Kulttuurituotannon koulutuksen avoimen AMK:n
väyläopintokriteerit 2017–2018
Avoimen ammattikorkeakoulun väyläopinnoilla tarkoitetaan 60 opintopisteen kokonaisuutta, jonka opiskelija voi suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen tutkintoopiskelijaksi hakeutumistaan.
Suoritettuaan 60 op väyläopintokriteerien mukaisia kulttuurituotannon koulutuksen
opintoja opiskelija voi hakea erillishaussa AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen. Valintamenettelyn sisältö ja käytettävät valintakriteerit määritellään koulutuksittain ja ne
kuvataan erillishaun hakuohjeissa.
Opintojen tarkemmat tavoitteet ja sisällöt löytyvät Humakin opinto-oppaasta.
Lukuvuoden 2017–2018 opinto-opas julkaistaan elokuussa 2017 osoitteessa
www.humak.fi/opiskelijaksi/tietoa-opiskelusta/opinto-oppaat/.
Väyläopintojen ohjaus ja opintoneuvonta
Väyläopintojen suunnitteluun on mahdollista saada ohjausta seuraavilta henkilöiltä lv.
2017–2018:

-

Pääkaupunkiseutu, koulutussuunnittelija Johanna Henriksson
(johanna.henriksson@humak.fi, p. 020 7621 277)
Muu Suomi lehtori Niila Tamminen (niila.tamminen@humak.fi, p. 020 7621
255)
Yleinen avoimen AMK:n opintoihin liittyvä neuvonta: avoin@amk.fi

Jaksojärjestelmä
Opintojaksototeutukset on aina sijoitettu jollekin lukuvuoden jaksolle. Nollajakso (esim.
0/16–17) viittaa toteutukseen, joka voidaan opiskella milloin tahansa lukuvuoden aikana. Toteutus ei välttämättä ajoitu aina jakson alkamis- ja päättymispäivämäärien perusteella, joten toteutuksen tiedoista on aina hyvä varmistaa alkamis- ja päättymispäivämäärät. Toteutus saattaa olla myös pitkäkestoinen esim. alkaa jaksossa 1 ja päättyä jaksossa 2.
Jakso 0: 1.9.2017–31.7.2018
Jakso 1: 1.9.2017–31.12.2017
Jakso 2: 1.1.2018–31.5.2018
Jakso 3: 1.6.2018–31.7.2018
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Väyläopintojen tarjonta lukuvuonna 2017–2018:
Ohessa jaoteltuna opintojaksot, jotka sisältävät lähiopetusta (Kauniainen ja Tampere) ja
verkossa toteutettavat opintojaksot. Lisäohjeita opintojaksojen valintaan löytyy osoitteesta https://wiki.humak.fi/pages/viewpage.action?pageId=16779140#.
Kauniainen
Monimuotototeutukseen integroitu, sisältää lähiopetusta tai sekä lähiopetusta että verkossa tapahtuvaa opetusta:
- 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
Tampere
Monimuotototeutukseen integroitu, sisältää lähiopetusta tai sekä lähiopetusta että verkossa tapahtuvaa opetusta:
- 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
Lähiopetuksien ja webinaarien ajankohdat ilmoitetaan verkkokaupassa opintojaksokohtaisissa tiedoissa.
Verkko-opintojaksot (osa sisältää webinaareja):
Tarjonnassa jaksojen 1–3 aikana siten, että 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
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-

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

Huom. Väyläopintoja suorittaville suositellaan kulttuurituottajan tutkintoon kuuluvaa
opintojaksoa Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen kasvun prosessi ½ 4 op, joka ei kuitenkaan sisälly väyläopintokriteereihin. Opintojakso on 0-jaksolla, joten sen voi
suorittaa milloin tahansa lukuvuoden 17–18 aikana. Opintojaksosta on hyötyä väyläopintojen suorittamisessa.

