
AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2017-2018
Järjestö- ja nuorisotyö 
Työyhteisön kehittäjä 
Kulttuurituotanto 
Viittomakieli ja tulkkaus

VAIHTOEHTOINEN VÄYLÄ 
AMK-OPINTOIHIN

Avoin AMK voi toimia väylänä 
ammattikorkeakouluopintoihin. 

Voit opiskella korkeakouluopinto-
ja olipa ikäsi tai koulutustaustasi 

mikä tahansa.

Opintomaksu on 
15 € / opintopiste

www.humak.fi/kauppa



KAIKKI VOIVAT OPISKELLA 
AVOIMESSA AMK:SSA
Avoin AMK mahdollistaa korkea-
kouluopiskelun kaikille, iästä ja 
koulutustaustasta riippumatta. 
Opinnot ovat maksullisia. Opin-
topisteen hinta on 15 €. Paljon 
opiskelevana voit hyödyntää 
opintomaksukaton. Lukuvuoden 
(1.9.2017-31.7.2018) aikana tapah-
tuvasta opiskelusta maksat vain 
300 euroa.

Ilmoittaudut opintoihin Humakin 
verkkokaupassa. Samalla maksat 
opintomaksun valitsemillesi opin-
tojaksoille. Opiskelupaikkoja on 
rajoitetusti ja ne täytetään ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. 

Opintojaksot ovat yleensä 5 tai 10 
opintopistettä. Opintopisteen työ-
määrä on n. 27 tuntia. Tavallisis-
ta opintojaksoista annamme 50% 
alennuksen eläkeläisille, työttömil-
le ja Humakin alumneille. Alennus 
ei koske opintokokonaisuuksia ku-

ten esimerkiksi Seikkailukasvatus 
1 ja 2. Tarkemmat tiedot ilmoittau-
tumisajoista ja maksuista löydät 
verkkosivuiltamme.

VÄYLÄOPINNOILLA HUMAKIN 
OPISKELIJAKSI
60 opintopisteen laajuiset väylä-
opinnot suoritettuasi voit hakea 
touko- tai marraskuun erillishaus-
sa korkeakouluopiskelijaksi. Väy-
läopintoihin pakollisina kuuluvat 
opinnot on merkitty takasivun 
luetteloon tähdellä (*). Katso tar-
kemmat väyläopintojen kriteerit 
verkkosivuiltamme. 

Humakin väyläopinnot ovat: 
kulttuurituottaja (AMK), tulkki 
(AMK), yhteisöpedagogi (AMK, 
järjestö- ja nuorisotyö) sekä yh-
teisöpedagogi (AMK, työyhteisön 
kehittäjä. 

Opintoihin ja niiden  suunnit-
teluun saat ohjausta syyskuusta 
toukokuuhun. Ohjaajamme ra-

kentavat väyläopiskelijoille henki-
lökohtaisen opintosuunnitelman, 
jonka avulla voit valita verkkokau-
pasta sinulle parhaat opintojaksot. 
Koulutusten yhteyshenkilöt löyty-
vät verkkosivuiltamme tai saat ne 
ottamalla yhteyttä avoinamk@
humak.fi.

OPISKELU HUMAKIN 
AVOIMESSA
Humakin avoimessa AMK:ssa 
opiskelu on pääsääntöisesti itse-
näistä opiskeluja, mutta osassa on 
pakollisia kokoontumisia ja webi-
naareja. Tarkemmat tiedot verk-
kosivuiltamme.

AVOIMEN OPINTOJAKSOT/
KOULUTUKSET
Esitteen takasivulla on lueteltu 
lukuvuoden 2017-2018 avoimen 
opintotarjonta. Kuvauksen opinto-
jen sisällöstä löydät verkkosivuil-
tamme tai googlaamalla ”Humak 
opinto-opas”.

OPINTOKOKONAISUUDET 
Humakin avoimessa on myynnissä 
myös räätälöityjä 5, 10, 15, 20 tai 
30 opintopisteen laajuisia opinto-
kokonaisuuksia (esim. Monimuo-
toinen tulkkaus kuurosokeille). 
Näistä opintojaksoista ei myön-
netä alennuksia eivätkä ne ole osa 
väyläopintoja.AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU

JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ, YHTEISÖPEDAGOGI (AMK)
TYÖYHTEISÖN KEHITTÄJÄ, YHTEISÖPEDAGOGI (AMK)
KULTTUURITUOTANTO, KULTTUURITUOTTAJA (AMK)
VIITTOMAKIELI JA TULKKAUS, TULKKI (AMK)

Lisätietoja: avoinamk@humak.fi, puh. 0207 621 319www.humak.fi

UUTTA
Seikkailukasvatuksen 
tekniikkakurssit (2 op), 
esim. valmentava kurssi 

melontaohjaajan  
tekniikkakokeeseen. 

Työyhteisön 
kehittäjä -väyläopinnot
(yhteisöpedagogi, AMK) 

60 op laajuiset väyläopinnot
Humakin avoimessa. 

Ne on suunniteltu
 HR-ammattilaisille ja 

edunvalvontatehtävissä 
työskenteleville.

TULOSSA: 
Uusi tutkinto kevään 
2018 yhteishaussa: 

Bachelor´s Degree in Human-
ities, Community Educator, 

Adventure and Outdoor  
Education

Seuraa ilmoittelua 
www.humak.fi

Ilmoittaudu verkkosivuillamme osoitteessa:
 www.humak.fi/kauppa



JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ,  
YHTEISÖPEDAGOGI (AMK) 
- Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen  
  kasvun prosessi 4 op 
- Suomen kieli ja viestintä 5 op *
- Yhteiskunta ja työelämätoimijuus 5 op * 
- Yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan   
  perusteet 5 op * 
- Nuorisotyön ja nuorisopolitiikan perusteet 5 op * 
- Kansalaistoiminnan ja järjestötyön perusteet 5 op * 
- Elämänkulku, kasvu ja kehitys 5 op * 
- Sosiaalinen vahvistaminen 5 op * 
- Ohjaaminen 5 op * 
- Yhteisöviestintä ja markkinointi 5 op * 
- Osallistava pedagogiikka 5 op 
- Projektitoiminta 5 op 
- Hallintorakenteet, toimijat ja talous 5 op 
- Moninaisuuden kohtaaminen 5 op 
- Talousosaaminen 5 op 
- Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op 

Käytännön työkokemusta reflektoivia 
opintojaksoja  
- Osallistumisen edistäminen ja aktivointi 5 op *
- Kasvatukselliset ja toiminnalliset menetelmät 5 op *
- Ehkäisevä työ 10 op 
- Ohjaus ja neuvonta 10 op 
- Palvelujen tuottaminen 10 op 
- Toiminnan suunnittelu, toteuttaminen  
   ja arviointi 10 op
- Mediataidot 10 op

TYÖYHTEISÖJEN KEHITTÄJÄ, 
YHTEISÖPEDAGOGI (AMK) 
- Modernin henkilöstöjohtamisen perusteet 5 op ®
- Muuttuva työelämä ja työn uudet muodot 5 op ®
- Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op ®
- Työsuhdeasiat 5 op ®
- Yhteistoiminta 5 op ®
- Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 op ®
- Suomen kieli ja viestintä 5 op
- Yhteisöviestinnän ja markkinoinnin  
  perusteet 5 op
- Hallintorakenteet, toimijat ja talous 5 op
- Osallistumisen edistäminen ja aktivointi 5 op
- Palvelujen tuottaminen 10 op
® -merkityissä opintojaksoissa kontaktiopetusta. 

KULTTUURITUOTANTO, 
KULTTUURITUOTTAJA (AMK)
Monimuotototeutukseen integroidut koulutuk-
set sisältävät lähiopetusta tai lähiopetusta ja 
verkossa tapahtuvaa opetusta. Lähiopetusjaksot 
Kauniaisissa ja Tampereella.
- Kulttuurituotannon perusteet 5 op, jakso 1 ®
- Kulttuurituottajan toiminnan perusteet 5 op, 
   jakso 1 ®
- Taloussuunnittelu 5 op, jakso 1 ®
- Ammatillinen englanti ja Syventävä  
  ammatillinen englanti 5 op, jakso 1 ®
- Ammatillinen ruotsi ja Syventävä ammatillinen  
  ruotsi 5 op, jakso 2 ®

Verkko-opintojaksot 
(osa sisältää webinaareja):  
Jaksojen 1–3 aikana A-toteutus jaksolla 1,  
B-toteutus jaksolla 2 ja C-toteutus jaksolla 3
- Markkinointi 5 op A, B 
- Yrittäjyys 5 op A, B, C
- Viestintätaidot 5 op A, B
- Taiteen tuntemus 5 op A, B, C
- Taidelajiin perehtyminen 5 op A, B, C
- Kulttuuripolitiikka 5 op A, B, C
- Talouden toimintamekanismit 5 op A, B, C
- Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op A, C
- Johtaminen 5 op A, B, C
- Tuotteistaminen 5 op A, B
- Taiteen soveltava käyttö 5 op A, B
- Suomen kieli ja viestintä 5 op A, C
- Yhteiskunta ja työelämätietoisuus 5 op (jakso 1)
- Kehittämistyön menetelmät 1, 5 op B
- Tuottajan lakitieto 5 op B
- Projektitoiminta 5 op A, C
- Kansalaistoiminnan perusteet 5 op A, B, C

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOJAKSOT 2017–2018

VIITTOMAKIELI JA TULKKAUS, TULKKI (AMK) 
Jos haluat viittomakielen tulkiksi ja opiskella 
väyläopintoja (60 op = koulutuksen ensimmäi-
sen vuoden opinnot), ota yhteys lehtori Hanna 
Putkonen-Kankaanpäähän, hanna.putko-
nen-kankaanpaa@humak.fi, p. 020 7621 315

Ilmoittaudu verkkosivuillamme osoitteessa:
 www.humak.fi/kauppa

Opintojen tarkemmat tavoitteet ja sisällöt 
löydät Humakin opinto-oppaasta.
Lukuvuoden 2017–2018 opinto-opas  
julkaistaan elokuussa 2017 osoitteessa  
www.humak.fi/opiskelijaksi/tietoa-opiske-
lusta/opinto-oppaat/

ERILLISTARJONTA:
Vapaaehtoistoiminnan johtaminen orga-
nisaatioissa -opinnot ei maksukaton piirissä): 
- Vapaaehtoistoiminnan arvot ja merkitys  
  yhteiskunnassa 5 op
- Vapaaehtoisten rekrytointi, perehdyttäminen,     
 motivointi ja sitouttaminen sekä työnohjaus  
 vapaaehtoiskoordinaattorin tukena 5 op
- Muutoksen hallinta vapaaehtoisorganisaatiois-   
  sa ja toiminnan kehittäminen 5 op


