LUO TULEVAISUUTTA
OPISKELE MASTERIKSI
Nimi
Pvm

Turun AMK:n Master School
1000 opiskelijaa, joista
350

liiketalouden alalla

350 sosiaali- ja terveysalalla

250 tekniikan alalla
50 kulttuurialalla

Master School kokoaa yhteen eri
alojen opiskelijat.

Turun AMK:n Master Schoolista
valmistuttuasi

Se tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua
sekä oman alan että muiden alojen
asiantuntijoiden kanssa – niin Suomessa
kuin kansainvälisestikin.

Sinulla on ylempi korkeakoulututkinto
eli YAMK- / Master-tutkinto.

Ja mahdollistaa joustavat
opetussuunnitelmat, joiden avulla voit
sisällyttää opintoihisi omaa
asiantuntijuuttasi tukevat opintojaksot.

Olet uudistanut työelämää
opinnäytetyösi kautta.

Olet laajentanut verkostojasi.

Sinulla on työkalut omalla urallasi
etenemiseen ja oman
asiantuntijuuden kehittämiseen

Suomen korkeakoulujärjestelmä perustuu
duaalimalliin
Yliopistot

Ammattikorkeakoulut
YAMK- eli Master-tutkinto =
ylempi korkeakoulututkinto

Tohtori
Lisensiaatti
Ylemmät korkeakoulututkinnot
Maisteri 120 op

Master-tutkinnot
60 - 90 op (1,5 - 2 vuotta)
Työkokemus 2 vuotta*
Erikoistumiskoulutukset 30 op

Alemmat korkeakoulututkinnot
Kandidaatti 180 op

Ammattikorkeakoulututkinnot
210 - 270 op

2. asteen koulutus: lukio tai ammatillinen koulutus

Ylempi AMK-tutkinto tuottaa
saman pätevyyden julkiseen
virkaan kuin yliopistossa suoritettu
ylempi korkeakoulututkinto,
esim. maisterin tutkinto.

Master-koulutuksesta valmistut
koulutuksen kielen mukaiseen
tutkintonimikkeeseen, esim.
insinööri (ylempi AMK) tai Master
of Engineering.
Suomenkielisten
tutkintonimikkeiden käännös
englanniksi on Master of…

* AMK-lain säädösmuutoksen vuoksi
työkokemusvaatimus laskee 2 vuoteen
kevään 2020 yhteishausta alkaen. Tästä
lisää dialla 12.

Leadership Excellence
Leadership Excellence -polku tarjoaa sinulle mahdollisuuden
kehittyä esimiehenä ja johtajana.
Opintojen aikana pureudut oman alasi johtamistyön
haasteisiin ja tulevaisuuden toimintaympäristöihin.
Valmistuttuasi olet kehittänyt ja uudistanut työelämää, luonut
uusia verkostoja sekä hankkinut valmiuksia vaativissa
esimies- ja johtotehtävissä toimimiseen.

Professional Excellence
Professional Excellence -polku tarjoaa sinulle
mahdollisuuden kehittää nykyistä osaamistasi vaativalle
asiantuntijatasolle.
Opintojen aikana syvennyt oman erityisalasi haasteisiin.

Valmistuttuasi olet kehittänyt ja uudistanut työelämää, luonut
uutta tietoa omalle alallesi ja hankkinut työkaluja omalla
uralla etenemiseen.

Leadership Excellence -koulutukset
Kehity esimiehenä ja johtajana
Kaikille suunnatut koulutukset

Alakohtaiset koulutukset

Master of Business Administration / Tradenomi (ylempi AMK)
• Business Management
• Sales Management
• Service Design
• Projektijohtaminen
• Sote-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
• Taide- ja kulttuurialan johtaminen

•

(ei alaan rajattua pohjakoulutusvaatimusta)

Koulutuksista valmistutaan pääsääntöisesti 90 op -laajuiseen MBA- tai
tradenomi (ylempi AMK) -tutkintoon. Koulutukseen voi hakea minkä tahansa
alan korkeakoulututkinnolla.
Halutessaan opiskelijalla on mahdollisuus valmistua myös muulla Turun
AMK:n tarjoamalla tutkintonimikkeellä (esim. insinööri (AMK)-tutkinnon
suorittanut voi valmistua insinööri (ylempi AMK)-tutkintoon niin halutessaan.

(rajattu pohjakoulutusvaatimus)

•
•
•

Insinööri (ylempi AMK),
teknologiaosaamisen johtaminen
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto,
sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto,
tutkimusryhmäopinnot
Tradenomi (ylempi AMK),
teknologiaosaamisen johtaminen

Professional Excellence –koulutukset
Syvennä asiantuntijaosaamistasi
Kulttuuriala

Liiketalouden ala

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto /
Master of Culture and Arts
• Creative Design Management
• kulttuurihyvinvointi
• media- ja kulttuuriyrittäjyys
• taiteen uudet kontekstit

Tradenomi (ylempi AMK)
• liiketoiminnan kehittäminen
• ohjelmistotekniikka ja ICT
• tutkimusryhmäopinnot

Sosiaali- ja terveysala

Insinööri (ylempi AMK)
• hajautettu energiatuotanto
• kemiantekniikka ja bioteknologia
• kone- ja meritekniikka
• ohjelmistotekniikka ja ICT
• rakentaminen
• terveysteknologia
• tutkimusryhmäopinnot

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
• erityissosiaaliohjaus
• gerontologinen asiantuntijuus
• kliininen asiantuntijuus (koulutuksen sisällöllinen painopiste
vaihtelee vuosittain)

•
•
•
•
•

kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
kulttuurihyvinvointi
terveyden edistäminen
terveysteknologia
tutkimusryhmäopinnot

Tekniikan ala

Master School: syksyn yhteishaku 2019
Hakuaika 4. – 18.9.2019

Leadership Excellence -polku:

Professional Excellence -polku:

Kaikille suunnatut koulutukset

Kulttuuriala

(ei alaan rajattua pohjakoulutusvaatimusta)

Master of Business Administration / Tradenomi (ylempi AMK)
• Business Management
• Sales Management
• projektijohtaminen

Alakohtaiset koulutukset
(rajattu pohjakoulutusvaatimus)

•

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto,
sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

•

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, kulttuurihyvinvointi

Liiketalouden ala
•

Tradenomi (ylempi AMK), ohjelmistotekniikka ja ICT

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
• gerontologinen asiantuntijuus
• kliininen asiantuntijuus (omahoito ja kansansairaudet)
• kulttuurihyvinvointi
• terveyden edistäminen

Tekniikan ala

Insinööri (ylempi AMK)
• kone- ja meritekniikka
• ohjelmistotekniikka ja ICT

Master School: kevään yhteishaku 2020
Hakuaika 8.-22.1. (englanninkieliset koulutukset) ja
18.3. – 1.4.2020 (suomenkieliset koulutukset)

Leadership Excellence -polku:

Professional Excellence -polku:

Kaikille suunnatut koulutukset

Kulttuuriala

(ei alaan rajattua pohjakoulutusvaatimusta)

Master of Business Administration /
Tradenomi (ylempi AMK)
•
Service Design *
•
sote-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen

Alakohtaiset koulutukset
(rajattu pohjakoulutusvaatimus)

•
•
•

Insinööri (ylempi AMK),
teknologiaosaamisen johtaminen
Tradenomi (ylempi AMK),
teknologiaosaamisen johtaminen

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto /
Master of Culture and Arts
• Creative Design Management *
• media- ja kulttuuriyrittäjyys
• taiteen uudet kontekstit

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMKtutkinto
• erityissosiaaliohjaus
• kliininen asiantuntijuus
(bioanalytiikka, radiografia, syövän
hoito, mielenterveys ja päihdetyö)
• kuntoutuksen ja liikunnan
integraatio
• terveyden edistäminen
• terveysteknologia

Liiketalouden ala

Tradenomi (ylempi AMK),
• liiketoiminnan kehittäminen

Tekniikan ala

Insinööri (ylempi AMK)
• hajautettu energiatuotanto
• rakentaminen
• terveysteknologia

* Englanninkielisten
koulutusten
hakuaika jo
8.-22.1.2020

Opiskelemaan haetaan pääsääntöisesti
yhteishaussa
Opinnot alkavat
tammikuussa 2020

Syksyn
yhteishaku
4. – 18.9.2019

Opiskelijavalinta:
Todistusvalinta
Motivaatiokirje
Ennakkotehtävä
Valintakoe

Yhteishakujen
koulutustarjonta
vaihtelee hauittain.

Kevään
yhteishaku
8.-22.1.2020 tai
18.3 – 1.4.2020

Opiskelu tutkinto-opiskelijana
60 - 90 op / 1,5 – 2 vuotta

Opinnot alkavat
elo-syyskuussa 2020

Opiskelijavalinta:
Todistusvalinta
Motivaatiokirje
Ennakkotehtävä
Valintakoe

Opiskelu tutkinto-opiskelijana
60 - 90 op / 1,5 – 2 vuotta

Kevään yhteishaussa kaikkien englanninkielisten koulutusten hakuaika on jo tammikuussa. Suomenkielisten koulutusten hakuaika on maalis-huhtikuussa.
Opinnot alkavat kuitenkin kaikissa kevään yhteishaun koulutuksissa syksyllä.

Opiskelemaan voi hakeutua myös
avoimen AMK:n kautta

Polkuopinnot

Opinnot alkavat
tammikuussa 2020 /
elo-syyskuussa 2020

Yhteishaku ja
sen opiskelijavalinnat

Haku avoimen AMK:n
polkuopintoihin

• joulukuussa 2019
(syksyn yhteishaun hakukohteet)
• heinäkuussa 2020
(kevään yhteishaun hakukohteet)

Haku tutkintoopiskelijaksi avoimen
AMK:n väylässä
(jatkuva haku)

Opiskelu avoimessa AMK:ssa
polkuopiskelijana

Opiskelu tutkintoopiskelijana

•
•

•
•

•

1. vuoden opinnot (30 op)
yhdessä tutkintoopiskelijaryhmän kanssa
maksullista

Omatoiminen
opiskelu

Polkuopintojen koulutustarjonta vastaa
pääosin edeltävän yhteishaun
koulutustarjontaa.*

Yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n tarjonnasta
•
•
•
•

min. 10 tai 15 op Master-tason opintoja
soveltuvat opintojaksot etsitään itse ja jokaiselle opintojaksolle
ilmoittaudutaan erikseen
opintoja voi suorittaa haluamassaan tahdissa
maksullista

•

loput opinnoista 30-60 op
yhdessä saman tutkintoopiskelijaryhmän kanssa
ilmaista

Master-tutkinto 60 -90 op / 1,5 – 2 v.

Opiskelu tutkinto-opiskelijana
•
•

•

loput opinnoista max. 50-75 op
opintojen suorittamisaikataulu riippuu
tutkinto-opiskelun aloittamisajankohdasta ja
tarjolla olevista opintojaksoista
ilmaista

Master-tutkinto 60 -90 op (koko tutkinnon suoritusaika riippuu
omasta tahdista avoimen AMK:n opinnoissa)

* Kaikkiin
koulutuksiin ei
välttämättä ole
polkuopintoja tai
mahdollisuutta
hakeutua avoimen
AMK:n kautta.

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimus
Soveltuva korkeakoulututkinto + 2 vuoden (alan) työkokemus
-

Hakukelpoisuuden tuottava korkeakoulututkinto määritellään hauittain ja koulutuksittain
(ks. aina Opintopolusta).

-

Työkokemus kerrytettävä hakukelpoisuuden tuottavan korkeakoulututkinnon (esim. AMKtutkinto) suorittamisen jälkeen*

-

Pohjakoulutusvaatimus koskee myös avoimen AMK:n polkuopintoja.
Työkokemusvaatimuksen tulee täyttyä vasta kun haet tutkinto-opiskelijaksi.

* Ammattikorkeakoulu voi hyväksyä työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen
tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen.

Muutos mahdollistaa sen, että
• amk voi käyttää
pohjakoulutusvaatimuksessa ns.
harkinnanvaraisuutta (esim.
pohjakoulutukseksi voi riittää opistotason
tutkinto)
• minimityökokemusvaatimus alenee 2
vuoteen
Kukin ammattikorkeakoulu päättää kuitenkin
koulutuskohtaiset pohjakoulutus- ja
työkokemusvaatimukset itse.

Master School

AMK-tutkinto

210 – 270 op
3,5 – 4 vuotta
tai muu soveltuva korkeakoulututkinto

Huom! Ammattikorkeakoululain muutosta
aletaan soveltaa 1.8.2020 jälkeen alkavissa
koulutuksissa.

Työkokemus 2 v.

(ylempi AMK)
60 – 90 op
1,5 – 2 vuotta

Työelämälähtöinen koulutus
•

Koulutukset on suunniteltu työelämän tarpeisiin ja
henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Master-tutkinto on
tiiviisti työelämään kytkeytyvä koulutus.

•

Tutkinto rakentuu syventävistä ammatillisista opinnoista,
vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä.
Opinnäytetyö on 30 op ja se tehdään kehittämishankkeena
useimmiten omalle työpaikalle.

•

Opiskelu on monimuoto-opiskelua, eli se sisältää lähi- ja
etäopiskelua, myös verkossa. Tutkinto on suunniteltu
suoritettavaksi työn ohessa, ja lähiopetusta on keskimäärin
kerran kuukaudessa kahden päivän intensiivijaksoina.
Lähiopetus muodostuu mm. asiantuntijaluennoista ja
seminaarityöskentelystä.

Master-tutkintojen rakenne
90 op
Leadership Excellence
•
•
•

tradenomi (ylempi AMK)-,
MBAsote-alan ylempään AMKtutkintoon johtavat
koulutukset

Professional Excellence
•
•

60 op

Tulevaisuuden tekijät 10 op
Kaikille yhteiset opinnot

Koulutuskohtaiset syventävät
opinnot
30 op

10 op

liiketalous
sosiaali- ja terveysala

Vapaasti valittavat opinnot
20 op

10 op

Opinnäytetyö 30 op

Leadership Excellence
•
•

insinööri (ylempi AMK)- ja
kulttuurialan ylempään AMKtutkintoon johtavat
koulutukset

Professional Excellence
•
•

tekniikan ja liikenteen ala
kulttuuriala

Tutkimusryhmäopinnot
Master-tutkintojen rakenne

Master-tutkinnon voi opiskella myös Turun AMK:n tutkimusryhmissä:
Tutkimusryhmäopinnoissa opiskelija toimii opiskelun aikana hakemassaan
tutkimusryhmässä tutkimusryhmän jäsenenä: projektipäällikkönä tai asiantuntijana.

90 op

Tulevaisuuden tekijät 10 op
Kaikille yhteiset opinnot

”Perinteisissä” Master-koulutuksissa opinnot koostuvat opintojaksoista, jotka
sisältävät mm. asiantuntijaluentoja, itsenäistä opiskelua, ryhmä- ja
seminaarityöskentelyä.

•

Tutkimusryhmäopinnoissa opintojaksojen suorittamisen sijaan opiskelija
työskentelee tutkimusryhmän jäsenenä ja suorittaa opinnot projektityöskentelyllä.

•

Henkilökohtaista oppimissuunnitelmaa laadittaessa varmistetaan, että
suunnitellut työtehtävät täyttävät Master-tutkintoihin edellytettävät
osaamistavoitteet.

•

Myös opinnäytetyö tehdään tutkimusryhmälle, ja projektityöskentelynä toteutuva
opiskelu tukee opinnäytetyön tekemistä koko opintojen ajan.

•

Projektityöskentelyn ohella opiskelijan on mahdollisuus suorittaa myös
”perinteiseen” tarjontaan kuuluvia opintojaksoja osana tutkintoaan.

Nämä opinnot suoritetaan tutkimusryhmässä

Miten tutkimusryhmäopinnot eroavat muista Master-koulutuksista?
•

60 op

Koulutuskohtaiset syventävät
opinnot
30 op

10 op

Vapaasti valittavat opinnot
20 op

10 op

Opinnäytetyö 30 op

Tutkimusryhmäopinnot
Tällä hetkellä Master-tutkinnon voi suorittaa tekniikan,
liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalalla, valmistuen

Tutkimusryhmäopintoihin hakeutuminen:
•

•
•
•

insinööri (ylempi AMK)tradenomi (ylempi AMK)- tai
sosiaali- ja terveysalan ylempään AMK-tutkintoon.

•
•
•

TKI Turun AMK:ssa
196 projektia
10,5 M€ TKI-menoja
8 M€ ulkoista rahoitusta
2. paras AMK ulkoisen
rahoituksen hankkijana
Suomessa

Tutkimusryhmäopintoihin on ns. jatkuva haku, eli voit hakea
opiskelijaksi myös yhteishakuaikojen ulkopuolella.
Tutkimusryhmäopintoihin on samat pohjakoulutus- ja
työkokemusvaatimukset kuin ns. perinteisiin koulutuksiin.
Opintoihin haettaessa, valitaan ensiksi tutkimusryhmä, jonka
toiminnasta on kiinnostunut.
Tarkemmat hakuohjeet: turkuamk.fi/haku

Tekniikka ja liiketoiminta -sektorin tutkimusryhmät:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Arvonluonnin uudet alustat ja muodot
Design Thinking
Global Gateway - Palvelujen johtaminen ja kehittäminen
globaalissa toimintaympäristössä
Kiertotalouden liiketoimintamallit
Liiketoiminnan digitaalinen murros
Myynti
Rakennettu ympäristö
Terveysteknologia
Tietoliikenne ja tietoturva

•
•
•
•
•

Tulevaisuuden interaktiiviset teknologiat
Uudet materiaalit ja prosessit
Uusi energia - New Energy
Vesi- ja ympäristötekniikka
Älykkäät koneet - Smart Machines

Terveys ja hyvinvointi -sektorin tutkimusryhmät:
•
•
•
•
•

Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaminen
Kliininen asiantuntijuus
Mielenterveyden edistäminen
New Ways of Promoting Performance
Sosiaalinen toimijuus ja osallisuus

Seuraava yhteishaku on
kevään yhteishaku 8. – 22.1. ja 18.3. – 1.4.2020
Valtakunnallinen
yhteishakujärjestelmä
www.opintopolku.fi

Näin haet yhteishaussa:
•

Tutustu koulutustarjontaan nettisivuillamme:
turkuamk.fi/masterschool

•

Täytä hakulomake yhteishakuaikana Opintopolussa. Huom! Hakuaika
päättyy klo 15.00.

•

yhteishaku 8. – 22.1.2020 englanninkieliset koulutukset

•

yhteishaku 18.3. – 1.4.2020 suomenkieliset koulutukset

•

Liitä hakulomakkeelle tarvittavat liitteet (esim. todistuskopiot).

•

Opiskelijat valitaan eri koulutuksiin eri tavoin:

•
•
•
•

todistusvalinta
motivaatiokirje
ennakkotehtävä ja/tai
valintakoe

Haku syksyn yhteishaussa mukana olleiden koulutuksien polkuopintoihin on
marras-joulukuussa 2019. Lue lisää: turkuamk.fi/avoin

Haun jälkeen:
•

•

•

Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään
•

5.6.2020 englanninkieliset koulutukset

•

8.7.2020 suomenkieliset koulutukset

Ota opiskelupaikka vastaan
•

10.7.2020 klo 15.00 mennessä (englanninkieliset
koulutukset)

•

15.7.2020 klo 15.00 mennessä (suomenkieliset koulutukset)

Aloita opinnot elo-syyskuussa 2020.

Kiitos!
Lue lisää:
www.turkuamk.fi/MasterSchool

