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Monimuotokoulutus
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Tekniikan monimuotokoulutus on tarkoitettu vähintään tekniikan
ammattitutkinnon suorittaneille, työelämässä pätevöityneille ammattilaisille
reitiksi insinöörin tutkintoon. Tarkemmat pohjakoulutusvaatimukset löydät
Opintopolusta.
Ensimmäisen kahden vuoden aikana opiskellaan insinöörin perusosaamiseen
kuuluvia asioita, kuten matemaattisluonnontieteellisen ymmärrykseen
perustuvaa ongelmanratkaisua ja viestintää eri kielillä. Opinnoissa on
mahdollista suuntautua usealle eri alueelle. Erikoistumisala valitaan opintojen
alussa, mutta erikoistumisopinnot alkavat kolmantena opiskeluvuonna.
Valittavana on:
•
•
•
•
•
•

Auto- ja kuljetustekniikka
Energia- ja ympäristötekniikka
Kone- ja tuotantotekniikka
LVI-tekniikka
Rakennustekniikka
Tuotantotalous

(Huom! Vain kolme eniten valittua erikoistumisalaa toteutetaan.)
Joustavat opiskelumahdollisuudet myös työn ohessa
Lähiopetus tapahtuu kolmena arki-iltana viikossa. Perusopintoja opiskellaan
varsin perinteisesti ja ammatillinen syventyminen tapahtuu monimuotoopiskeluna pienryhmissä. Opintojen edetessä iltoja alkaa vapautua enemmän
itsenäiseen työskentelyyn. Kesä-aikaan on sijoitettu harjoittelujaksot ja lisäksi
kesällä on tarkoitus tehdä opintoja edistäviä kurssien työtehtäviin liitettyjä
harjoitus- ja projektitöitä.
Opiskelijalla on melko laajat mahdollisuudet vaikuttaa opintojensa suuntaan ja
sisältöön. Suunnittelun välineenä on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
(HOPS). Opiskelijoiden erilaisten työhistorioiden, aiempien opintojen ja
mielenkiinnon kohteista johtuen suunnitelmat voivat muodostua hyvinkin
erilaisiksi.
Opinnot on suunniteltu jakaantuvaksi neljälle vuodelle, mutta jos opiskelijalla
on aiempia tutkintoon soveltuvia opintoja ja taitoja tai valmius kovempaan
työtahtiin, on nopeampikin eteneminen opinnoissa mahdollinen.
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/tekniikka_monimuoto/

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
• hakulomakkeen
Siirry Opintopolkuun tästä
Ennakkotehtävä
Koulutuksen valintakokeena toimii ennakkotehtävä. Ennakkotehtävä ja sen
ohjeet julkaistaan tällä sivulla lähempänä hakuaikaa.
Ennakkotehtävä palautetaan sähköisesti 20.4.2017 klo 15 mennessä.
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