteä Tveriin kieliharjoitteluun.
Tiedot myönnetyistä kurssipaikoista pyritään lähettämään opiskelijoille tiedoksi 31.1.2021 mennessä. Jos
opiskelija ei jostain syystä pystykään osallistumaan kurssille, osallistumisen voi perua maksutta 7.2.2021
mennessä. Tämän jälkeen, 8.2.2021 alkaen, tulee voimaan peruutusmaksu, joka on 85 €.
Mistä lisätietoa?
Lisätietoa Tverin etäkurssista saat oman venäjän kielen laitoksesi/oppiaineesi henkilökunnalta tai
Aleksanteri-instituutista kieliharjoitteluohjelman koordinaattorilta Ira Österbergiltä (ira.osterberg@helsinki.fi
/ 050 448 4074).

