AVOIN
AMMATTIKORKEAKOULU
2018–2019

JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ
TYÖYHTEISÖN KEHITTÄJÄ
KULTTUURITUOTANTO
VIITTOMAKIELI JA TULKKAUS
SEIKKAILUKASVATUS

VAIHTOEHTOINEN VÄYLÄ
AMK-OPINTOIHIN
Avoin AMK voi toimia väylänä
ammattikorkeakouluopintoihin.
Voit opiskella korkeakouluopintoja
olipa ikäsi tai koulutustaustasi
mikä tahansa.
Opintomaksu on 15 € / opintopiste.

www.humak.fi/kauppa

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU
Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa näköalapaikan kulttuurituottajan,
tulkin ja yhteisöpedagogin ammattikentille.
Avoimen AMK:n opinnot tukevat ammattillista kehittymistä. Ne ovat hyödyllisiä
myös, jos haet opiskelupaikkaa Humakista, sillä ne voidaan hyväksi lukea osaksi
tutkintoa.

Opinto-ohjausta on saatavilla lukukausien
aikana elokuun puolivälistä toukokuuhun.
Lukuvuoden 2018–2019 opinto-opas
julkaistaan elokuussa 2018 osoitteessa:
www.humak.fi/opiskelijaksi/tietoaopiskelusta/opinto-oppaat/

ERILLISTARJONTA
Yksittäisten opintojaksojen ja väyläopintojen
lisäksi Humakissa on tulevana lukuvuonna
erillistarjontana koulutuskohtaisia teema- ja
osaamispaketteja sekä täydennyskoulutuskokonaisuuksia.
Varaamme oikeuden muutoksiin.

YKSITTÄISET KURSSIT

Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhOpiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa teydessä. Opiskelupaikkoja on rajoitetusti ja ne
on hyvä mahdollisuus tutustua opiskeluun Hu- täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
makissa. Avoimessa opiskelet samoja sisältöjä
kuin tutkinto-opiskelijammekin, sillä opintojaksot ovat Humakin opetussuunnitelman mu- VÄYLÄOPINNOT = AVOIMEN KAUTTA
TUTKINTO-OPISKELIJAKSI
kaisia.
Mikäli sinulta puuttuu hakukelpoisuus AMKtutkintoon johtavaan koulutukseen, saat sen
opiskelemalla avoimen AMK:n väyläopinnot.
Väyläopinnot ovat 60 opintopisteen laajuinen
kokonaisuus Humakin tietyn koulutuksen tutkinto-opintoja. Väyläopintoja voi lukuvuonna 2018–2019 suorittaa kaikilla aloillamme,
Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen oh- neljässä AMK-koulutuksessa:
jaajilta saat opastusta opintojen suunnittelussa
syyskuusta toukokuuhun. Ohjaajien yhteystie- •
kulttuurituottaja (AMK)
dot löydät koulutusalojen tarjonnan esittely- •
tulkkaus (AMK)
sivuilta ja verkkosivuiltamme.
•
yhteisöpedagogi (AMK)
Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti omatoimisesti verkossa, mutta valmentajan johdolla.
Joissain opintojaksoissa on verkkotapaamisia,
verkkoluentoja tai monimuotototeutukseen
integroitua lähiopetusta.

•
yhteisöpedagogi,
Opiskelu avoimessa AMK:ssa maksaa 15 eutyöyhteisön kehittäjä (AMK)
roa/opintopiste. Runsaasti opintoja suorittaville tarjoamme etuna enimmäismaksukaton. Tarkemmat väyläopintokriteerit löydät
Lukuvuoden aikana suoritettavat opinnot, olipa verkkosivuiltamme osoitteesta:
niitä kuinka paljon hyvänsä, maksavat enim- www.humak.fi/avoin-amk
millään 300 euroa.
Avoimen AMK:n opintoihin ilmoittaudutaan
Humakin avoimen AMK:n verkkokaupassa:
www.humak.fi/kauppa. Kauppa aukeaa
1.8.2018.

www.humak.fi/kauppa

Yleinen avoimen AMK:n opintoihin liittyvä
neuvonta: avoinamk@humak.fi

“Jos ei heti
tärppää valintakokeessa, muista
väyläopinnot!”
Kulttuurituottajaopiskelija
Joakim Keurun vinkki väyläopiskelua harkitsevalle:
— ”Vinkkini korkeakouluopinnoista haaveileville on, että mikäli et onnistu valintakokeessa ensimmäisellä kerralla, kannattaa harkita väyläopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. ”
Joakim opiskeli yhteensä 60 opintopisteen edestä kulttuurituottaja
(AMK) opintojaksoja Humakin avoimessa ammattikorkeakoulussa ja
pääsi erillishaussa opiskelemaan alaa, josta haaveili. Erillishaussa tarkastellaan mm. opiskelijan opintomenestystä ja soveltuvuutta alalle.
Lue koko juttu Humakin verkkosivuilta:

www.humak.fi/uutiset/jos-ei-heti-tarppaa-valintakokeessa-muista-vaylaopinnot/

www.humak.fi/kauppa

Kulttuurituotanto

Kulttuurituotanto

KULTTUURITUOTTAJA (AMK)

TULKKI (AMK)

Osaamiskokonaisuuksia ja väyläopintoja

Profiili 1 ja profiili 2

Avoimen AMK:n verkkokauppaan on tulossa lukuvuonna 2018–19 koulutuskohtaisia
osaamiskokonaisuuksia.

Opinnot sisältävät niin lähiopetusta kuin itsenäisiäkin opintoja opintovalmentajan
kanssa yhdessä määritellyissä opintojaksoissa.

OSAAMISKOKONAISUUDET

Voit valita väyläopintosi joko profiilin 1 tai 2
mukaisesti. Profiili 1: Tulkki, AMK, tulkkaus ja
kielellinen saavutettavuus: viittomakielen tulkki. Profiili 2: Tulkki, AMK, tulkkaus ja kielellinen
saavutettavuus: puhevammaisten tulkki ja
kommunikaation ohjaaja. Profiili 1:n lähiopetus
on Helsingissä, profiili 2:n Kuopiossa.

– Soveltavan taiteen palvelumuotoilu 10 op
– Vapaaehtoistyön johtaminen 15 op *
– Tuottajuuden perusteet 15 op *
– Kulttuurin tuotannollinen ympäristö 20 op*
– Kulttuurituottajan taloussalkku – Luovien
alojen talouden ja rahoituksen perusteet
15 op *
– Kulttuuriyrittäjän ABC – Liiketoiminnan
perusteet luovilla aloilla 20 op *

VÄYLÄOPINTOJEN TARJONTA
LUKUVUONNA 2018–2019
Kaikille väyläopiskelijoille pakolliset opinnot
(10 op):
– Opiskeluvalmiudet 5 op
– Suomen kieli ja viestintä 5 op

Vapaasti valittavat opinnot
(valitse vähintään 50 op):
Syksy 2018
– Kulttuurituotannon perusteet 10 op
– Englanti 5 op
– Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op
– Kulttuuripolitiikka 5 op
– Kulttuurin rahoitus 5 op
– Taloussuunnittelu- ja hallinto 5 op
– Markkinointi 5 op
– Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op
– Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op
– Yrittäjyys 5 op
– Yritystoiminnan perusteet 5 op

Kevät 2019
– Ruotsi 5 op
– Digitaaliset toimintaympäristöt 5 op
– Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op
– Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op
– Lakitieto ja etiikka 5 op
– Taloussuunnittelu- ja hallinto 5 op
– Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op
– Markkinointi 5 op
– Tuotekehitys ja tuotteistaminen 5 op
– Yrittäjyys 5 op
– Yritystoiminnan perusteet 5 op
– Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op
Kesä 2019
– Kulttuurin ja taiteen tuntemus 10 op
– Toiminnan ja rahoituksen suunnittelu 5 op
– Kulttuuripolitiikka 5 op
– Kulttuurin rahoitus 5 op
– Yrittäjyys 5 op
– Yritystoiminnan perusteet 5 op
– Johtaminen ja työyhteisötaidot 5 op

VÄYLÄOPINTOJEN OHJAUS
JA OPINTONEUVONTA
Väyläopintojen suunnitteluun on mahdollista
saada ohjausta koulutussuunnittelija Johanna
Henrikssonilta. (johanna.henriksson@humak.fi,
p. 020 7621 277).
Yleinen avoimen AMK:n opintoihin liittyvä
neuvonta: avoinamk@humak.fi

* Opintojen tarkemmat tavoitteet ja sisällöt löydät Humakin opinto-oppaista.

www.humak.fi/kauppa

– Tulkkausosaaminen eri toimintaympäristöissä 20 op
– Viittomakielen tulkkaus 25 op
– Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Lisäksi Helsingissä tarjotaan suomalaisen viittomakielen opintoja yhdessä päivä- tai monimuoto-opiskelijoiden kanssa, opiskelijoiden
aiemman osaamisen mukaisesti.

Lue lisää profiileista:
www.humak.fiopiskelijaksi/tulkki/tulkki- Lisätietoja: Hanna-Putkonen Kankaanpää,
amk-viittomakieli/
hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi

Opintosuunnitelma tehdään väyläopiskelijan Profiili 2: Opinnot valitaan seuraavista
kanssa ennen lukuvuoden aloitusta, elokuuskokonaisuuksista
sa. Väyläopinnot suoritetaan ajalla 1.9.2018–
31.7.2019.
– Humakin yleiset opinnot 10 op
– Kohti vuorovaikutusosaamista 20 op
Lukuvuoden 2018–2019 opinto-opas julkais- – Kielellinen moninaisuus 15 op
taan elokuussa 2018. Tutustu siihen ennen – Johdatus viittomakieleen 20 op
kuin keskustelet opintovalmentajan kanssa. – Tulkin ammatillisen toiminnan perusteet 15 op
Voit itse ehdottaa, miten haluaisit edetä, opin- – Yrittäjyysopinnot 10 op
tovalmentajan kanssa tehdään lopullinen pää- – Kehittämistoiminnan opinnot 30 op
tös sinulle sopivista opintojaksoista.
– Puhevammaisen tulkin kehittyvä
asiantuntijuus 15 op, profiili 2
Profiili 1: Opinnot valitaan seuraavista
– Syvenevä vuorovaikutusosaaminen
kokonaisuuksista:
15 op, profiili 2
–
Kommunikaatiomenetelmien
ja vuoro– Humakin yleiset opinnot 10 op
vaikutuksen ohjaus 20 op, profiili 2
– Kohti vuorovaikutusosaamista 20 op
– Puhevammaisten tulkkaus 25 op, profiili 2
– Kielellinen moninaisuus 15 op
– Pedagoginen osaaminen 30 op
– Johdatus viittomakieleen 20 op
– Tulkin ammatillisen toiminnan perusteet 15 op – Vapaasti valittavat opinnot 15 op
– Yrittäjyysopinnot 10 op
– Kehittämistoiminnan opinnot 30 op
– Tulkkaus 30 op
– Viittomakielentulkin kehittyvä
asiantuntijuus 15 op
– Viittomakieli ja viittomakielinen yhteisö 15 op

Lisätietoja: Sirpa Lyytinen, sirpa.lyytinen@humak.fi
Huom! Tulkkikoulutuksen väyläopintoihin ilmoittaudutaan elokuussa
2018. Ks. www.humak.fi

www.humak.fi/kauppa
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YHTEISÖPEDAGOGI (AMK)

TYÖYHTEISÖN KEHITTÄJÄ

Väylää pitkin yhteisöpedagogiksi (AMK)

Yhteisöpedagogi, työyhteisön kehittäjä YP-TYKE

Voit opiskella avoimessa osia yhteisöpedagogi (AMK) - tutkinnosta tai uudesta työyhteisökehittäjä opinnoista.

Väyläopinnot ja täydennyskoulutuskokonaisuudet nyt avoimessa AMK:ssa

VÄYLÄOPINTOJEN TARJONTA
LUKUVUONNA 2018–2019

ILMOITTAUTUMISAJAT JA
RYHMÄKOKOMÄÄRÄT

Syksyllä 2018 väyläopintonsa aloittavat:

– Syksyllä väyläopintonsa aloittavat
ilmoittautumisaika 1.8.–31.8.2018,
osallistujamäärä 50

– Opiskeluvalmiudet 5 op
– Suomen kieli ja viestintä 5 op
– Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op
– Yhteisöpedagogi järjestö- ja nuorisotyön
osaajana 5 op
– Yksilön kasvu ja kehitys 5 op
– Monimuotoinen yhteiskunta 5 op
– Ihmisoikeudet ja moninaisuuden
kohtaaminen 5 op
– Viestintä ja kommunikaatio-osaaminen 5 op
– Toimijuuden edistäminen 5 op
– Hyvinvointipalvelut 5 op
– Valmentava työote 5 op
– Monikulttuurisuusosaaminen ja
kotoutuminen 5 op
Keväällä 2019 väyläopintonsa aloittavat:
– Opiskeluvalmiudet 5 op
– Suomen kieli ja viestintä 5 op
– Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op
– Yhteisöpedagogi järjestö- ja nuorisotyön
osaajana 5 op
– Yksilön kasvu ja kehitys 5 op
– Monimuotoinen yhteiskunta 5 op
Väyläopinnot syksyllä aloittavat etenevät yllä
olevan suunnitelman mukaisesti ja suorittavat
lukuvuoden aikana 60 opintopistettä. Mikäli
aloitat väyläopinnot keväällä, jatkat opintoja
syksyllä ja voit hakea Humakiin esimerkiksi syksyn erillishaussa, kun olet opiskellut 60
opintopistettä.

www.humak.fi/kauppa

– Keväällä väyläopintonsa aloittava
ilmoittautumisaika 1.12.–31.12.2018,
osallistujamäärä 20
– Syksyllä 2018 väylää jatkavat (jo siis
aiemmin väyläopinnot aloittaneet)
ilmoittautumisaika 1.8.–31.8.2018,
ryhmäkoko 20. Mikäli olet aloittanut väyläopintosi aiemmin, katso lukuvuoden
2017–18 kriteerit verkkosivuiltamme
(https://www.humak.fi/avoin-amk/vaylaopinnot-tutkintokoulutukseen/)
Ilmoittaudu verkkosivuillamme osoitteessa:
www.humak.fi/kauppa

VÄYLÄOPINTOJEN OHJAUS
JA OPINTONEUVONTA
Valmennusta ja opintoneuvontaa väyläopintojen suunnitteluun on mahdollista saada lehtori,
verkkopedagogi Sanna Lukkariselta (sanna.
lukkarinen@humak.fi, p. 020 7621 278).

Humakin kehittämät työyhteisön kehittäjän
(yhteisöpedagogi AMK) opinnot ovat olleet
erittäin kysyttyjä. Osa hankijoista on jo korkeakulututkinnon suorittaneita, osa on aiemmin
suorittanut yhteisöpedagogitutkinnon (AMK).
Kokeneiden, jo korkeakoulututkinnon suorittaneiden tarpeisiin kehitämme tarkoituksenmukaisia opintoja. Ensimmäiset kaksi 30
opintopisteen kokonaisuutta on lukuvuonna
2018-19 tarjolla Humakin avoimessa ammattikorkeakoulussa.
YP-TYKE väyläopintoihin (60 op) kuuluvat seuraavat opintojaksot. tähdellä merkityt ovat yhteisöpedagogiopintojen yleistä avoimen AMK:n
opetustarjontaa ja muut toteutetaan YPTYKE:n tutkintotavoitteiseen koulutukseen integroituina. Väyläopintoihin voidaan ottaa
enimmillään 15 avoimen AMK:n opiskelijaa.
– Opiskeluvalmiudet 5 op *
– Suomen kieli ja viestintä 5 op *
– Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op *
– Valmentava työote 5 op *
– Viestintä- ja kommunikaatioosaaminen 5 op *
– Taloussuunnittelu ja -hallinto 5 op *
– Yhteisöpedagogi työyhteisön
kehittäjänä 5 op
– Muuttuva työelämä ja uudet työn
muodot 5 op
– Yhteistoiminta 5 op
– Osallisuus työyhteisössä 5 op
– Työsuhdeasiat 5 op
– Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 op

TÄYDENNYSKOULUTUKSET TYÖELÄMÄN
AMMATTILAISILLE
YP-TYKE täydennyskoulutus 1 (30 op) koostuu seuraavista opintojaksoista ja käytännön
toteutus tehdään integroidusti tutkintotavoitteisen opetuksen kanssa. Täydennyskoulutus
1:een voidaan ottaa enimmillään 10 avoimen
AMK:n opiskelijaa.
– Yhteisöpedagogi työyhteisön
kehittäjänä 5 op
– Muuttuva työelämä ja uudet työn
muodot 5 op
– Yhteistoiminta 5 op
– Osallisuus työyhteisössä 5 op
– Työsuhdeasiat 5 op
– Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 op
YP-TYKE täydennyskoulutus 2 (30 op) enimmillään 15 avoimen AMK:n opiskelijaa.
– Suorituksen johtaminen
ja palkitseminen 10 op
– Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan
rakentaminen 10 op
– Työterveys ja työhyvinvointi 10 op

* Opintojen tarkemmat tavoitteet ja
sisällöt löydät Humakin opintooppaasta.

www.humak.fi/kauppa

SEIKKAILUKASVATUS

Humak tarjoaa huippusuosittuja kasvatuksen ja ohjaamisen ammattilaisille suunnattuja
seikkailukasvatuksen koulutuksia myös avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Tarjolla on vuosittain kaksi 20 opintopisteen laajuista opintokokonaisuutta.
Seikkailukasvatuksen Syventävät Opinnot, taso 1
– Lähijaksot ovat toukokuussa, kesäkuussa, elokuussa ja syyskuussa
– Opintoihin sisältyy mahdollisuus suorittaa melonnan tekniikka- ja ohjaajatutkinto.
– Opinnot keskittyvät seikkailukasvatuksen perusteoriaan sekä ohjaajan ohjaus-,
turvallisuus-, ympäristön hallinta ja teknisiin taitoihin
– Ilmoittautuminen avautuu verkkokaupassa tammikuussa.
Seikkailukasvatuksen Syventävät Opinnot, taso 2
– Opinnot alkavat kesäkuussa ja seuraavat lähijaksot ovat elokuussa (vuoristovaellus),
tammikuussa ja maaliskuussa (talvivaellus, tammikuussa ja maaliskuussa
(talvivaellustaidot)
– Opinnot keskittyvät ohjaus- ja päätöksentekotaitoihin sekä seikkailukasvatuksellisen
kokonaisuuden tuottamiseen
– Ilmoittautuminen avautuu verkkokaupassa helmikuussa.
Koulutuksen sisällöistä enemmän tietoa verkkosivuillamme. Opintokokonaisuuksien hinnat ovat 300 euroa/opintokokonaisuus. Opiskelijat vastaavat henkilökohtaisesta varustuksestaan ja tarpeellisista vakuutuksistaan ja matkoista oppimisympäristöihin.
Tarkemmat tiedot koulutuksista ja ilmoittautumisajat löydät verkkosivuiltamme:
www.humak.fi

www.humak.fi

