Yhteisöpedagogi (AMK) / Työyhteisön kehittäjä (TYKE)
avoimen AMK:n väyläopinnot 2020–2021
Avoimen ammattikorkeakoulun väyläopinnoilla tarkoitetaan 60 opintopisteen kokonaisuutta AMK-tutkintoon kuuluvia opintoja, jonka opiskelija voi suorittaa avoimessa
ammattikorkeakoulussa ennen tutkinto-opiskelijaksi hakeutumistaan. Opinnot suoritettuaan opiskelija voi hakea erillishaussa AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen.
Valintamenettelyn sisältö ja käytettävät valintakriteerit määritellään koulutuksittain ja
ne kuvataan erillishaun hakuohjeissa.
Työyhteisön kehittäjä-väyläopinnot suoritetaan osittain lähiopetuksena tutkintoopiskelijoiden ryhmän kanssa Humakin Helsingin TKI-keskuksessa ja osa opinnoista
suoritetaan itsenäisesti verkossa.
Väyläopintojen tarkemmat tavoitteet ja sisällöt löytyvät Yhteisöpedagogi
(AMK)/Työyhteisön kehittäjä-tutkinnon opetussuunnitelmasta. Työyhteisön kehittäjän
väyläopintojen perusrunko on tutkinnon 1. vuoden opinnot, mutta opiskelija voi valita
esim. aiempaan osaamiseen vedoten myös muista avoimessa AMK:sa tarjolla olevista
Työyhteisön kehittäjä-tutkinnon opintojaksoista.
Väyläopintojen ohjaus ja opintoneuvonta
Väyläopintojen suunnitteluun on mahdollista saada ohjausta:

-

lehtori Juha Niiranen (juha.niiranen@humak.fi)
Yleinen avoimen AMK:n opintoihin liittyvä neuvonta: avoinamk@humak.fi

Jaksojärjestelmä
Opintojaksototeutukset on aina sijoitettu jollekin lukuvuoden jaksolle. Nollajakso (esim.
0/20–21) 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 (koko lukuvuosi):
Jakso 1 (syksy):
Jakso 2 (kevät):
Jakso 3 (kesä):

1.9.2020–31.7.2021
1.9.2020–31.12.2020
1.1.2021–31.5.2021
1.6.2021–31.7.2021

Väyläopintojen tarjonta lukuvuonna 2020–2021
Opinnoista tähdellä (*) merkityt ovat Humakin yhteisöpedagogiopintojen yleistä
opetustarjontaa, jotka toteutetaan kokonaan verkossa. Muut opintojaksot toteutetaan
työyhteisön kehittäjä koulutukseen integroituina, jolloin opinnot sisältävät myös
lähiopetusta.
Kaikille väyläopiskelijoille pakolliset opinnot (15 op):

2

-

Opiskeluvalmiudet 5 op
Suomen kieli ja viestintä 5 op
Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op

(0/20–21)
(1, 2, 3/20–21)
(0/20–21)

Muut 1. vuoden opinnot:

-

Muuttuva työelämä ja työn uudet muodot 5 op
Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen * 5 op
Yhteistoiminta 5 op
Valmentava työote 5 op
Työsuhdeasiat 5 op
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 op
Yrittäjyys * 5 op
Yritystoiminnan perusteet * 5 op
Taloussuunnittelu ja -hallinto * 5 op

(1/20–21)
(1, 2/20–21)
(2/20–21)
(2/20–21)
(2/20–21)
(2/20–21)
(0/20–21)
(0/20–21)
(1, 2/20–21)

Muut opinnot:

-

Työterveys ja työhyvinvointi 10 op
Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 10 op
Työsuojelu ja työturvallisuus 5 op
Hyvä hallinnointi ja työnantajakuvan rakentaminen 10 op
Monimuotoisuus työyhteisössä 5 op

(1/20–21)
(1/20–21)
(1/20–21)
(2/20–21)
(2/20–21)

Muutokset tarjontaan ovat mahdollisia. Tarkasta ajantasainen tarjonta verkkokaupasta.

