Oulun
ammattikorkeakoulu
KOULUTUSTARJONTA JA HAKEMINEN 2017

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk)
 noin 8 800 opiskelijaa

 henkilöstöä 680
 tutkinto-ohjelmia 34
 vuosittain noin 1 800 aloituspaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa
 kevään 2016 yhteishaussa 17 475 hakijaa, joista 5 419 ensisijaisia
 hakijoista noin 54 % Pohjois-Pohjanmaalta

 noin 1 400 tutkintoa vuodessa

Opiskelumahdollisuudet Oamkissa
 27 amk-tutkintoon johtavaa tutkinto-ohjelmaa

•

kaksi toteutetaan englanniksi

 seitsemän ylempään amk-tutkintoon johtavaa tutkinto-ohjelmaa
 erillinen opiskeluoikeus

 avoin ammattikorkeakoulu
 ammatillinen opettajakorkeakoulu
• ammatillisen opettajan, erityisopettajan ja opinto-ohjaajan koulutukset

 erikoistumiskoulutukset
 täydennyskoulutus

AMK-tutkintoon johtava koulutus
Vuonna 2017 alkava koulutus (yhteensä 1 595 aloituspaikkaa)

AMK-tutkintoon johtava koulutus
Hakukelpoisuuden ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen antaa:
 suomalaisen lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto
 kansainvälinen ylioppilastutkinto (IB, EB ja RP)
 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuinen suomalainen ammatillinen perustutkinto tai sitä
vastaava aiempi vähintään 80 opintoviikon laajuinen suomalainen ammatillinen tutkinto
 suomalainen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
 näyttötutkintona suoritettu suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai
erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto
 ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin

Haussa olevan tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että tutkintotodistuksen kopio on perillä
korkeakoulussa viimeistään 14.7./29.12. klo 15. Hakukautena kansainvälisen
ylioppilastutkinnon suorittavien määräajat ovat 27.9. klo 15.
Tutkinnon oltava valmis hakuajan päättymiseen mennessä, mikäli hakija hakee ulkomailla
suoritetulla tutkinnolla eikä ole EU- tai ETA-maan kansalainen.

AMK-tutkintoon johtava koulutus
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
•

medianomi (AMK), 240 op, 4 vuotta

•

musiikkipedagogi (AMK), 240 op, 4 vuotta

•

tanssinopettaja (AMK), 240 op, 4 vuotta

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
•

BBA, International Business, 210 op, 3,5 vuotta

•

tradenomi (AMK), liiketalous, 210 op, 3,5 vuotta

•

tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, 210 op, 3,5 vuotta

Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto
•

agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, 240 op, 4 vuotta

AMK-tutkintoon johtava koulutus
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
•

bioanalyytikko (AMK), 210 op, 3,5 vuotta

•

ensihoitaja (AMK), 240 op, 4 vuotta

•

fysioterapeutti (AMK), 210 op, 3,5 vuotta

•

kätilö (AMK), 270 op, 4,5 vuotta

•

optometristi (AMK), 210 op, 3,5 vuotta

•

röntgenhoitaja (AMK), 210 op, 3,5 vuotta

•

sairaanhoitaja (AMK), 210 op, 3,5 vuotta

•

sosionomi (AMK), 210 op, 3,5 vuotta

•

suuhygienisti (AMK), 210 op, 3,5 vuotta

•

terveydenhoitaja (AMK), 240 op, 4 vuotta

•

toimintaterapeutti (AMK), 210 op, 3,5 vuotta

AMK-tutkintoon johtava koulutus
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
•

BEng, Information Technology, 240 op, 4 vuotta

•

insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, 240 op, 4 vuotta

•

insinööri (AMK), konetekniikka, 240 op, 4 vuotta

•

insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, 240 op, 4 vuotta

•

insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, 240 op, 4 vuotta

•

insinööri (AMK), talotekniikka, 240 op, 4 vuotta

•

insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, 240 op, 4 vuotta

•

rakennusarkkitehti (AMK), 240 op, 4 vuotta

•

rakennusmestari (AMK), 210 op, 3,5 vuotta

AMK-tutkintoon johtava koulutus
Oamkissa käytössä olevat valintatavat vuonna 2017
Valintatapa 1
Valintakoe

40/70/100 pistettä

Valintatapa 2A
Koulumenetys
Valintakoe
Yhteensä

30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)
70 pistettä
100 pistettä

Valintatapa 2B
Koulumenetys
Valintakoe
Yhteensä

60 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)
40 pistettä
100 pistettä

Valintatapa 3B
Koulumenetys

60 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)
Valintatavassa 1 ovat mukana kaikki hakijat.
Valintatavoissa 2A, 2B ja 3B ovat mukana vain ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat.

Kulttuurialan AMK-tutkinnot
Hakukohde/aloituspaikat
Medianomi (AMK)
Musiikkipedagogi (AMK)
Tanssinopettaja (AMK)
Valinnan pisteytys
Valintakoe

Päivätoteutus
Valintatapa 1
43
30
17
100

-

Monimuotototeutus
-

-

-

-

Huomioitavaa:
• ammattikorkeakoulukohtaiset valintakokeet
• medianomi (AMK): valintakokeen ensimmäisen vaiheeseen kutsutaan kaikki hakijat;
toiseen vaiheeseen kolminkertainen määrä aloituspaikkoihin nähden ensimmäisen
vaiheen menestyksen perusteella
• musiikkipedagogi (AMK) ja tanssinopettaja (AMK): valintakokeeseen kutsutaan kaikki
ennakkotehtävän palauttaneet; valintakoeoppaat nähtävissä Oamkin www-sivuilla
hakuajan alkamiseen mennessä

Liiketalouden AMK-tutkinnot
Hakukohde/aloituspaikat
BBA, International Business
Tradenomi (AMK), liiketalous
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely
Valinnan pisteytys
Koulumenestys (vain yo-tutkinnot)

Valintakoe
Työkokemus
Yhteensä

Valintatapa 1
16
130
20

Päivätoteutus
Valintatapa 2B
24
20

Monimuotototeutus
Valintatapa 1
Valintatapa 3B*
50
10
-

Valintatapa 3B*
70
-

-

60

60

-

60

40

40

-

40

-

40

100

60

40

60

*) Valintatapa 3B on käytössä vain hakijan ensimmäisessä hakukohteessa

Huomioitavaa:
• BBA: ei kielitaitovaatimusta, kielitaito testataan valintakokeessa
• päivätoteutus: valintakoe suoritetaan ylimmässä saman valintakoeryhmän ammattikorkeakoulussa
• monimuotototeutuksen valinnassa käytetään päivätoteutuksen valintapisteytystä ja valtakunnallista
valintakoetta (poikkeus valintaperustesuosituksesta)
• suomenkielisten koulutusten valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä
kutsua

Luonnonvara-alan AMK-tutkinto
Hakukohde/aloituspaikat
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot
Valinnan pisteytys
Koulumenestys (vain yo-tutkinnot)
Valintakoe
Työkokemus
Yhteensä

Päivätoteutus
Valintatapa 1
Valintatapa 3B*
20
15
40
40

60
60

Monimuototeutus
-

-

-

-

*) Valintatapa 3B on käytössä vain hakijan ensimmäisessä hakukohteessa

Huomioitavaa:
• päivätoteutuksen valtakunnallinen valintakoe suoritetaan ylimmässä luonnonvara-alan
päivätoteutuksen hakukohteen ammattikorkeakoulussa
• hakukelpoiset hakijat osallistuvat valintakokeisiin ilman erillistä kutsua

Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnot
Hakukohde/aloituspaikat
Bioanalyytikko (AMK)
Ensihoitaja (AMK)
Fysioterapeutti (AMK)
Kätilö (AMK)
Optometristi (AMK)
Röntgenhoitaja (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen
Sairaanhoitaja (AMK), Oulu
Sosionomi (AMK)
Suuhygienisti (AMK)
Terveydenhoitaja (AMK)
Toimintaterapeutti (AMK)
Valinnan pisteytys
Koulumenestys (vain yo-tutkinnot)
Valintakoe
Työkokemus
Yhteensä

Päivätoteutus
Valintatapa 1
Valintatapa 2A
15
21
11
21
10
18
8
20
10
20
21
39
10
16
10
22
70
70

30
70
100

Monimuototeutus
Valintatapa 1
Valintatapa 2A
8
17
15
15
18
17
11
19
13
17
13
12
70
70

30
70
100

Huomioitavaa:
• kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua
• varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan esivalintakokeen perusteella ylimpään saman
valintakoeryhmän hakutoiveen ammattikorkeakouluun

Tekniikan AMK-tutkinnot
Hakukohde/aloituspaikat
BEng, Information Technology
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka
Insinööri (AMK), konetekniikka
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka
Insinööri (AMK), talotekniikka
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka
Rakennusarkkitehti (AMK) *
Rakennusmestari (AMK) **
Valinnan pisteytys
Koulumenestys (vain yo-tutkinnot)
Valintakoe
Työkokemus
Yhteensä

Huomioitavaa:
•
•

Päivätoteutus
Valintatapa 1
Valintatapa 2B
40
0
35
0
60
45
35
35
65
0
45
0
40
40
22
13
40
40

60
40
100

Monimuototeutus
Valintatapa 1
Valintatapa 2B
10
0
20
10
23
12
25
0
38
0
40
40

60
40
100

*) rakennusarkkitehtikoulutuksessa on lisäksi soveltuvuuskoe, 50 pistettä
**) rakennusmestarikoulutuksessa huomioidaan lisäksi rakennusalan työkokemus, 30 pistettä

BEng: ei kielitaitovaatimusta, kielitaito testataan valintakokeessa
päivätoteutus: valtakunnallinen valintakoe suoritetaan ylimmässä tekniikan alan päivätoteutuksen hakukohteen
ammattikorkeakoulussa
• monimuotototeutuksen valinnassa käytetään päivätoteutuksen valintapisteytystä ja valtakunnallista
valintakoetta (poikkeus valintaperustesuosituksesta)
• suomenkielisten koulutusten valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä
kutsua

Ensikertalaisten kiintiö
Syksyllä 2016 alkavasta koulutuksesta alkaen korkeakoulut on velvoitettu
varaamaan yhteishaun hakukohteissa riittävä määrä paikkoja ensikertalaisille.
Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut
korkeakoulututkintoa tai ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa
opiskelupaikkaa kevään 2014 yhteishausta tai tämän jälkeen.
Oamkissa ensikertalaisille varataan 75 prosenttia aloituspaikoista
lukuunottamatta englanninkielistä koulutusta.

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden kiintiö
Ammattikorkeakoulut voivat varata osan valintatapa 1:n aloituspaikoista
ammatillisen tutkinnon suorittaneille hakijoille.
Kiintiössä ovat mukana ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon,
erikoisammattitutkinnon tai opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
suorittaneet.
Oamkissa ammatillisen tutkinnon suorittaneille varataan kevään 2017
yhteishaussa 30 % hakukohteen aloituspaikoista.

Lukuvuosimaksut
 Ammattikorkeakoulun on perittävä muuhun kuin suomen- tai ruotsinkieliseen
ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan
koulutukseen hyväksytyltä opiskelijalta lukuvuosimaksu, jos opiskelija ei ole EU- tai
ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia.
 Maksua ei peritä henkilöiltä, jotka rinnastetaan EU-maiden kansalaisiin eikä näiden
perheenjäseniltä. Maksua ei peritä myöskään henkilöiltä, joilla on ulkomaalaislaissa
tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään
oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, eikä edellä mainittujen
perheenjäseniltä. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia.
 Oamkin englanninkielisten tutkinto-ohjelmien lukuvuosimaksu on 8 000 euroa.
 Oamkilla on apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien
opiskelijoiden tukemiseksi.

Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus
Oamkin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus rakentuu
osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan:
 johtamisosaamisosaaminen
 tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 liiketoimintaosaaminen.
Tutkinnon suorittaminen työn ohessa kestää tutkinnosta riippuen 1–3 vuotta.

Opintojen aikana laajennetaan ja syvennetään osaamista sekä kehitetään taitoja
esimiehenä ja asiantuntijana.
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden hakeutua tehtäviin, joiden
vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus
Hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon antaa:
• soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto
sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus
asianomaiselta alalta.
Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala,
jolta korkeakoulututkinto on.
Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai
ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta
tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Myös
tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu kolmen vuoden
työkokemus.

Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
• kulttuurituottaminen ja liiketoiminta, 60 op (ei hakua vuonna 2017)
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
• tradenomi (ylempi AMK), yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, 90 op
Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
• agrologi (ylempi AMK), maaseudun kehittäminen, 60 op
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
• ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, 90 op UUSI
• sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, 90 op
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
• insinööri (ylempi AMK), teknologialiiketoiminta, 60 op
• Insinööri (ylempi AMK), ympäristöteknologia, 60 op UUSI

Hakeminen ammattikorkeakouluun
Korkeakoulujen kevään yhteishaussa on kaksi hakuaikaa
 ensimmäinen hakuaika on 10.–25.1.2017, jolloin voi hakea
englanninkielisiin koulutuksiin
 toinen hakuaika on 15.3.–5.4.2017, jolloin voi hakea suomenkielisiin
koulutuksiin.

Kevään yhteishaussa on kaksi erillistä hakuaikaa, mutta hakutoiveet asetetaan
silti yhteen hakemukseen toiveiden mukaiseen järjestykseen. Hakukohteita voi
olla korkeintaan kuusi. Järjestystä ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen
jälkeen.
Sähköinen hakemus täytetään hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi.

Avoin ammattikorkeakoulu
 avoin kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta
 opinnot samoja kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa, joten
niitä voi esittää hyväksiluettavaksi myöhemmin tutkinto-opiskelijana
 valittavana avoimen ammattikorkeakoulun erillistarjonnan lisäksi
Oamkin kaikkien tutkinto-ohjelmien opinnot lukuun ottamatta
harjoittelua, opinnäytetyötä ja pedagogisia opintoja
 yhden opintopisteen hinta 15 euroa
 lukuvuosimaksulla 300 € voi suorittaa yhden lukuvuoden aikana
niin monta opintopistettä kuin itse haluaa
 lisätietoja ja ilmoittautuminen www.oamk.fi/avoin

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja
suorittaneen valinta tutkinto-opiskelijaksi
 avoimessa ammattikorkeakoulussa opintoja suorittaneet voivat hakea
tutkinto-opiskelijaksi opintojensa perusteella ilman normaaliin
opiskelijavalintaan osallistumista
 tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia avoimen
ammattikorkeakoulun opintoja tulee olla suoritettuna vähintään 55
opintopistettä (yamk-tutkinnot 20-25 opintopistettä)
 opintojen tulee olla suoritettu kevään haussa 31.7. mennessä ja syksyn
haussa 31.12. mennessä
 valintakriteereinä mahdollinen haastattelu ja/tai valintakoe,
opintomenestys, riittävä opetuskielen mukainen kielitaito, hakuajan
loppuun mennessä suoritettujen opintopisteiden määrä
 lisätietoja ja hakeminen www.oamk.fi

Erillinen opiskeluoikeus
• Hakija jatkaa aiemmin Suomessa aloittamaansa ammattikorkeakoulututkintoa samassa
tai vastaavassa tutkinto-ohjelmassa tarkoituksena suorittaa tutkinto loppuun.

• Hakija on menettänyt aiemman opiskeluoikeutensa jostakin seuraavasta syystä:
• hän on eronnut tutkinto-ohjelmasta tai
• hänen opiskeluoikeusaika on päättynyt tai
• hänet on kirjattu eronneeksi, koska hän on laiminlyönyt ilmoittautumisen ja hänen
opiskeluoikeus on päättynyt.
• Tutkinnosta puuttuvia opintoja voi olla hakuhetkellä enintään 60 opintopistettä. Myös
avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot huomioidaan. Ylempään
ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen erillistä opiskeluoikeutta
hakevalle ei ole opintopistevaatimusta. Opinnot voi olla suoritettu myös toisessa
ammattikorkeakoulussa.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu
• ammatillinen opettajankoulutus on suunnattu ammatillisten oppilaitosten ja
ammattikorkeakoulujen opettajille ja opettajaksi aikoville.
• opettajan pedagogiset opinnot (60 op) tuottaa laaja-alaisen pedagogisen
kelpoisuuden.
• pohjakoulutusvaatimuksena pääsääntöisesti korkeakoulututkinto sekä
vähintään kolmen vuoden työkokemus opetustehtävää vastaavalta alalta
Jatkokoulutukset
• ammatillinen erityisopettajankoulutus
• ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus

Lisätietoja
www.oamk.fi/hakijalle
 koulutustarjonta ja valintaperusteet
 tilastoja
 ohjausmateriaalia
Hakijan opas 2017
Studies at Oulu UAS 2017
www.opintopolku.fi
 valtakunnallinen koulutustarjonta ja hakeminen

Yhteystiedot
Oulun ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
PL 405, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Kotkantie 1, 90250 Oulu
avoinna ma-pe 9.00-14.00
suomenkielinen koulutus
hakijapalvelut@oamk.fi
puhelin 010 19 2000 *)

englanninkielinen koulutus
admissions@oamk.fi
puhelin 010 19 2001 *)

Puhelu maksaa asiakkaalle lankapuhelimesta soitettuna paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimesta
matkapuhelinmaksun (mpm) verran.
*)

