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AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOA!

MITÄ?

Yhteisöpedagogin (AMK) monimuotokoulutus on verkkopainotteinen ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason (BA) korkeakoulututkinto, jossa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima
alalle soveltuva osaaminen.
Yhteisöpedagogin työ on arvostavan kohtaamisen ammatillista työtä nuoriso- ja järjestötyössä
ja yhä moninaisemmissa toimintaympäristöissä yhteiskunnan eri sektoreilla. Työssä tarvitaan
mm. laaja-alaista osaamista yksilön kasvusta, kehityksestä ja hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä sekä ehkäisevän työn merkityksestä ja sen sovellettavuudesta. Yhteisöpedagogi ymmärtää
yhteiskunnan rakenteet, sen monimuotoisuutta ja kulttuurisuutta ja on aktiivinen osallisuutta
edistävä yhteisöllinen toimija.

KENELLE?

Koulutus on tarkoitettu jo aiemmin alalle soveltuvaa osaamista eri tavoin hankkineille koulutuksesta kiinnostuneille. Alalle soveltuva työkokemus, aiemmin hankittu tutkintoon soveltuva
amk-tasoinen koulutus, vapaaehtoistyö ja luottamustehtävät ym. osaamisen näyttö huomioidaan opiskelijavalinnassa.

MITÄ MONIMUOTO-OPINNOILLA TARKOITETAAN?

Monimuoto-opinnot kytkeytyvät tiiviisti toimialojen työelämän tarpeisiin ja opiskelijan ammatillisen kasvun ja osaamisen vahvistamiseen. Toteutustapa kannustaa verkostoitumaan sekä alueellisesti että valtakunnallisesti toimialojen, työympäristöjen ja työmenetelmien kehittämisessä.
Monimuoto-opinnoilla tarkoitetaan aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista,
tiedon, taidon ja osaamisen vahvistamista, vahvistuvaa ammatillisuutta, yksilöllisiä opintopolkuja
ja monimuotoisia oppimisympäristöjä. Monimuodossa tutkinnon voi suorittaa työn ohessa.
Monimuotokoulutus on laajuudeltaan 60–150 op ja sen kesto on keskimäärin 1,5-2 vuotta. Opintojen laajuus ja suoritettavat opinnot määritellään yksilöllisten osaamis- ja kehittymistarpeiden
mukaisesti.

www.humak.fi

MONIMUODON OPPIMISYMPÄRISTÖT

Opiskelijoista muodostetaan alueellisia valmennusryhmiä, jotka toimivat pääsääntöisesti Humakin alueyksikkörakenteen mukaisesti (Helsinki, Jyväskylä, Turku, Kuopio).
Valmennusryhmän oppimisympäristöjä ovat digitaaliset Humakin verkkoympäristöt, alueellinen
lähivalmennus, yksilöllinen oppiminen, webinaarit, verkkokeskustelut, yhteisölliset oppimisprosessit ja oppiminen alan työelämässä. Alueellisia lähivalmennustapaamisia on keskimäärin kerran kuukaudessa ja niiden aikataulu tarkentuu myöhemmin. Opintojen ensimmäinen, kaikille valmennusryhmille yhteinen, lähivalmennus toteutuu Helsingissä 29.–30.8.2018.
Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojaan myös Humakin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa.

MITEN JA MILLOIN HAEN OPISKELEMAAN?

Lue lisää koulutuksen tavoitteista, sisällöistä ja urapoluista Humakin kotisivuilla ja täytä hakulomake Opintopolku.fi -sivuilla korkeakoulujen yhteishaussa ajalla 14.3.2018 klo 08:00 –
28.3.2018 klo 15:00.
Monimuotokoulutukseen hakevan tulee täyttää yhteishakulomake ja esitietolomake sekä toimittaa Humakiin kopiot niistä työ- ja koulutustodistuksista, joihin hän haluaa haussa vedota.
Esitietolomake tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisesti 9.4.2018 klo 15:00 mennessä. Esitietolomake on karsiva ja valintakoekutsun saavat sähköpostitse vain sen hyväksytysti suorittaneet.
Lisää ohjeita löydät täältä.
Valintakokeet järjestetään 28.–29.5.2018 Helsingissä. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen, ja
valintakoetulos on voimassa kyseisessä yhteishaussa.
Huomioithan, että Humakilla on hakukohteena myös yhteisöpedagogi (AMK) Työyhteisön kehittäjäpainotus (TYKE) koulutus monimuotototetuksena. Ks. Humakin kotisivut ja Opintopolku.fi-sivut.

YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja koulutuksesta antaa Humakin hakijapalvelut.
Voit kysyä lisää myös lehtori Annikki Kluukerilta.
Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) Humakin hakijapalvelut Puhelinpalvelut
Puhelin: +358 20 7621 300. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 9.00–11.00 ja
yhteishakuaikoina klo 9.00–11.00 ja klo 13.00–15.00. S-posti: hakijapalvelut@humak.fi
Lehtori Annikki Kluukeri
Sähköposti: annikki.kluukeri@humak.fi
Puhelin: 020 7621 242
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