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AMK-tutkintoon johtava koulutus
Kulttuurialan
ammattikorkeakoulututkinto
• Medianomi (AMK)
• Musiikkipedagogi (AMK)
• Tanssinopettaja (AMK)

Liiketalouden
ammattikorkeakoulututkinto
• BBA, International Business
• Tradenomi (AMK), liiketalous
• Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Luonnonvara-alan
ammattikorkeakoulututkinto
• Agrologi (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto
• Bioanalyytikko (AMK)
• Ensihoitaja (AMK)
• Fysioterapeutti (AMK)
• Kätilö (AMK)
• Optometristi (AMK)
• Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen ja Oulu
• Röntgenhoitaja (AMK)
• Sosionomi (AMK)
• Suuhygienisti (AMK)
• Terveydenhoitaja (AMK)
• Toimintaterapeutti (AMK)

Tekniikan
ammattikorkeakoulututkinto
• BEng, Information Technology
• Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka
• Insinööri (AMK), kone- ja tuotantotekniikka
• Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
• insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka
• Insinööri (AMK), talotekniikka
• insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka
• Rakennusarkkitehti (AMK)
• Rakennusmestari (AMK)

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Medianomi (AMK), 240 op, 4 vuotta


Hakija valitsee hakuvaiheessa, kumpaan suuntautumisvaihtoehtoon hän hakee:
• Journalismin suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet työskennellä toimittajana
ja journalistisen sisällön tekijänä lehdissä, radiossa, televisiossa ja
verkkoviestimissä sekä muissa viestinnän asiantuntijatehtävissä.
Välineosaamisen lisäksi koulutuksessa korostuvat yhteiskunnan tuntemus,
median muuttuva toimintaympäristö ja kyky kertoa kiinnostavia tarinoita.
• Visuaalisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehdon opintoja ovat muun muassa
graafinen suunnittelu, web-design, valokuvaus, kuvankäsittely, animaatio ja
interaktiivinen media. Opintojen aikana opiskelija voi syventää opintojaan eri
alustoille suunniteltavissa digitaalisissa julkaisuissa, audiovisuaalisissa
tuotannoissa tai peliopinnoissa. Visuaalisen suunnittelun medianomit työllistyvät
mainos- ja viestintätoimistoihin, pelialan ja av-alan yrityksiin tai muiden
toimialojen visuaalisen suunnittelun tehtäviin.

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Musiikkipedagogi (AMK), 240 op, 4 vuotta






Musiikkipedagogin koulutus painottuu oman instrumentin hallintaan ja
pedagogiikkaan.
Koulutukseen sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot, joiden
myötä tutkinto antaa kelpoisuuden alan ammatillisen opettajan tehtäviin.
Hakija valitsee hakuvaiheessa pääaineensa seuraavista vaihtoehdoista:
• klassinen musiikki (laulu, piano, kitara, urut, huilu, oboe, klarinetti, fagotti,
käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, tuuba, lyömäsoittimet, viulu, alttoviulu, sello,
kontrabasso)
• pop/jazz-musiikki (laulu, piano, sähkökitara, sähköbasso, rummut)
Opiskelijat kehittävät opintojensa aikana solististen valmiuksien lisäksi mm.
kamarimusiikki-, orkesterisoitto- ja/tai ensemble-osaamistaan, musiikin
hahmotustaitojaan sekä musiikkiteknologian osaamistaan.

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Tanssinopettaja (AMK), 240 op, 4 vuotta









Tanssinopettajakoulutuksessa opiskellaan monipuolisesti sekä yksin, parin kanssa
että ryhmän kanssa tanssittavia tanssin muotoja kuten kansantanssi, paritanssi,
showtanssi, baletti ja nykytanssi.
Pedagogista osaamista kehitetään sekä yleisen pedagogiikan, tanssipedagogiikan
että metodiikan näkökulmista.
Koulutukseen sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot antavat
kelpoisuuden alan ammatillisen opettajan tehtäviin.
Tanssinopettaja (AMK) osaa toimia erilaisissa tanssialan tehtävissä, jotka liittyvät
tanssinopettajan ammattiin. Hän omaa hyvän tanssitaidon ja osaa suunnitella,
toteuttaa, arvioida sekä kehittää tanssinopetusta ja -oppimista.
Tanssinopettaja (AMK) voi toimia erilaisissa tanssialan yrityksissä ja yhteisöissä
tanssinopetus- ja kasvatustehtävissä sekä tanssialan yrittäjänä.

