Tradenomi (ylempi AMK), Projektijohtaminen
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakoulun Master Schooliin projektijohtamista!
Lue tästä ohjeet oman ryhmäsi aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen.

Opintojen aloitus
10. tammikuuta 2022
8.15-09.45 Tapaat tutor-ryhmäsi ja –opettajasi Zoomkokouksessa: https://turkuamk.zoom.us/j/61719189754 . Yhteys avataan 15 minuuttia ennen
tapaamisen alkua. Varmistathan ajoissa, että yhteys toimii.
10.00-11.30 Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin yhteinen avajaissessio Zoomissa
https://turkuamk.zoom.us/j/64281701215 salasana 317922. Avajaissessio ja sen jälkeen alkava
opintojakso toteutetaan ainakin osin englanniksi.
12.30-15.30 Aloitat ensimmäisen opintojaksosi Tulevaisuuden toimintaympäristöt Zoomtapaamisessa https://turkuamk.zoom.us/j/64281701215 salasana 317922. Huomioithan, että
seuraavalla sivulla on kurssiin liittyvä ennakkotehtävä, joka sinun tulee tehdä ennen
aloituspäivää.

11. tammikuuta 2022
9.00–16.00 Tapaat tutorryhmäsi ja –opettajasi ryhmätapaamisessa (Lemppari,
Lemminkäisenkatu 30, LEM_A311). Päivän aikana käytte läpi käytännön asioita opinoista ja
niiden sisällöstä sekä tutustutte ryhmän ja tutoropettajan kanssa.
Lisätietoja tiloista ja ohjeet saapumiseen:
Lemppari – Turun ammattikorkeakoulu (turkuamk.fi)
Huomioithan, että alueella on rajallinen määrä parkkipaikkoja, eikä juurikaan ilmaisia
parkkipaikkoja. Ota tämä huomioon, mikäli saavut omalla autolla.
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Tietoa opinnoista
Löydät ryhmäsi oppimissuunnitelman opinto-oppaasta. Opintojaksojen aikataulut löydät
https://lukkari.turkuamk.fi. Etsi opintojaksoja ryhmäsi koodilla YPROTK22.
Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, jotka jakautuvat lähiopetukseen ja etäjaksoihin.
Lähiopetusta on pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kahtena peräkkäisenä päivänä. Lähiopetus
on tärkeä osa opintoja. Etäjaksoilla, lähitapaamisten välillä, keskitytään opintojaksojen
oppimistehtäviin, jotka tehdään joko itsenäisesti tai pienryhmissä.
Perehdy opiskeluun Turun AMK:ssa sekä opetuksessa hyödynnettäviin IT-järjestelmiin itsenäisesti
Digistartti-materiaalin avulla. Digistartin löydät itslearning-oppimisympäristöstä, jonne pystyt
kirjautumaan aktivoituasi käyttäjätunnuksesi.

Tärkeää!
Tarkistathan uusimmat turvallisuusohjeet ja suositukset COVID19 –tilanteeseen liittyen ja
toimithan niiden mukaisesti.
Turun ammattikorkeakoulun varautuminen koronavirukseen – Turun ammattikorkeakoulu
(turkuamk.fi)

Lisätietoa
Koulutusvastaava Reetta Raitoharju reetta.raitoharju@turkuamk.fi
Koulutuksen tutoropettaja Krista Ojala krista.ojala@turkuamk.fi
Opinto-ohjaaja Johanna Gadd johanna.gadd@turkuamk.fi
Avoin AMK: avoinamk@turkuamk.fi
Ennakkotehtäväohjeistus aloituspäivän megatrendikorteilla työskentelyyn, kevät 2022
Kaikille Turun AMK:n Master Schoolin koulutuksille yhteinen ja pakollinen opintojakso
Tulevaisuuden toimintaympäristöt käynnistyy heti opintojen aloituspäivänä 10.1.2022.
Aloituspäivässä orientoidutaan opintojaksoon ja keskustellaan monialaisissa pienryhmissä
megatrendien vaikutuksista omaan työhön ja ammattialaan.
Tutustu seuraaviin aineistoihin ja valmistaudu keskustelemaan megatrendeistä aloituspäivässä:
•
•

Sitra 2020: Megatrendikortit. https://media.sitra.fi/2020/01/15141544/megatrendikortit2020.pdf
Sitra 2020. Megatrendit 2020. https://media.sitra.fi/2019/12/15143428/megatrendit2020.pdf

All TUAS Master School’s programmes include a compulsory course The Future Operating
Environments. Course will start already on TUAS Master School Opening Day 10.1.2022 with an
orientation to the course and multiprofessional team discussions in which team members share
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experiences and thoughts on the impacts of megatrends on their professional field and their
own work.
Familiarize yourself with the following materials and be prepared to discuss megatrends on the
opening day:
•
•
•
•

Dufva, Mikko 2020. What are megatrends? https://www.sitra.fi/en/articles/what-aremegatrends/
Dufva, Mikko 2020. The big picture of the megatrends. Sitra articles.
https://www.sitra.fi/en/articles/the-big-picture-of-the-megatrends/
Sitra 2020. Megatrends 2020 slide-set. https://www.sitra.fi/en/articles/megatrends2020-slide-set/
Sitra 2020. Megatrend cards.
https://media.sitra.fi/2020/03/04130112/2021544megatrendikortit2020enverkko.pdf
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