Sosionomi (AMK),
monimuotototeutus MSOSSS19
Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan sosionomin
polkuopintoja!
Tässä infokirjeessä on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojesi aloitukseen.

Opintojen alkaminen
Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio keskiviikkona 21.08.2019 klo 17.00 –
18.30 ICT-Cityssä (Joukahaisenkatu 3) tilassa auditorio Alpha. ICT-City sijaitsee Kupittaan aseman vieressä
ja kampukselle pääset busseilla 32, 32A, 42, 60 ja 221. Tilaisuudessa kerrotaan opintojen aloittamisen sekä
etenemisen kannalta tärkeää tietoa, joten suosittelemme paikalle tuloa. Tutustuthan myös
polkuopiskelijan oppaaseen! Oppaassa käydään läpi samoja asioita kuin orientaatiossa.
Varsinaiset opintosi alkavat kaksipäiväisellä lähijaksolla (Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1
opintojaksolla) osoitteessa Joensuunkatu 7, Salo. Ensimmäinen lähipäivä keskiviikkona 28.8.2019 klo
9.00 – 15.30, toinen lähipäivä 29.8.2019 klo 8.15 – 15.30. Opastus oikeaan paikkaan paikan päällä
(lukujärjestyksestä voit katsoa myös oikean tilan). Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi
ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla.
Opinnot sisältävät tutustumisen omaan ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin sekä perehtymisen
oppimissuunnitelmaan ja oppimisympäristöihin. Tutustut myös Turun ammattikorkeakouluun
organisaationa ja työyhteisönä.
Jatkossa lähiopetus on pääsääntöisesti kerran viikossa tiistaisin yleensä klo 8.15 – 15.45.

Rokotustietolomake ja tuberkuloosikyselylomake
Sosiaali- ja terveysalan opiskelijalta tarvitaan perustiedot terveydestä. Tulosta ja täytä
rokotustietolomake sekä tuberkuloosiselvityslomake ja tuo ne täytettyinä mukanasi ensimmäisenä
koulupäivänä. Terveydenhoitaja Pia Vatola vastaa terveyteen liittyviin kysymyksiin virka-aikana, p. 044
7725595, pia.vatola@salo.fi.

Opiskelukustannukset
Opiskelija maksaa itse oppikirjat, muut opiskelumateriaalit, matkat ja asumiskustannukset. Harjoittelua
on myös Turun ulkopuolella, mistä aiheutuu ylimääräisiä matka- ja/tai asumiskustannuksia.

Lisätietoja
Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi
Opinto-ohjaaja Marja Naatula marja.naatula@turkuamk.fi lomalla 17.6. – 11.8.2019
Opettajatuutorit Sirppa Kinos sirppa.kinos@turkuamk.fi ja Meeri Rusi meeri.rusi@turkuamk.fi

Polkuopintojen maksut
Turun avoimessa ammattikorkeakoulussa on käytössä 200€ lukukausimaksu. Polkuopinnot kestävät kaksi
lukukautta. Opinnot maksavat näin ollen 400€ vuodessa. Laskutus tapahtuu kahdessa erässä (200€
keväällä ja 200€ syksyllä).
Maksuton peruutus ei ole mahdollista opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen! Opiskelupaikan
vastaanottanut sitoutuu maksamaan lukukausimaksun. Polkuopintopaikka voidaan peruuttaa maksutta
opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen ainoastaan lääkärintodistuksen perusteella. TE-toimiston
kielteinen tukipäätös ei oikeuta polkuopintojen maksuttomaan peruutukseen. Mikäli olet TE-toimiston
asiakas,
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vastaanottamista.
Polkuopiskelija ei ole oikeutettu Kelan opintotukeen tai muihin opiskelija-etuuksiin. Tarkemmat tiedot
löytyvät polkuopiskelijan oppaasta.
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Avoimen

AMK:n

peruutuslomakkeella, myös tutkinto-opiskelijaksi siirryttäessä. Ilmoitusta opettajalle, opintotoimistoon tai
mihinkään muualle kuin lomakkeen kautta ei hyväksytä. Lomake löytyy verkkosivuiltamme.

Avoimen AMK:n toimisto
Avoimen AMK:n toimisto on polkuopiskelijoiden ensisijainen yhteydenottokanava. Olethan yhteydessä, jos
sinulla on mitään kysyttävää!
avoinamk@turkuamk.fi
Kati Kivimäki, suunnittelija, p. 040 3550202
Anne Hakala, opintoneuvoja, p. 050 5985 818

