Meillä ammatilliset

haaveet muuttuvat
todeksi.

Turun ammattikorkeakoulu

Turun AMK on yksi Suomen suurimmista
ammattikorkeakouluista. Koulutusta on
tarjolla neljällä eri alalla.

9600

opiskelijaa, joista

2000 liiketalouden ja hallinnon alalla
3000 sosiaali- ja terveysalalla
3800 tekniikan ja liikenteen alalla
800 kulttuurialalla

Kampukset Turussa
Kupittaan kampus

Linnankadun taidekampus

Kupittaan kampus kokoaa yhteen Turun AMK:n toimipisteet
Kupittaan alueella. Suurin osa Turun AMK:n opiskelijoista
opiskelee Kupittaan kampuksella.

Linnankatu 54-60

Kampus muodostuu viidestä rakennuksesta, jotka ovat lyhyen
kävelymatkan päässä toisistaan:
-

EduCity (Joukahaisenkatu 5) – valmistuu 2020
ICT-City (Joukahaisenkatu 3)
Lemppari (Lemminkäisenkatu 30)
Medisiina D (Kiinanmyllynkatu 10)
#Tehdas (Lemminkäisenkatu 28)

Linnankadun taidekampuksella toimii
Turun AMK:n Taideakatemia.

Kampus Salossa
Salo IoT Campus
Joensuunkatu 7

Turun AMK:n toimipiste Salossa sijaitsee
Salo IoT Campuksella.

. Kampukselle pääset kätevästi julkisilla tai esimerkiksi
kimppakyydillä opiskelukavereiden kanssa. Kampus
sijaitsee n. 1,5 km kävelymatkan päässä Salon juna- ja
linja-autoasemalta.

Turun AMK:n lisäksi kampuksella toimii useita yrityksiä
ja tutkimuslaitoksia. Salo IoT Campus tarjoaakin
opiskelijoille hyvän mahdollisuuden verkostoitua
alueen toimijoiden kanssa opintojen aikana.

Erilaisia tapoja opiskella tutkinto
Päiväkoulutus

Monimuotokoulutus

Verkko-opinnot

Päivätoteutuksena opiskeltava
AMK-koulutus on pääosin
päiväopiskeluna toteutettavaa,
kokoaikaista opiskelua.

Monimuotototeutus mahdollistaa
opiskelun joustavasti työn ohella.

Verkko-opintoina
toteutettavissa koulutuksissa
opiskelet tutkinnon kokonaan
verkossa.

Kaikki AMK-koulutukset
toteutuvat monimuotoopiskeluna, eli opinnot sisältävät
lähiopetuksen lisäksi itsenäistä
opiskelua, projektiopintoja,
ryhmätöitä ja verkko-opintoja.

Lähiopetuksen määrä riippuu
opiskelijan taustasta ja
aiemmasta osaamisesta,
useimmiten lähiopetusta on 1-2
päivänä viikossa.

Lähiopetuksen lisäksi opintoihin
sisältyy itsenäistä opiskelua,
projektiopintoja, ryhmätöitä ja
verkko-opintoja.

Koulutuksiin voi sisältyä lyhyt
intensiivijakso lähiopetuksena
sekä esim. lähiopetuksena
toteutettavia simulaatio-opintoja.
Lisäksi harjoittelu suoritetaan
harjoittelupaikalla.

Koulutukset kevään yhteishauissa 2020
Englanninkieliset koulutukset 8. – 22.1.2020 *
Suomenkieliset koulutukset 18.3. – 1.4.2020
Kulttuuriala
PÄIVÄKOULUTUS
Kuvataiteilija (AMK)
• animaatio
• kuvataide
• valokuva
Medianomi (AMK)
• elokuva
• journalismi
• mainonnan suunnittelu
• tuotanto ja projektinhallinta
Musiikkipedagogi (AMK)
Tanssinopettaja (AMK)
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
• teatteri
• sirkus
MONIMUOTOKOULUTUS
Kuvataitelija (AMK)
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)

Liiketalouden ja
hallinnon ala

Sosiaali- ja
terveysala

PÄIVÄKOULUTUS
Tradenomi (AMK)
• digitaalinen liiketoiminta, Salo
• finanssipalvelut
• liiketalous
• liiketoiminnan logistiikka
• myyntityö
• tietojenkäsittely

PÄIVÄKOULUTUS
Bioanalyytikko (AMK)
Ensihoitaja (AMK)
Fysioterapeutti (AMK)
Hammasteknikko (AMK)
Kätilö (AMK)
Röntgenhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK), Turku ja Salo
Sosionomi (AMK)
Suuhygienisti (AMK)
Toimintaterapeutti (AMK)

VERKKO-OPINNOT
Bachelor of Business Administration,
International Business Online *

MONIMUOTOKOULUTUS
Tradenomi (AMK)
• liiketalous
• taloushallinto

VERKKO-OPINNOT
Sairaanhoitaja (AMK)
Sosionomi (AMK)
MONIMUOTOKOULUTUS
Sairaanhoitaja (AMK), Salo
Sosionomi (AMK), Salo

Tekniikan ala
PÄIVÄKOULUTUS
Bachelor of Engineering, Information and
Communications Technology *
Insinööri (AMK)
• ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
• bio- ja kemiantekniikka
• energia- ja ympäristötekniikka
• konetekniikka
• myynti-insinööri
• rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
• tieto- ja viestintätekniikka
• tuotantotalous
Rakennusmestari (AMK)
MONIMUOTOKOULUTUS
Insinööri (AMK)
• kemiantekniikka
• konetekniikka
• rakennustekniikka

AMK-tutkinnon rakenne
Perusopinnot (ydinosaaminen)

Perusopinnoissa perehdytään oman alan
perusteisiin, kieli- ja viestintätaitoihin sekä
ryhmä- ja projektityöskentelytaitoihin.

Harjoittelu

Kaikkiin AMK-tutkintoihin kuulu harjoittelu.
Ajankohta ja harjoittelujaksojen kesto vaihtelee
koulutuksittain.

AMK-tutkinto
210 - 270 op
3,5 – 4,5 vuotta

Ammattiopinnot
(ydin- ja laajentava osaaminen)

Ammattiopinnoissa syvennetään osaamista
omalla alalla. Osassa koulutuksia voi myös valita
suuntautumisvaihtoehdon (osaamispolku), jossa
erikoistutaan tiettyyn osaamisalueeseen.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö tehdään opintojen
loppuvaiheessa.

Esimerkki:
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Insinööri (AMK) 240 op
1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

Ydinosaaminen:

Ydinosaaminen:

Laajentava osaaminen:

Laajentava osaaminen:

• Insinöörin matemaattiset
perusteet

• Geotekniikka, geodesia ja
tuotanto

Ammattiopinnot valituilta
erikoistumisaloilta:

Ammattiopinnot valituilta
erikoistumisaloilta:

• Infran ja talonrakennuksen
perusteet

• Rakennusmateriaalien toiminta
• Betoni- ja pohjarakenteet

• Infratekniikka
• Kiinteistöjohtaminen
• Talonrakennustekniikka

• Infratekniikka
• Kiinteistöjohtaminen
• Talonrakennustekniikka

• Rakenteiden perusteet

•

• Insinöörin matemaattiset
perusteet II
• Projektin- ja taloudenhallinta

Harjoittelu

Harjoittelu

Tutustu oppimissuunnitelmiin
tarkemmin: opinto-opas.turkuamk.fi

Vapaasti valittavat opinnot

Harjoittelu

•
•

Vapaasti valittavat opinnot
Innovaatioprojekti

Opinnäytetyö

Huom! Esimerkki perustuu vuoden 2019 opetussuunnitelmaan, muutokset mahdollisia.

Esimerkki:
Tradenomi (AMK), liiketalous
Tradenomi (AMK) 210 op
1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

Ydinosaaminen:

Ydinosaaminen:

Laajentava osaaminen:

Laajentava osaaminen:

• Projektipaja

• Liiketalouden ydinosaaminen

Opinnäytetyö

• Liiketalouden ydinosaaminen

Laajentava osaaminen:

Perusharjoittelu

Osaamispolun mukaiset opinnot:
• Innovatiivinen liiketoiminta ja
yrittäjyys (Bisnesakatemia)
• Markkinointi
• Matkailu ja wellness
liiketoimintana
• Taloushallinto

Osaamispolun mukaiset opinnot:
• Innovatiivinen liiketoiminta ja
yrittäjyys (Bisnesakatemia)
• Markkinointi
• Matkailu ja wellness
liiketoimintana
• Taloushallinto

• Innovaatioprojekti

Tutustu oppimissuunnitelmiin
tarkemmin: opinto-opas.turkuamk.fi

• Innovaatioprojekti
• Vapaasti valittavat opinnot
Ammattiharjoittelu
Opinnäytetyö

Huom! Esimerkki perustuu vuoden 2019 opetussuunnitelmaan, muutokset mahdollisia.

Esimerkki:
Sairaanhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK) 210 op
1. vuosi

2. vuosi

Ydinosaaminen:
• Korkeakouluopiskelu- ja
työelämätaidot
• Asiakaslähtöiset sosiaali- ja
terveyspalvelut
• Kieli- ja viestintäopinnot
• Hoitotyön filosofia ja näyttöön
perustuvuus sairaanhoitajan
professiossa
• Ihmisen elimistön toiminta ja
hänen tutkimisensa perusta
• Kliinisen hoitotyön perusteet
• Sisätauti-kirurgisen asiakkaan
voimavaroja tukeva hoitotyö

Ydinosaaminen:
• Korkeakouluopiskelu- ja
työelämätaidot
• Kieli- ja viestintäopinnot
• Sisätauti-kirurgisen asiakkaan
voimavaroja tukeva hoitotyö
• Mielenterveys ja asiakkaan
voimavaroja tukeva hoitotyö
• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden
edistäminen, lasten ja perheen
hoitotyö

Hoitotyön prekliininen harjoittelu
Hoitotyön kliininen harjoittelu

Laajentava osaaminen:
• Vapaasti valittavat opinnot

Hoitotyön prekliininen harjoittelu
Hoitotyön kliininen harjoittelu

3. vuosi

4. vuosi

Ydinosaaminen:
• Korkeakouluopiskelu- ja
työelämätaidot
• Kehittämis-, tutkimus- ja
innovaatio-osaaminen

Ydinosaaminen:
• Korkeakouluopiskelu- ja
työelämätaidot
• Pakolliset ja vaihtoehtoiset
suuntaavat opinnot

Hoitotyön kliininen harjoittelu
Opinnäytetyö

Hoitotyön prekliininen harjoittelu
Hoitotyön kliininen harjoittelu

Laajentava osaaminen:
• Vapaasti valittavat opinnot

Tutustu oppimissuunnitelmiin
tarkemmin: opinto-opas.turkuamk.fi
Huom! Esimerkki perustuu vuoden 2019 opetussuunnitelmaan, muutokset mahdollisia.

Esimerkki:
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), teatteri
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) 240 op
1. vuosi

2. vuosi

Ydinosaaminen:
• Korkeakouluopiskelu- ja
työelämätaidot
• Kieli- ja viestintäopinnot
• Taiteidenväliset projektipäivät
• Teatterin analyysiopinnot
• Teatterin projektiopinnot
• Ohjaaminen
• Teatteri-ilmaisun ammattitekniikat

Ydinosaaminen:
• Korkeakouluopiskelu- ja
työelämätaidot
• Kieli- ja viestintäopinnot
• Taiteidenväliset projektipäivät
• Teatterin analyysiopinnot
• Ohjaaminen
• Teatteri-ilmaisun
ammattitekniikat

Laajentava osaaminen:
• Vapaasti valittavat opinnot

Laajentava osaaminen:
• Vapaasti valittavat opinnot
Työharjoittelu

Tutustu oppimissuunnitelmiin
tarkemmin: opinto-opas.turkuamk.fi

3. vuosi
Ydinosaaminen:
• Korkeakouluopiskelu- ja
työelämätaidot
• Teatterialan työelämätietous ja
yrittäjyys
• Opettajan ammattitaidon
perusteet
• Teatterin projektiopinnot
• Ohjaaminen
• Teatteri-ilmaisun
ammattitekniikat
Laajentava osaaminen:
• Vapaasti valittavat opinnot
Opetusharjoittelu
Työharjoittelu
Opinnäytetyö

4. vuosi
Ydinosaaminen:
• Korkeakouluopiskelu- ja
työelämätaidot
• Ohjaaminen
• Teatteri-ilmaisun
ammattitekniikat
Laajentava osaaminen:
• Vapaasti valittavat opinnot
Opetusharjoittelu
Työharjoittelu
Opinnäytetyö

Huom! Esimerkki perustuu vuoden 2019
opetussuunnitelmaan, muutokset mahdollisia.

Työelämälähtöistä opiskelua
Turun AMK:ssa opiskelu perustuu innovaatiopedagogiikkaan, eli monimuotoisiin ja työelämään vahvasti
linkittyviin opetusmenetelmiin ja toimintatapoihin:

Perinteistä luentopainotteista
opiskelua on vähän.

Opinnoissa painottuu projektimuotoinen opiskelu,
jossa on keskeistä ryhmä- ja verkkotyöskentely.

Työelämätaitoja harjoitellaan koulussa
simulaatio- ja projektioppimisympäristöissä…

… sekä oikeassa työelämässä harjoittelussa
ja erilaisissa työelämäprojekteissa.

Millaista opiskelu on käytännössä?
- esimerkkejä projekteista ja simulaatioista

Esimerkki 1: Traumasimulaatio sosiaali- ja terveysalan opinnoissa
Simulaatioharjoitus jäljittelee aitoa hoitotilannetta ja kokoaa yhteen eri alojen opiskelijat:

Harjoitukseen osallistuu ensihoidon ja bioanalytiikan opiskelijoita sekä röntgenhoitajaopiskelijoita Turun ammattikorkeakoulusta ja lääketieteen opiskelijoita
Turun yliopistosta. Opiskelijoista kootaan ns. traumatiimi, joka toimii oikean sairaaloissa käytössä olevan toimintamallin mukaan.

Traumasimulaatio sisältää aidon tilanteen tapaan
lukuisia eri vaiheita, joissa tarvitaan eri alojen
opiskelijoiden saumatonta yhteistyötä.

Seuraavien tuntien aikana kauko-ohjattavalle, aidon
oloiselle nukelle eli potilas Aaltoselle annetaan
lääkkeitä suoneen, ja siltä otetaan verikokeet ja
röntgenkuvat.

Ensihoitajaopiskelijoiden ennakkoilmoitus sairaalaan
käynnistää traumatiimin toiminnan harjoituksessa:
kuvitteellinen potilas Aaltonen on törmännyt autolla
puuhun.

Potilaan kuljetus sairaalasängyssä tippapulloineen
osastolta toiselle hoidetaan niin ikään kuten oikeassa
sairaalassa.

Osa opiskelijoista seuraa harjoitusta etäyhteydellä
viereisessä luokassa. Harjoitus kestää kaikkinensa
noin nelisen tuntia. Se päättyy palautekeskusteluun
(debriefing), joka on tärkeä osa oppimisprosessia.
Lue koko artikkeli traumasimulaatiosta:
https://www.turkuamk.fi/fi/artikkelit/1450/traumasimulaatiossa
-tosi-kyseessa/

Millaista opiskelu on käytännössä?
- esimerkkejä projekteista ja simulaatioista
Esimerkki 2: eRallyCross-projekti
eRallyCross –projektissa monialainen opiskelijatiimi rakentaa sähkökäyttöistä rallycross-autoa. Mukana
projektissa on niin insinööri- kuin tradenomiopiskelijoita.

Rallycross-sähköauton rakentaminen on
haastava tehtävä ja työtä riittää
tuotesuunnittelussa, energiatehokkuuden
optimoinnissa, mallinnuksessa,
simuloinnissa ja akkuteknologiassa sekä
markkinoinnissa.

Syyskuussa 2019 sähköauto oli ns. rullaava, eli alusta oli
valmis. Seuraa projektin etenemistä:

@erallycrossproject

Millaista opiskelu on käytännössä?
- esimerkkejä projekteista ja simulaatioista

Esimerkki 3: Ruisrock-projektit
Turun AMK:n ja Ruisrockin yhteistyö antaa opiskelijoille mahdollisuuden tehdä opintoja erilaisissa projekteissa festivaaliympäristössä. Tässä muutamia esimerkkejä:

Katso lisää
YouTubesta:

https://www.youtube.co
m/watch?v=m_IwCn9kgw&list=PLEjmSdkTnYQ
tt-TJ4jCYNkJEZLZv-FeuD

#Rockhuussi -ympäristöprojekti

Opiskelijoiden tehtävänä oli lisätä tietoisuutta
kehitysmaiden saniteettiolosuhteista.
Projektissa rakennettiin lasiseinäinen huussi,
joka pystytettiin Ruisrockiin. #Rockhuussissa
festarikävijät pääsivät kokemaan kehitysmaiden
olosuhteita käytännössä.

Videoprojektit

Ruisrockin videoprojekteissa opiskelijat
pääsevät tekemään erilaisia
markkinointivideoita sekä Turun AMK:lle että
Ruisrockille.

Rakennusprojekti

Ruisrockin rakennusprojekteissa opiskelijat
pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan
erilaisia rakenteita festivaaleille –
esimerkiksi kuvassa taustalla näkyvän
PinkBox-lavan maskauksen.

Millaista opiskelu on käytännössä?
Miltä näyttää opiskelijan arki?
Katso Taitteessa-sarja YouTubessa: youtube.com/TurunAMK

•
•
•
•

Kuusi korkeakoulua
yli 170 koulutusvaihtoehtoa
yli 38 000 korkeakouluopiskelijaa
yli 6000 uutta opiskelijaa
vuosittain

”Vanhastaan kansainvälisellä Turulla on ison
kulttuurikaupungin sielu pikkukaupungin helpoissa
puitteissa. Asuminen on kohtuuhintaista ja kaupunki
käveltävän kokoinen. Kulttuuritarjonta on runsasta,
festivaalikattaus Suomen paras – ja kaupungin edustalla
aukeava Turun saaristo ainutlaatuinen. ”

Haastevideot: https://www.youtube.com/watch?v=iM251r081SE&list=PLjTdIJH6hcn3mOCjaCrLGTWCavup6CVi

Tutustu
tarkemmin:
toissa.fi

Yhteishaun hakuohjeet

1.
2.
3.

Tutustu koulutustarjontaan
Tutustu eri aloihin, ammatteihin ja koulutuksiin.
Tietoa löydät korkeakoulujen nettisivuilta, Opintopolusta,
ammattikorkeakouluun.fi ja toissa.fi -sivustoilta sekä muilta
koulutusesittelysivuilta.

Kuka voi hakea?
AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan joko
ammattitutkinnolla, erikoisammattitutkinnolla, ammatillisella
perustutkinnolla, ylioppilastutkinnolla tai lukion
päättötodistuksella.

Muista tarkistaa valitsemasi koulutuksen
hakukelpoisuusehdot Opintopolusta.

Miten opiskelijat valitaan?
Suurimpaan osaan AMK-koulutuksista opiskelijavalinta
tehdään todistusvalinnan, AMK-valintakokeen tai aiempien
korkeakouluopintojen perusteella. Joillain aloilla ja tietyissä
koulutuksissa voi olla myös muita valintatapoja.
Tutustu huolella valitsemiesi koulutuksien valintaperusteisiin
ennen hakua!

4.
5.

Miten haetaan opiskelemaan?
Ammattikorkeakouluun haetaan pääsääntöisesti yhteishaussa
Opintopolku.fi-palvelun kautta.

Yhteishaun hakulomake täytetään Opintopolussa hakuaikana. Suurin
osa hakemuksen liitteistä tallennetaan suoraan hakulomakkeelle,
mutta poikkeuksiakin on. Muista tutustua valitsemiesi koulutuksien
koulutus- ja korkeakoulukohtaisiin hakuohjeisiin huolella.

Hakuajan jälkeen
Osallistu tarvittaessa AMK-valintakokeeseen tai koulutuksen omaan
valintakokeeseen.

Toimita mahdolliset, myöhemmin tarvittavat liitteet ajallaan.
Mahdolliset lisätietopyynnöt ja valintakoekutsut lähetetään
hakulomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Seuraa
sähköpostiasi koko hakuprosessin ajan ja tarkista säännöllisesti myös
roskaposti-kansio.
Kun opiskelijavalintojen tuloksien julkistaminen alkaa, Oma
Opintopolku -palvelussa voit seurata valinnan tilannetta. Kun saat
tiedon opiskelupaikasta, voit ottaa paikan vastaan ja ilmoittautua
läsnä- tai poissaolevaksi Oma Opintopolussa.

Opiskelijavalinnat Turun AMK:ssa

Suomenkieliset AMK-tutkinnot
Liiketalouden ja hallinnon ala | Sosiaali- ja terveysala | Tekniikan ala
Yhteishaussa on kolme valintatapaa:
Todistusvalinta

• Suurin osa opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla.
• Opiskelijat valitaan ylioppilastutkinnon (suomalainen tai kansainvälinen) tai ammatillisen perustutkinnon
(1.8.2015 alkaen suoritetut) perusteella.
• Pisteytysmallit ovat kaikille AMK:ille samat, mutta AMK:t voivat asettaa valintaan vähimmäispisterajoja tai
muita kynnysehtoja.
• Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon suorittaneille on omat aloituspaikkamääränsä, eli heidän
todistuksiaan ei vertailla keskenään.

AMK-valintakoe

Huom. Hakijan ei
tarvitse itse valita,
millä valintatavalla
haluaa tulla valituksi.
Vaan hän on
automaattisesti
mukana kaikissa
valintatavoissa, joihin
on toimittanut tiedot.

Tarkemmat
ohjeet:
ammattikorkeakouluun.fi

• AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe. Valintakoe sisältää kaikille yhteisiä osioita
sekä alakohtaisia osioita.
• Koe tehdään omalla koneella, tiettynä ajankohtana ammattikorkeakoulun tiloissa. AMK-valintakokeeseen
ilmoittaudutaan Opintopolun hakulomakkeella.

Valinta aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla

• Yhteishaussa opiskelijavalinta voidaan tehdä myös aiemmin suoritettujen korkeakouluopintojen perusteella.
• Opinnot voivat olla avoimen korkeakoulun opintoja, tutkintokoulutuksessa suoritettuja opintoja, erillisen
opinto-oikeuden opintoja tai vaihto-opiskelijana suoritettuja opintoja.
• Valinnassa otetaan huomioon enintään 30 op laajuiset korkeakouluopinnot. Hakijan yhteispisteet muodostuvat
pistesummana, jossa opintojakson arvosana kerrotaan opintojakson laajuudella, ja saadut tulot lasketaan
yhteen.

Tarkemmat ohjeet:
opintopolku.fi

Hakija

Minulla ei ole todistusvalintaan
soveltuvaa tutkintoa.

Yhteishaun eteneminen

Todistusvalinta

Todistusvalinnan tulokset
julkaistaan ensimmäisenä.
Suurin osa opiskelijoista valitaan.

En saanut opiskelupaikkaa
haluamastani
hakukohteesta
todistuvalinnassa.

Minulla ei ole
aiempia
korkeakouluopintoja.

Aiemmat korkeakouluopinnot
En saanut opiskelupaikkaa
haluamastani hakukohteesta
aiemmissa valintatavoissa.

AMK-valintakoe

Tulokset pyritään julkaisemaan
ennen AMK-valintakoetta.
Osa opiskelijoista valitaan.

Loput opiskelijoista valitaan.

85%

ensikertalaiskiintiö
on käytössä
suomenkielisissä
päivä- ja monimuotokoulutuksissa (pl. osa
kulttuurialan
koulutuksista)

Opiskelijavalinnat Turun AMK:ssa
Suomenkieliset AMK-tutkinnot
Kulttuuriala

Kulttuurialalla opiskelijavalinta tapahtuu ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen
perusteella:

1.

Karsiva ennakkotehtävä hakuaikana
•
•
•
•

2.

Ennakkotehtävä julkaistaan yleensä n. viikkoa ennen hakuaikaa.
Tehtävä palautetaan sähköisesti hakuajan päättyessä erillisen ohjeen
mukaan.
Osa hakijoista kutsutaan valintakokeeseen ennakkotehtävän perusteella.
Ennakkotehtävä on käytössä kaikissa muissa kulttuurialan koulutuksissa
paitsi Musiikkipedaogogi (AMK) –koulutuksessa.

Valintakoe
•
•
•

Varsinainen opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella.
Valintakokeeseen lähetetään kutsu.
Valintakoe voi olla monipäiväinen, se voi sisältää välikarsintoja ja siihen voi
liittyä ennakkomateriaaleja.

Opiskelijavalinnat Turun AMK:ssa
Englanninkieliset AMK-tutkinnot
Liiketalouden ja hallinnon ala | Tekniikan ala

Englanninkielisten AMK-koulutuksien valintatapa riippuu siitä, millä
tutkinnolla haetaan:

Suomalaisella tutkinnolla hakevat
Valintatapoja on kaksi, todistusvalinta ja valintakoe:
• Todistusvalinnassa valituksi voivat tuolla ylioppilastutkinnolla
(suomalainen tai Suomessa suoritettu kansainvälinen) tai ammatillisella
perustutkinnolla (1.8.2015 alkaen suoritettu) hakevat. Pisteytysmalli on
sama kuin suomenkielisten AMK-tutkintojen opiskelijavalinnassa.
• Jos et tule valituksi todistusvalinnassa tai sinulla ei ole todistusvalintaan
soveltuvaa tutkintoa, voit tulla valituksi valintakokeessa.
Valintakokeeseen lähetetään erillinen kutsu.

Ulkomaisella tutkinnolla hakevat
Ulkomaisella tutkinnolla hakevat valitaan SAT-testin perusteella.

Aloita opinnot avoimessa AMK:ssa!
Avoimessa AMK:ssa voit opiskella laajempia kokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja.
Avoimen AMK:n opinnot tarjoavat mahdollisuuden kokeilla korkeakoulussa opiskelua tai kiinnostavaa alaa.
Myöhemmin voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen avulla.

Polkuopinnot

Yksittäiset opintojaksot

Opinnot toisen asteen opiskelijoille

Polkuopinnot ovat hyvä vaihtoehto opiskeluun,
jos tavoitteenasi on AMK-tutkinto.

Avoimen AMK:n yksittäisten opintojaksojen
suorittaminen on erinomainen vaihtoehto, jos
haluat yhdistää välivuoteen opiskelua itsellesi
sopivan määrän.

Avoimen AMK:n tarjonnasta löydät myös toisen
asteen opiskelijoille tarkoitettuja ilmaisia opintoja.
Osa opinnoista on kokonaisia opintojaksoja ja osa ns.
maistiaisluentoja.

Yksittäiset opintojaksot mahdollistavat myös yhden
tai useamman alan kokeilemisen, jos et ole vielä
varma omasta alastasi.

Osa opinnoista järjestetään yhteistyössä toisen
asteen oppilaitoksen kanssa – näistä saat lisätietoa
oman koulusi henkilökunnalta.

Tarjolla on useita opintojaksoja
tutkintokoulutuksien tarjonnasta – niin päivä-, iltakuin verkko-opintoina toteutuvia opintoja. Voit
koota itsellesi parhaiten sopivan kokonaisuuden.

Osa opinnoista on kaikille avoimia ja voit
ilmoittautua niihin mukaan nettisivuillamme.

Polkuopiskelijana opiskelet ensimmäisen vuoden
opinnot, myös harjoittelun, ryhmän
oppimissuunnitelman mukaisesti tutkintoopiskelijoiden kanssa.
Kun olet suorittanut vähintään 35 opintopistettä
AMK-tutkintoon kuuluvia opintoja avoimessa
ammattikorkeakoulussa, voit hakea avoimen
väylähaussa tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa
opintojasi saumattomasti valmistumiseen asti.
Polkuopiskelijana olet osa AMK:n
opiskelijayhteisöä ja pääset osaksi
opiskelijaelämää.

Suoritettuja yksittäisiä opintojaksoja voi hyödyntää
myös yhteishaussa valinta aiemmilla
korkeakouluopinnoilla -valintatavassa.

Toisen asteen opiskelijoille tarkoitettuja avoimen
AMK:n kokonaisia opintojaksoja voit hyödyntää myös
yhteishaussa valinta aiemmilla
korkeakouluopinnoilla –valintatavassa.

Avoimen AMK:n polkuopinnot
- väylä tutkintoon
Mitä polkuopinnot maksavat?
Mihin opintoihin voi hakea?
Tarjoamme AMK-polkuopintoja liiketaloudessa,
tekniikassa, kulttuurissa sekä sosiaali- ja terveysalalla.

Kuka voi hakea?

Tarjolla olevat polkuopinnot vastaavat useimmiten
edeltävän yhteishaun tarjontaa – kaikkia koulutuksia ei
kuitenkaan ole polkuopinnoissa mukana.

Polkuopintoihin hakeminen on mahdollista
kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta.
Hakemalla polkuopintoihin et menetä
yhteishaun ensikertalaisuuttasi.

Miten polkuopinnoissa opiskellaan?
Polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden
opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa ja
opinnot ovat samoja kuin tutkinto-opiskelijoilla.
Halutessasi voit suorittaa polkuopiskelijana myös
ensimmäisen vuoden harjoittelun.
Polkuopinnot kestävät lukukauden (1 vuosi). Kun olet
suorittanut riittävän määrän opintoja, voit hakea
avoimen AMK:n väylässä tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa
opintoja saman ryhmän kanssa seuraavalle vuodelle.
Polkuopiskelijana olet osa opiskelijayhteisöä, ja voit
osallistua opiskelijatapahtumiin sekä tilata
opiskelijahaalarit.

Milloin ja miten opintoihin
haetaan? Miten opiskelijat
valitaan?
Polkuopintoihin haetaan erillisenä hakuaikana
Opintopolussa.
Haku syksyllä alkaviin opintoihin on yhteishaun
jälkeen heinäkuussa ja tammikuussa alkaviin
opintoihin marras-joulukuussa.

Opiskelijat valitaan joko motivaatiolomakkeella
tai arvonnalla.

Polkuopintojen hinta koostuu kahdesta
lukukausimaksusta (200€) eli opintojen yhteishinta on
400€. Opinnot maksetaan kahdessa erässä (kevät- ja
syyslukukausi).
Polkuopiskelija ei ole oikeutettu KELAn opintotukeen
tai esim. VR:n alennuksiin. Polkuopiskelija voi saada
tiettyjä opiskelijaetuja liittymällä opiskelijakuntaan.

Tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen
jälkeen?
Avoimen väylän haussa voit hakea alalle, kun olet
suorittanut vähintään 35 opintopistettä haettavan alan
opintoja avoimessa AMK:ssa. Hakukelpoisuuteen
vaaditaan lisäksi vähintään 1,5 keskiarvo.

Opiskelijat valitaan keskiarvon perusteella, jos hakijoita
on enemmän kuin aloituspaikkoja. Haussa ei käytetä
valintakoetta.
Polkuopinnoissa suoritetut opinnot saa hyväksiluettua,
jos tulet valituksi tutkinto-opiskelijaksi
Polkuopintojen jälkeen voit hakea tutkinto-opiskelijaksi
myös yhteishaussa, jos esimerkiksi haluat vaihtaakin
toiselle alalle.

Kevään 2020 yhteishaun aikataulu
Haku polkuopintoihin
- opintotarjonta julkaistaan keväällä 2020
- hakuaika heinä-elokuussa 2020
- opiskelijavalintojen tulokset ja paikan
vastaanotto elokuussa 2020

Yhteishaku

8. – 22.1.2020 tai
18.3. – 1.4.2020

Yhteishaun
opiskelijavalinnat

• todistusvalinta
• valintakoe
• valinta aiemmilla
korkeakouluopinnoilla

Hakuaika I (englanninkieliset koulutukset)
- valintakoe huhtikuussa
- valintojen tulokset viimeistään 5.6.2020
Hakuaika II: Liiketalouden ja hallinnon, tekniikan
ja sosiaali- ja terveysalan koulutukset
- todistusvalinnan tulokset viimeistään 27.5.2020
- AMK-valintakoe 1. – 5.6.2020
- loput valintojen tulokset viimeistään 8.7.2020

Haku polkuopintoihin

heinä-elokuussa

Hakuaika II: Kulttuuriala
- ennakkotehtävien palautus 1.4. klo 15
mennessä
- valintakokeet touko-kesäkuussa 2020
- valintojen tulokset viimeistään 8.7.2020
Opiskelupaikan vastaanotto
- Hakuaika I 10.7.2020 klo 15 mennessä
- Hakuaika II 15.7.2020 klo 15 mennessä

Polkuopinnot
alkavat
elo-syyskuussa

Polkuopintojen
opiskelijavalinnat
• motivaatiolomake
• arvonta

Avoimen AMK:n väylähaku
- haku tutkinto-opiskelijaksi
keväällä 2021
- opinnot tutkintoopiskelijana alkavat
syksyllä 2021

AMK-tutkinto
210 – 240 op
3,5 – 4 v.

Opinnot alkavat elo-syyskuussa

Jatko-opintoihin Turun AMK:sta
Tiesitkö, että voit opiskella ylemmän korkeakoulututkinnon myös ammattikorkeakoulussa?
Ylemmät AMK-tutkinnot ovat ylempiä korkeakoulututkintoja ja vastaavat tasoltaan yliopistossa suoritettua maisterikoulutusta. Erona
yliopistojen maisteritutkintoihin on muun muassa työkokemusvaatimus ja selkeästi omaan työhön linkittyvä toteutustapa. Opinnot voi
suorittaa työn ohessa.

AMK-tutkinto
210 – 270 op
3,5 – 4,5 vuotta

Yliopisto: kandidaatti
180 op

Mahdolliset
siltaopinnot

Työkokemus 2 v.

Halutessasi voit myös AMK-tutkinnon jälkeen jatkaa suoraan yliopistoon maisteri tai DI-opintoihin. Yliopisto voi edellyttää siltaopintoja.
Sekä ylemmällä AMK-tutkinnolla että maisteritutkinnolla voit myös jatkaa yliopiston jatkotutkintoihin (lisensiaatti ja tohtori).

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

Yliopisto: maisteri tai DI
120 op

Kiitos!
Lisätietoa hakemisesta ja opinnoista:
turkuamk.fi/haku
turkuamk.fi/polkuopinnot
turkuamk.fi/avoin

