


FAKTAA
 

 
Monikielisen akateemisen
viestinnän keskus Movi
vastaa tiedekuntien tutkin-
toihin sisältyvistä viestintä-
ja kieliopinnoista

 
Jokaiseen Jyväskylän yliopiston 
kandidaatintutkintoon kuuluu 
opintoja äidinkielen kirjoitus- ja 
puheviestinnässä, toisessa koti-
maisessa kielessä sekä yhdessä tai 
kahdessa vieraassa kielessä. 

16  
KIELTÄ

Movissa järjestetään kontakti-
opetusta 16 eri kielessä (arabia, 

englanti, espanja, italia, japani, kii-
na, korea, kreikka, portugali, ranska, 

ruotsi, saksa, slovakki, venäjä, 
suomalainen viittomakieli ja suomi 

(suomi toisena kielenä, kirjoitus-
viestintä ja puheviestintä). 

600  
KURSSIA

Movi järjestää vuosittain noin  
600 kurssia, joilta kirjataan yli 

12500 suoritusta. 

32 000  
OPINTOPISTETTÄ

Movissa suoritetaan vuosittain 
noin 32 000 opintopistettä.

2014 31465
2015 32938
2016 34165
2017 34958
2018 33787

A
Movi toteuttaa yhteistyössä kieli-

ja viestintätieteiden laitoksen
kanssa japanin kielen ja kulttuurin

perusopinnot, ranskan kielen ja
kulttuurin perusopinnot sekä
perus- ja aineopinnot slovakin

kielessä ja kulttuurissa.

B
Lisäksi Movissa on mahdollista
suorittaa laajat kokonaisuudet
Latinalaisen Amerikan kielistä
ja kulttuurista sekä suomesta

toisena kielenä.

C
Movissa voit kehittää monikielistä
kulttuurienvälistä osaamistasi ja
saada siitä todistuksen (MoKO).

D
Movissa voit suorittaa Kiinan

kansantasavallan viralliset
kielitestit (HSK).

E
Movi aloitti vuonna 2018 ensim-

mäisenä suomalaisena yliopistona
kaveri- ja lukukoiratoiminnan

yhteistyössä Kennelliiton kanssa.
Jo ensimmäisen toimintavuoden ai-
kana tavoitimme yli 700 opiskelijaa

erilaisissa koiratapaamisissa.
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Monikielisen akateemisen viestinnän keskus Movi 
kehittää ja toteuttaa viestintä- ja kieliopetusta yliopiston 
perus- ja jatko-opiskelijoille sekä henkilökunnalle opis-
kelun ja työelämän tarpeisiin. Movi edistää yliopiston 
kansainvälistymistä ja kielipolitiikan toteuttamista. Yh-
teistyössä tiedekuntien ja laitosten kanssa Movi tukee 
opiskelijoiden laadukkaan monikielisen viestintäosaami-
sen kehittymistä ja vahvistaa tutkintojen laatua.

• Viestintä- ja kieliopintojen 
kehittäminen

• Kieleen ja viestintään liittyvä 
asiantuntijuus 

• Käännös- ja kielentarkistus-
palvelut

• Henkilöstön osaamisen  
kehittäminen

Peppi Taalas, johtaja

 ”  KIELI- JA KULT-  
 TUURIOSAAMISEN  
 TARVE EI TULE  
 VÄHENEMÄÄN  
 JA SE NÄKYY  
 MYÖS MOVIN  
 TOIMINNASSA. ” 
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Kandidaatin tutkintoon kuuluvat viestintä-  
ja kieliopinnot + valinnaiset opinnot

 KANDIDAATTI-  
 OPISKELIJAT 

• Kandidaatin tutkintoosi kuuluu viestintä- ja kieliopintoja kotimaisissa 
kielissä ja vähintään yhdessä vieraassa kielessä.

• Movi on kehittänyt kandidaatintutkintoihin Uusimuotoiset vies-
tintä- ja kieliopinnot (UVK), joissa kandidaatintutkinnon pakolliset 
viestintä- ja kieliopinnot toteutetaan kielet yhdistävinä monikielisinä 
ja tieteenalalähtöisinä kokonaisuuksina.

• Tutkintoosi voit myös liittää valinnaisia, valmentavia ja syventäviä 
viestintä- ja kieliopintoja. 

• Voit jatkaa aiempia kieliopintojasi tai aloittaa kokonaan uuden kielen. 

#JYUWAY

VAKUUTTAVAKSI AKATEEMISEKSI  
VIESTIJÄKSI KEHITTYMINEN

MUUT TUTKINTOON SISÄLTYVÄT OPINNOT

Valinnaiset ja valmentavat  viestintä- ja kieliopinnot 

Kansainvälistymissuunnitelma

Tutustu laajaan viestintä- ja kieliopinto tarjontaan  
osoitteessa movi.jyu.fi

❶
Akateemiseen  

maailmaan astuminen  
ja tiedeyhteisöön  

kiinnittyminen

❷
Oman tieteenalan  

tapa ajatella, puhua  
ja kirjoittaa

❸
Akateemiseksi  
asiantuntijaksi  
kehittyminen

❹
Oman  

asian  tuntijuuden  
laajentaminen ja  

syventäminen
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 MAISTERI-  
 OPISKELIJAT 
• Maisterin tutkinnossa syvennät aka-

teemista asiantuntijuuttasi kehittämällä 
tieteellisiä valmiuksia, työelämätaitoja, 
monikielistä vuorovaikutusosaamista ja 
vahvistat viestintä- ja kieliosaamistasi.

• Voit myös valita esimerkiksi johtamiseen, 
työhyvinvointiin, projektiosaamiseen, 
kulttuurienväliseen osaamiseen liittyviä 
opintoja.

• Mieti viimeistään maisterivaiheessa, 
miten voit erottautua työnhakutilanteessa 
vuorovaikutusosaamisesi ja kielitaitojesi 
osalta.

Lisätietoja kieliopinnoista: 
movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta

ESIMERKKIPOLKU

PIHLA, KAUPPATIETEET

❶
KANDIDAATTIOPINNOISSA:

UVK-opinnot 
Valinnaisia kieliopintoja

Saksa ja ranska 
Vaihtoon Hampuriin 

Koirat opiskelijoiden hyvinvoinnin tukena

❷
MAISTERIOPINNOISSA:

Ranskan kielen opintoja
Kulttuurienväliset työelämävalmiudet

Työharjoittelu Pariisiin 
Esiintymisen kurssi 

Graduretriitti

❸
TOHTORIOPINNOISSA:
Tutkimusvaihto Nottinghamissa

Tieteen popularisointi
Väittelijän viestintäosaaminen
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LINDAN TULEVAISUUS-KUVA
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 HENKILÖSTÖ -  
 KOULUTUS 
• Movi tarjoaa monipuolista tukea vuoro-

vaikutusosaamisen kehittämiseen  kaikille 
yliopistolaisille. 

• Koulutukset tarjoavat tukea työelämän 
kirjalliseen viestintään ja suulliseen vuoro-
vaikutukseen suomeksi ja englanniksi. 

• Kansainväliselle henkilökunnalle on 
tarjolla erinomainen mahdollisuus kehittää 
suomen kielen osaamistaan.

• Kaikki kurssit on suunniteltu niin, että 
niille on helppo osallistua työn ohessa.

Tutustu lisää henkilöstökoulutukseen  
intranet Unossa.

• Tohtorina toimit asiantuntijana omalla 
tieteen alallasi ja yhteiskunnassa. 

• Jyväskylän yliopistossa sinulla on erinomai-
set mahdollisuudet kehittää tutkijan am-
mattitaitoa ja urapolkua laajentamalla myös 
tieteellisiä viestintätaitojasi sekä suomeksi 
että englanniksi.

• Movin tohtorikoulutettaville suunnatuilla 
kursseilla saat tukea jatko-opintojen eri vai-
heissa alkumetreiltä väitöspäivään saakka. 

Lisätietoja tohtorivaiheen opinnoista: 
movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/tohtori

KURSSIESIMERKKI

 
Väitöskirjaretriitti 
Väitöskirjaretriitissä osallistujalla on 
mahdollisuus keskittyä väitöskirjan 
työstämiseen, saada välineitä kirjoit-
tamisensa hallintaan ja suunnitteluun 
sekä reflektoida omaa asemaansa 
tiedeyhteisössä. Kokonaisuudessaan 
väitöskirjaretriitin on tarkoitus vah-
vistaa osallistujan käsitystä itsestään 
tutkijana ja kirjoittamisesta osana 
tutkijan ammattitaitoa.

Each One Teach One, EOTO, on Movin 
ohjaama parityöskentelyohjelma, jossa 
osallistujat opettavat toisilleen omaa 
äidinkieltään tai koulukieltään ja opiske-
levat itse parinsa kieltä. Movin opettajat 
ohjaavat osallistujia ja tapaavat heitä 
vähintään kaksi kertaa ohjelman aikana.

Teaching Academic Content through 
English TACE -opinnot keskittyvät 
vieraalla kielellä opettamiseen 
monikielisissä ja monikulttuurisissa 
konteksteissa

Opinnot ovat osa yliopiston yliopistope-
dagogisen koulutuksen tarjontaa

 TOHTORI-  
 KOULUTETTAVAT 
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• Kansainvälisyys ja sen tukeminen on yksi Movin toiminnan lähtö-
kohdista.

• Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 *) haastaa yliopis-
tot mukaan rakentamaan Suomesta osaavimman työvoiman 
kotimaan. Movi on mukana tässä kehitystyössä ja vaikuttamassa 
yhteiskuntamme koulutustasoon. 

• Movilla on vahva rooli kansainvälisten maisteriohjelmien opiskeli-
joiden akateemisten valmiuksien arvioinnissa sekä kieli- ja sisältö-
opintoja integroivan koulutusmallin kehittämisessä korkeakoulute-
tuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille.

 KANSAIN-  
 VÄLISYYS 

Movi tukee kansainvälistymistä monin eri tavoin,  
katso lisää sivuiltamme movi.jyu.fi

*) https://minedu.fi/korkeakoulutuksen-ja-tutkimuksen-visio-2030 

MOVILAISTEN VIERAILUT, TEHTÄVÄT JA
TOIMINTA ULKOMAISISSA YLIOPISTOISSA

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alankomaat · Australia · Barbados · Belgia · Chile · Espanja · Etelä-
Afrikka · Irlanti · Islanti · Iso-Britannia · Italia · Itävalta · Japani · 
Kanada · Kiina · Kypros · Latvia · Luxemburg · Meksiko · Norja · 
Portugali · Puola · Ranska · Ruotsi · Saksa · Slovakia · Sveitsi · Tansania 

· Tanska · Thaimaa · Tsekki · Uusi-Seelanti · Yhdysvallat · Venäjä · Viro
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 OPISKELIJAN  
 HYVINVOINTI 

• Esteetön opiskelu ja opiskelijoiden hyvinvointi ovat movilaisille 
tärkeää. Se näkyy laajana opiskelua ja hyvinvointia edistävänä 
opintotarjontana.

• Kennelliiton luku- ja kaverikoirat aloittivat työnsä kampuksella 
syksyllä 2018. Suuren suosion saanut Knowhau-toiminta laaje-
nee edelleen ja henkilökunnastamme liittyy jatkuvasti mukaan 
lisää ohjaajia Jyväskylän Kennelliiton vapaaehtoisten ohjaajien 
joukkoon.

Tutustu valmentavien kurssien tarjontaamme ja  
lukukoiriin verkkosivuillamme jyu.fi/knowhau

#KNOWHAU
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