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”Pohjoismaisten kielten
opiskelijana saan olla osa hienoa
oppiainetta, jossa opiskelijoiden ja
henkilökunnan välit ovat läheiset opiskelijoiden ääntä kuunnellaan ja
opiskelijat pääsevät vaikuttamaan
opintoihinsa. Myös mahdollisuudet
yhdistää opintoja Åbo Akademin
kanssa on hieno mahdollisuus!
(3. vuoden opiskelija)
Pohjoismaiset kielet
pohf@utu.fi

Nordiska språk
vid
Åbo universitet

Välkommen! Velkommen! Velkomin!

Varför nordiska språk?

Ämnets personal

Pohjoismaisten kielten opintojen kautta
sinusta tulee pohjoismaisten kielten
asiantuntija. Opintojen pääpaino on ruotsin
kielessä, mutta opinnot sisältävät myös
norjaa ja tanskaa. Myös islannin kieleen ja
kulttuuriin voi tutustua erikoiskursseilla.

”Opintojen kautta ymmärsin paremmin,
miten pohjoismaat linkittyvät kieli- ja
kulttuurihistoriallisesti toisiinsa ja muihin
ympäröiviin maihin. Yksittäisillä kursseilla
on saanut kokea riemukkaita ahaa-elämyksiä,
kun aiemmin askarruttaneet asiat ovat
saaneet tieteellisen pohjan. Kuittailut ruotsin
opiskelusta ovat ajan saatossa vaihtuneet
kateellisiin voivotuksiin siitä, ettei itse
tajunnut panostaa ruotsiin – sitä kun
työelämässä tarvitsisi.” (Alumni, 2008)

Pohjoismaisten kielten henkilökuntaan
kuuluu opettajia ja tutkijoita, joilla kaikilla on
oma erityinen osaamisalansa pohjoismaisissa
kielissä. Opettajilla on myös vankka
opetuskokemus, mikä takaa korkealaatuisen
koulutuksen.

Opinnoissa panostetaan ruotsin suullisen ja
kirjallisen kielitaidon syventämiseen, mutta
samalla saat laajat tiedot kielestä
järjestelmänä. Kieli on keskeinen osa
ihmisenä olemista, ja opintojen aikana saat
kattavat tiedot pohjoismaisesta kulttuurista ja
yhteiskunnasta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi
kirjallisuuteen ja kielen historiaan
perehtymistä. Tällainen laaja-alainen
osaamiskokonaisuus erottaa sinut tavallisesta
kielen käyttäjästä.
Opetuskielenä on pääsääntöisesti ruotsi,
mutta myös norjaa ja tanskaa käytetään!
Oman kiinnostuksesi mukaan voit
pohjoismaisten kielten opintojen aikana
suuntautua joko kielenopettajan tai muun
kieliasiantuntijan ammattitehtäviin.

Varför Åbo?
”Turku on viihtyisä kaupunki, jossa
opiskelijakulttuuri elää elinvoimaisena.”
(3. vuoden opiskelija)
”Hieno, historiallinen kaupunki ja jokiranta.”
(2. vuoden opiskelija)

Skandica ry
Skandica ry on Turun yliopiston
pohjoismaisten kielten opiskelijoiden
ainejärjestö. Ainejärjestönä Skandica ry
valvoo jäsenistönsä etuja ja toimii linkkinä
yliopiston, oppiaineen, ylioppilaskunnan ja
opiskelijoiden välillä. Skandica järjestää
jäsenilleen myös monipuolisesti toimintaa.
Skandica ry
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skandica-hallitus@lists.utu.fi

