Liiketoiminnan kehittäminen (YAMK)
Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan
Liiketoiminnan kehittämisen polkuopintoja!
Tässä infokirjeessä on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojesi aloitukseen.

Opintojen aloitus
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.
Tietoa varsinaisten opintojesi aloituksesta:


Aika: ma 2.9.2019, kahvitarjoilu klo 8.30 alkaen, tilaisuus alkaa klo 9.00



Paikka: ICT-City-rakennus (Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku), auditorio Alpha



Saapuminen: Pysäköintitilanne kampuksella on haasteellinen. Varaa saapumiseen riittävästi
aikaa. Lisätietoa: https://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-ja-kampukset/ict-talojoukahaisenkatu/



Ryhmätunnus: YLIKES19



Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) ja tietokone



Ennakkotehtävä: Tee liitteen ennakkotehtävä!

Ryhmäsi opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa. Syksyn ensimmäisten viikkojen lukujärjestykset julkaistaan aikaisintaan 17.6.2019 osoitteessa https://lukkari.turkuamk.fi.
2.9. klo 8.30–16.00: Opintosi alkavat kaikkien ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoiden
infotilaisuudella. Varaudu henkilöllisyyden todistamiseen. Saat samalla ateriaetukupongin. Iltapäivällä
lounaan jälkeen siirrymme koulutuksittain niille varattuihin tiloihin. Ohjelmassa on mm. koulutuksen
esittely sekä tietoa käytännön järjestelyistä.
3.9. klo 9.00–16.15: Ensimmäinen opintojakso Innostava työyhteisö alkaa. Tee siihen liittyvä ennakkotehtävä (liitteenä).
Syksyn 2019 lähipäivät ovat 2.– 3.9., 30.9. – 1.10., 24.– 25.10., 25.– 26.11 ja 9.12.

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000
osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen
korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.
Koulutamme käytännön huippuosaajia.
#ExcellenceInAction

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joka jakautuu lähiopetukseen ja etäjaksoihin. Lähiopetusta on
pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kahtena peräkkäisenä arkipäivänä. Lähiopetus on tärkeä osa opintoja.
Etäjaksoilla, lähitapaamisten välillä, keskitytään opintojaksojen oppimistehtäviin, jotka tehdään joko
itsenäisesti tai pienryhmissä.

Lisätietoja
Koulutusvastaava Timo Tolmunen timo.tolmunen@turkuamk.fi
Opinto-ohjaaja Johanna Gadd johanna.gadd@turkuamk.fi

Innostava työyhteisö 3.9.2019 / Ennakkotehtävä

Innostava työyhteisö –opintojakson tavoitteena on, että opintojakson käytyään opiskelija






ymmärtää alaistaitojen ja esimiestaitojen merkityksen työyhteisössä
tunnistaa erilaisuuksia työyhteisössä ja osaa toimia yhteistyössä kaikkien kanssa
osaa antaa palautetta ja toimia esimiesroolissa vaikeissakin tilanteissa
tunnistaa omat kehittämiskohteensa esimiehenä
osaa toimia esimiehenä myös virtuaalisissa toimintaympäristöissä.

Opintojaksolle orientoidutaan perehtymällä Sari Kuuselan blogiin: https://www.solmukohtia.fi/
Valitse yksi organisaatioelämää tutkaileva blogikirjoitus, lue se pohdiskellen samalla omaa työyhteisöäsi
ja kirjoita ajatuksistasi noin yksi A4-sivuinen teksti. Tuo teksti mukanasi lähitapaamiseemme 3.9.2019.
Aloitamme opintojakson keskustelemalla blogikirjoitusten herättämistä ajatuksista.
Lisätietoja tehtävästä: Paula Aali, paula.aali@turkuamk.fi
Tervetuloa opintojaksolle!
Ennakkotehtävää ei arvioida.

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
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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, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen
polkuopintopaikan vastaanottamista.
Polkuopiskelija ei ole oikeutettu Kelan opintotukeen tai muihin opiskelija-etuuksiin. Tarkemmat
tiedot löytyvät polkuopiskelijan oppaasta.
Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen polkuopinnot on aina peruttava 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
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