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Tradenomi (AMK), mediatuotanto, verkko-opinnot
Monimuotokoulutus, verkko-opinnot
Mediatuotannon erikoistumisalan online-koulutuksesta valmistut tradenomiksi,
joka työskentelee mediaprojektien parissa. Hallitset projektit suunnittelusta
toteutukseen kiinnostuksesi mukaisissa mediallisissa ympäristöissä. Koulutus
antaa työmarkkinoilla tarvittavat perustaidot ja -tiedot sekä valmiudet oman
osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Voit toimia projektipäällikkönä, koordinaattorina tai media-alan projektiammattilaisena yrityksessä, yhteisössä
tai itsenäisenä yrittäjänä.
Mediatuotannon erikoistumisalan online-koulutuksessa täydennät
aikaisemmin suorittamaasi alempaa tai keskeneräistä median, viestinnän tai
kaupallisen alan tutkintoasi ja työelämäosaamistasi tradenomi (AMK) tutkinnoksi. Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä. Aikaisemmin hankittu
koulutus ja työkokemus korvaavat 90 opintopistettä. Opintojen aikana suoritat
120 opintopistettä. Työkokemuksesi voi olla peräisin esimerkiksi media-,
viestintä- tai kulttuurialan projekteista tai yritystoiminnasta. Työkokemuksen ja
aiempien opintojen kerryttämä media-alan osaaminen arvioidaan
ansioluettelon perusteella ennakkotehtävien yhteydessä.
Opiskelu toteutuu verkossa
Koulutus toteutuu verkko-opiskeluna, joten tutkinnon suorittaminen työn
ohessa on mahdollista. Opinnot alkavat kolmen päivän lähijaksolla Turussa
alkusyksyllä 2017, jonka jälkeen opintoja voi suorittaa paikasta riippumatta.
Vapaasti valittavien opintojen osalta valintamahdollisuuksia on runsaammin,
mikäli voit osallistua myös lähiopetukseen.
Ryhmien omaa verkon välityksellä tapahtuvaa online-työskentelyä on 1 - 2
kertaa kuukaudessa keskiviikkoiltaisin. Muu aika sisältää itsenäisesti
aikataulutettua opiskelua. Online-oppimisympäristöt ovat keskeisiä
työskentelyn välineitä, ja opintojen suorittaminen edellyttää verkkoyhteyttä ja
tietokonetta online-videoyhteyttä varten.
Opinnoissa painottuu projektinhallinta
Mediatuotannon ammattiopinnot koostuvat projektiosaamisen,
tapahtumatuotannon ja viestinnän opinnoista. Opinnot perehdyttävät sinut
projekteissa työskentelevän media-ammattilaisen, kuten projektipäällikön tai
tuottajan, tehtäviin.
http://www.turkuamk.fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/medianomi-amk-mediatuotanto-verkkoopinnot/
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Perus-, ammatti- ja vapaasti valittavien opintojen lisäksi koulutukseen sisältyy
harjoittelu ja opinnäytetyö. Osa opinnoista voidaan suorittaa myös
työelämäprojekteina, jolloin voit itse valita projektin kiinnostuksesi ja
osaamistavoitteidesi mukaan ja toteuttaa projektin yhteistyössä valitsemasi
yhteisön kanssa.
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
• hakulomakkeen
Siirry Opintopolkuun tästä.
Ennakkotehtävät ja valintakoe
Koulutuksen opiskelijavalinta koostuu ennakkotehtävistä ja valintakokeesta.
Osa hakijoista kutsutaan valintakokeisiin kutsutaan ennakkotehtävien
perusteella.
Ennakkotehtävät julkaistaan tällä sivulla 8.3.2017. Ennakkotehtävät
palautetaan 5.4.2017 klo 15 mennessä sähköisesti e-lomakkeella. Elomakkeen linkin löydät hakuajan alkaessa tältä sivulta.
Valintakokeet kestävät neljä arkipäivää, 29.5.–1.6.2017, ja ne toteutetaan
online-ympäristössä. Hakijat kutsutaan valintakokeeseen ennakkotehtävien
perusteella noin 2 viikkoa ennen valintakoetta. Valintakokeeseen kutsutaan
noin kolminkertainen määrä hakijoita opiskelemaan otettavien määrästä.
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