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Sairaanhoitajana olet hoitotyön asiantuntija. Tehtävänäsi yhteiskunnassa on
tukea yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä määrittämään, saavuttamaan ja
ylläpitämään terveyttään. Valmistuttuasi toimit itsenäisesti hoitotyön
asiantuntijana hoitaessasi potilaita ja toteuttaessasi samalla lääketieteellistä
hoitoa. Voit työskennellä terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja muissa
hoitolaitoksissa, lääkäriasemilla, terveysalan järjestöissä sekä itsenäisenä
yrittäjänä.
Työelämälähtöistä opiskelua
Ammattikorkeakouluopiskelussa korostuu vahva työelämäyhteys, mikä
tarkoittaa työelämän toimintatapojen soveltamista jo opiskeluvaiheessa. Turun
AMK:ssa opetus perustuu innovaatiopedagogiikkaan, eli käytännössä
monimuotoisiin ja työelämään vahvasti linkittyviin opetusmenetelmiin ja
toimintatapoihin.

http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/sairaanhoitaja_salo/

Koulutuksen sisältö (klikkaa kuva suuremmaksi)

Miten koulutukseen haetaan?
Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina.
Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.
Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 15.3. - 5.4.2017.
Koulutukseen voi hakea myös avoimen AMK:n kautta: Kun olet suorittanut
riittävän määrän opintopisteitä avoimessa AMK:ssa, esimerkiksi
polkuopiskelijana , voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n erillishaun
kautta. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.
Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa
Opintopolusta löydät mm.
• koulutuksen valintaperusteet
• tarkemman kuvauksen koulutuksesta
• mahdolliset terveydelliset vaatimukset
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/sairaanhoitaja_salo/

• hakulomakkeen
Siirry Opintopolkuun tästä:
• Kevään 2017 yhteishaun tiedot
• Syksyn 2017 yhteishaun tiedot (linkki aukeaa kesällä 2017)
Kevään 2017 yhteishaku: esivalintakoe ja valintakoe
Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen:
1. Esivalintakoe 27.4.2017
Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä
kutsua. Hakijoille lähetetään sähköpostitse linkki, josta pääsee suorittamaan
kokeen.
Valtakunnallinen esivalintakoe järjestetään hakuajan päättymisen jälkeen
27.4.2017. Esivalintakokeen järjestämisestä tiedotetaan tarkemmin
osoitteessa soteli.metropolia.fi.
2. Valintakoe 5.6.2017
Varsinainen valintakoe järjestetään 5.6.2017. Valintakokeeseen kutsutaan
esivalintakokeen perusteella nelinkertainen määrä hakijoita suhteessa
aloituspaikkoihin.
Valintakokeen sisältö ja valintakoemateriaali julkaistaan tällä sivulla 15.3.2017
mennessä.
Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta
arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä
oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle
soveltuvaa terveyttä. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.
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