Medianomi (AMK), mainonnan
suunnittelu, polkuopinnot
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Lue tästä tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi
aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen.

Opintojen aloitus

•

Aloitusaika: ti 25.8.2020 klo 10.00

•

Paikka: Lemminkäisenkatu 30, B-siiven aula (B 104 Frami)

•

Ryhmätunnus: PMEDIS20

•

Ota mukaan: Kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, henkilökortti tai ajokortti)

Ryhmäsi opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa. Syksyn ensimmäisten viikkojen
lukujärjestykset julkaistaan aikaisintaan 17.6.2020 osoitteessa https://lukkari.turkuamk.fi.
Opintosi alkavat Opintoihin orientoituminen -opintojaksolla tiistaina 25.8.2020 klo 10:00. Tämä
opintojakso kestää neljä työpäivää (tiistai–perjantai) ja sisältää perehtymisen Turun
ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. Opintojakson aikana työskennellään
pääsääntöisesti klo 09-16.

Opiskelupaikan vastaanottaminen
Toimi opiskelupaikan vastaanottamiseksi Turun ammattikorkeakoulun verkkosivuilla olevan ohjeistuksen
mukaisesti, ks. myös opiskelun aloittaminen.

Lisäohjeet tietokoneen hankintaan
Turun ammattikorkeakoulussa siirrytään yhä enemmän opiskelijoiden omien tietokoneiden
hyödyntämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä sinulla pitää olla käytettävissäsi oma kannettava
tietokone koulupäivien aikana.
Tutustu ohjeeseen oman tietokoneen tarpeellisuudesta opiskelussa (linkki ohjeeseen sivulla
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/aloitus/).

Opintojen hyväksilukeminen
Mikäli sinulla on aiemmin suoritettuja kulttuuri- tai muun alan korkeakouluopintoja mieti, onko niissä
joitakin hyväksi luettavia opintoja, joita voisit sisällyttää medianomitutkintoon.

HUOM Polkuopiskelija! Avoimen AMK:n opiskelijaroolille ei voi tehdä hyväksilukuja. Voit anoa
hyväksilukua aikaisemmille opinnoillesi vasta, kun olet hakenut tutkinto-opiskeluoikeutta ja tullut
hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylähaussa (tai yhteishaussa). Osaamisnäyttöjä
avoimen AMK:n opiskelija voi kuitenkin tehdä. Voit sopia mahdollisista näytöistä suoraan
opintojakson opettajan kanssa

Lisätietoa
Avoin AMK: avoinamk@turkuamk.fi, 02 26336109 (tiistai klo 9-11 ja perjantai klo 9-11)
Aloittavan ryhmän opettajatuutori Johanna Vaaherkumpu p. 040 3550 185
Opinto-ohjaaja Pia Oförsagd p. 040 3550 195
Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi.

Vertaistuutorien tervehdys
Lue vertaistuutorien tervehdys seuraavilta sivuilta.

Onnea, olet mahtava!
Heippa, ja tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiaan!

Me tuutorit odotamme innolla tapaamistasi ja olemme vastassa heti ensimmäisenä päivänä
orientoivan viikon alkaessa. Autamme sinua tutustumaan koulun käytäntöihin sekä tietysti uusiin
opiskelukavereihin.

Olemme suunnitelleet Taideakatemian opiskelijayhdistyksen TOY ry:n kanssa kivaa
tekemistä orientoivalla viikolla joinakin iltoina. Suosittelemme siis jättämään hieman tilaa
kalenteriin, jotta pääset tutustumaan paremmin uusiin opiskelukavereihisi!

Tuutorien vinkit koulun alkuun
• Suosittelemme ottamaan mukaan kalenterin ja muistiinpanovälineet.
Infoa tulee paljon!
• Opiskelijahintainen lounas maksaa 2,60 €. (Ei polkuopiskelijat)
• Ole ajoissa. Jos tulet autolla, varaa reilusti aikaa parkkipaikan metsästykseen.
Varsinkin Lemminkäisenkadun kampuksen läheisyydessä maksuttomia
parkkipaikkoja on vähän.
• Jos kaipaat uutta kotia Turusta, nämä linkit voivat olla hyödyllisiä:
https://tys.fi/
https://oikotie.fi/
Muita hyödyllisiä linkkejä:
https://www.foli.fi/
https://www.kela.fi/opiskelijat
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/yleista/

Somekanavia ja infoa
Jotta voisit jo fiilistellä tulevaa ja pohtia alkavia opintoja, olemme luoneet uusia opiskelijoita
varten oman Facebook-ryhmän. Löydät sen nimellä Taideakatemian fuksit 2020.
HUOM!

Luokan yhteinen Whatsapp-ryhmä luodaan vasta opintojen alkaessa yhdessä
tuutoreiden kanssa!

VINKKI!

Näihin kannattaa myös tutustua etukäteen.

TOY RY
Turun Taideakatemian opiskelijayhdistys on perustettu vuonna 1998. TOY ry
ajaa taideakatemialaisten asioita ja järjestää erilaisia tapahtumia. www.toyry.fi

Turun Taideakatemian opiskelijayhdistys TOY ry
toyry

TUO
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO valvoo koko Turun AMK:n opiskelijoiden
etuja ja oikeuksia. Sen tarkoitus on tuoda opiskelijoiden ääni kuuluviin ammattikorkeakoulussa
ja kaupunkien päätöksenteossa. Maksamalla TUO:n jäsenmaksun saat itsellesi opiskelijakortin.
www. opiskelijakunta.net

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO
opiskelijakunta_tuo

Muita Instagram -tilejä
turkuamk
taideakatemia

Tuudo -mobiilisovellus

Tuudo on sovellus, joka kokoaa yhteen monia tarvitsemiasi tietoja. Tuudosta
näet helposti mm. lukujärjestyksen, opintojen etenemisen, opiskelijaravintoloiden lounaslistat, sekä bussiaikataulut ja kampusten kartat.

Suosittelemme ehdottomasti tutustumaan Tuudoon. Se on saatavilla sekä
AppStoresta, että Play Kaupasta.

Föli Reittiopas
Turun joukkoliikenteen keltaiset bussit kantavat nimeä Föli. Fölin
reittiopas on helppokäyttöinen ja se ohjeistaa kävelymatkat
pysäkeille sekä oikean bussin, johon hypätä. Jos kuljet busseilla ja
olet epävarma, reittiopas on todettu hyvin toimivaksi!

Rentouttavaa kesää! Nähdään orientoivilla!

