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Ranskan kielen opinnot
Filosofisessa tiedekunnassa voi suorittaa ranskan kielestä suppean (perusopinnot 25 op) tai laajan (perus- ja
aineopinnot 60 op) sivuaineen. Ranskan kieli sopii sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien ja koulutusohjelmien
opiskelijoille. Sivuainekokonaisuus muodostuu kielitaidon, kielitiedon, kääntämisen, kulttuurin ja
maantuntemuksen opinnoista. Päätoimisella opiskelulla perus- ja aineopinnot on mahdollista suorittaa
kahden lukuvuoden kuluessa.

Perusopinnot suorittanut opiskelija pystyy tuottamaan ja ymmärtämään ranskan kieltä suullisesti ja
kirjallisesti arki- ja työelämään liittyvissä tilanteissa sekä toimimaan vähintään auttavasti oman alansa
tehtävissä ranskan kielellä. Lisäksi hän pystyy tutkijana ja asiantuntijana tarvittaessa käyttämään
ranskankielistä lähdeaineistoa opinnäyte- ja tutkimustyössään ja soveltamaan näihin tehtäviin myös tietojaan
ranskan kielestä ja ranskankielisten maiden kulttuurista. Perusopintotason jälkeen opiskelijan taitotaso
eurooppalaisen kielten viitekehyksen mukaan on B1.1 (toimiva peruskielitaito) – B1.2 (sujuva peruskielitaito).

Kielitaitoa syvennetään aineopintotasolla niin, että aineopinnot suorittanut opiskelija pystyy
kommunikoimaan ja argumentoimaan itsenäisesti ranskan kielellä ja ranskankielisessä ympäristössä sekä
suullisesti että kirjallisesti. Hän osaa kuvata ranskankielisten maiden kulttuuria ja kirjallisuuden
suuntaviivoja. Aineopintotason lopussa opiskelija sekä ymmärtää kieltä järjestelmänä että osaa tuottaa ja
analysoida rakenteellisesti korrektia ranskankielistä tekstiä. Aineopintotason jälkeen opiskelijan taitotaso on
B2.1 (itsenäisen kielitaidon perustaso) tai B2.2 (toimiva itsenäinen kielitaito).

Ranskan kielen sivuaineopintojen aloittamisen edellytyksenä ovat Eurooppalaisen kielten viitekehyksen
taitotasoa A.2.1. (peruskielitaidon alkuvaihe) tai A.2.2. (kehittyvä peruskielitaito) vastaavat tiedot ja taidot,
esimerkiksi lukion lyhyt oppimäärä tai laaja ranskan alkeiskurssi.

Kaikkien sivuaineopiskelun aloittavien on osallistuttava yhdistettyyn sivuaine- ja tasokokeeseen elo–
syyskuussa tai marras–joulukuussa. Katso tarkemmat tiedot tasokokeista yliopiston verkkosivuilta kohdasta
Kielten tasotestit ja korvaavat kokeet. Kokeen suoritus on voimassa kolme vuotta. Vaihtoehto kokeelle on
ranskan täydennyskurssin (ks. kielipalveluiden opinto-opas) suorittaminen tai hyväksytty arvosana ranskasta
ylioppilaskirjoituksissa.

Ranskan opinnot voi aloittaa myös alkeistasolta tai kertaamalla aiempia opintoja ranskan täydennyskurssilla
ja jatkamalla sitten sivuaineopintoihin. Alkeis- ja täydennyskursseista löydät lisätietoja Kielipalvelut-yksikön
opinto-oppaasta.
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RANSKAN KIELEN KURSSIT

KRAN5001 Ranskan alkeet 1, 3 op, ks. Kielipalvelut-yksikön opinto-opas
KRAN5002 Ranskan alkeet 2, 3 op, ks. Kielipalvelut-yksikön opinto-opas
KRAN5003 Ranskan alkeet 3: suulliset harjoitukset, 2 op, ks. Kielipalvelut-yksikön opinto-opas
KRAN5004 Ranskan alkeet 4: arkipäivän viestintää ranskaksi, 2 op, ks. Kielipalvelut-yksikön opinto-opas
KRAN5011 Ranskan täydennyskurssi, 5 op, ks. Kielipalvelut-yksikön opinto-opas

PERUSOPINNOT 25 op

KEYF1101 Suullinen ja kirjallinen viestintä 1, 2 op
KEYF1102 Suullinen ja kirjallinen viestintä 2, 3 op
KEYF1103 Kielioppia kontekstissa, 5 op
KEYF1104 Ranskan ääntämiskurssi, 5 op tai
KEYF2113 Käännösharjoitukset ranskasta suomeen 1, 5 op
KEYF1105 Ranskan maan- ja kulttuurintuntemus, 5 op tai
KEYF2114 Valmennuskurssi Ranskaan lähtijöille, 5 op
KEYF1106 Liike-elämän ranskaa, 5 op tai
KEYF2115 Näkökulmia ranskalaiseen hallintokulttuuriin, 5 op

AINEOPINNOT 35 op

KEYF2101 Kirjallinen ilmaisu ja tekstin ilmaisu, 5 op
KEYF2102 Puheviestintää ranskaksi, 5 op

Vaihtoehtoisesti 25 op seuraavista:
KEYF2116 Euroopan Unioni ranskaksi, 5 op
KEYF2115 Näkökulmia ranskalaiseen hallintokulttuuriin, 5 op
KEYF2117 Käännös- ja kirjoitusharjoitukset, 5 op
KEYF2114 Valmennuskurssi Ranskaan lähtijöille, 5 op
KEYF2113 Käännösharjoitukset ranskasta suomeen 1, 5 op
KEYF2118 Johdatus ranskalaiseen kirjallisuuteen, 5 op
KEYF2119 Käännösharjoitukset ranskasta suomeen 2, 5 op
KEYF2120 Ranskankielisyyden monet kasvot, 5 op
KEYF2121 Ranskan historia, 5 op
KEYF2122 Ranskankielisen kirjallisuuden tuntemus, 5 op

HUOM!
OPISKELIJAN ON ANOTTAVA

SIVUAINEOIKEUTTA 1.8.–4.9.2017
(WebOodissa koodilla KIELSIVU).

· Kielten pääaineopiskelijat: mahdollisuus suorittaa keskeneräinen sivu-
aine loppuun HOPSin mukaisesti myös 1.8.2018 jälkeen siten kuin sivu-
ainetta järjestetään.

· Muut opiskelijat: mahdollisuus suorittaa keskeneräinen sivuaine lop-
puun 31.7.2018 mennessä.

· Uusia sivuaineoikeuksia ranskan kieleen ei myönnetä. Katso Kielipalve-
lut-yksikön ranskan kurssien tarjonta.


