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Seuraava haku
Yhteishaku 15.3. - 5.4.2017

Sosionomi on varhaiskasvatuksen ja sosiaalihuollon ammattilainen joka on
kiinnostunut ihmisten tukemisesta, kasvatuksesta, ohjaamisesta ja
auttamisesta.

Yhteystiedot
Marja Naatula

Sosionomina sijoittua julkisen, yksityisen tai järjestön tarjoamaan sosiaalialan
asiantuntemusta vaativaan työhön. Esimerkkejä ovat sosiaalihuollon
neuvonta-, ohjaus- ja kasvatustehtävät sekä palveluyksiköiden kehittämis-,
johto- ja esimiestehtävät. Osa opiskelijoista suorittaa varhaiskasvatuksen
opinnot, jotka oikeuttavat lastentarhaopettajan kelpousuuteen.
Uutta: Voit opiskella sosionomitutkinnon myös verkossa
Sosionomikoulutuksessa sinun on mahdollista opiskella päiväopetus- tai
verkko-opintoryhmässä:
Päiväopetuksen ryhmässä opiskelet monimuotomenetelmiä hyväksi käyttäen
ja lähiopetusta pidetään Turun AMK:n tiloissa. Verkko-opinnoissa opiskelet
pääasiassa verkossa ja opiskelu ei edellytä sinulta esimerkiksi Turkuun
muuttamista. Verkko-opintoihin kuuluu kuitenkin myös harjoittelujaksoja sekä
projektitöitä, joita et voi suorittaa verkossa, vaan ne suoritetaan
harjoittelupaikalla ja yhteistyössä työelämän kanssa.
Päivä- tai verkko-opetusryhmä valitaan jo hakuvaiheessa hakulomakkeella.
Voit hakea vain toiseen tai molempiin ryhmiin.
Valinnaisilla opinnoilla syvennyt haluamaasi tehtäväkokonaisuuteen
Sosionomikoulutuksessa aloitat opiskelun perus- ja ammattiopinnoilla, jotka
antavat laaja-alaisen pohjan sosiaalialan työhön. Opintoihin sisältyy
teoreettista ja käytännöllistä opiskelua. Loppuvaiheen opinnoissasi suoritat
valinnaisia ammattiopintoja, joissa voit syventyä haluamaasi
tehtäväkokonaisuuteen. Valinnaiset ammattiopinnot valitaan opintojen aikana
ja ne ovat:
•
•
•
•

Varhaiskasvatustyö
Lastensuojelutyö
Aikuissosiaalityö
Toiminnalliset menetelmät

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

Päivätoteutusryhmässä ovat tarjolla kaikki nämä vaihtoehdot. Verkkoopiskeluryhmässä keskitytään lastensuojeluun ja aikuissosiaalityöhön.
Miten koulutukseen haetaan?
Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina.
Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.
Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 15.3. - 5.4.2017.
Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa
Opintopolusta löydät mm.
•
•
•
•

koulutuksen valintaperusteet
tarkemman kuvauksen koulutuksesta
mahdolliset terveydelliset vaatimukset
hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä.

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
Varsinainen valintakoe järjestetään 7.6.2017. 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.

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

