Humanistinen ammattikorkeakoulu – Avoin AMK
YHTEISÖPEDAGOGI (AMK) VÄYLÄOPINNOT 2017–
2018
Avoimen ammattikorkeakoulun väyläopinnoilla tarkoitetaan 60 opintopisteen kokonaisuutta, jonka opiskelija voi suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen hakeutumistaan tutkinto-opiskelijaksi.
Suoritettuaan 60 op väyläopintokriteerien mukaisia yhteisöpedagogi (AMK) tutkintoon
johtavia opintoja, opiskelija voi hakea erillishaussa AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen. Valintamenettelyn sisältö ja käytettävät valintakriteerit määritellään koulutuksittain ja ne kuvataan erillishaun hakuohjeissa.
Väyläopiskelija, jolla ei ole alalta työ- tai vapaaehtoistyökokemusta eikä sisällöltään vastaavia korkeakouluopintoja, valitsee väyläopinnoiksi ensimmäisen tutkintovuoden
opinnot (* -merkityt) sekä yhden 5 op:n laajuisen opintojakson näiden lisäksi, vaihtoehtoina Hallintorakenteet toimijat ja talous, Moninaisuuden kohtaaminen, Talousosaaminen tai Johtaminen ja työyhteisötaidot.
Väyläopiskelija, jolla on osaamista alan työkokemuksen, vapaaehtoistoiminnan tai luottamustoimien kautta tai sisällöltään vastaavia korkeakouluopintoja, voi tutkintoopiskelijana hyväksi lukea osaamistaan. Avoimen AMK:n opiskelijoille ei hyväksi lukuja
tehdä. Väyläopinnot 60 op kootaan tällöin valitsemalla opintojaksot alkaen ensimmäisen tutkintovuoden (*-merkityillä) opinnoilla ja edeten sen jälkeen muihin avoimen
AMK:n opintoihin listan mukaisessa järjestyksessä.
Tutkintoon kuuluva Ammattilaiseksi kehittyminen ja ammatillisen kasvun prosessi 4 op
suositellaan väyläopintojen lisäksi kaikille väylä-opiskelijoille.
Opintojaksotarjonta 2017–2018
Opinnot suoritetaan itsenäisesti ilman lähiopetusta ajalla 1.9.2017–31.7.2018, verkkotapaamiset opintojaksoilla mahdollisia. Opintojen tarkemmat tavoitteet ja sisällöt löydät
Humakin opinto-oppaasta. Lukuvuoden 2017–2018 opinto-opas julkaistaan elokuussa
2017 osoitteessa www.humak.fi/opiskelijaksi/tietoa-opiskelusta/opinto-oppaat/.

-

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 *
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-

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 työkokemuksia 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

Avoimen AMKin opinnoissa on myös erillistarjontaa, josta löydät verkkosivultamme erikseen tietoa.
Väyläopintojen suunnittelussa ja opintojen valinnassa auttaa lehtori Sanna
Lukkarinen (sanna.lukkarinen@humak.fi, p. 020 7621 278).

