Kulttuuriala

AMK-tutkintoon johtava koulutus
Informaatioteknologia
BEng, Information Technology
insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka
tradenomi (AMK), tietojenkäsittely
Kulttuuriala
medianomi (AMK)
musiikkipedagogi (AMK)
tanssinopettaja (AMK)
Liiketalous
BBA, International Business
tradenomi (AMK), liiketalous
Tradenomi (AMK), liiketalous, Terwa-akatemia

Luonnonvara-ala
agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot

Sosiaali- ja terveysala
bioanalyytikko (AMK)
ensihoitaja (AMK)
fysioterapeutti (AMK)
kätilö (AMK)
optometristi (AMK)
röntgenhoitaja (AMK)
sairaanhoitaja (AMK)
sosionomi (AMK)
suuhygienisti (AMK)
terveydenhoitaja (AMK)
toimintaterapeutti (AMK)

Tekniikka
insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka
insinööri (AMK), konetekniikka
insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka
insinööri (AMK), talotekniikka
rakennusarkkitehti (AMK)
rakennusmestari (AMK)

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, webdesign, 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.
Koulutus on keskeinen osa Oulun seudun media-alan kehittämistä, ja teemme laajasti yhteistyötä alueen
yritysten ja organisaatioiden kanssa.

Musiikkipedagogi (AMK), 240 op, 4 vuotta
Musiikkipedagogin koulutus painottuu oman instrumentin hallintaan ja pedagogiikkaan.
Koulutuksessa opiskellaan myös musiikkiteknologian perustaitoja, musiikin hahmotusaineita sekä musiikin
historiaa.
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, harmonikka, kantele, urut, huilu, oboe, klarinetti, fagotti, käyrätorvi,
trumpetti, pasuuna, tuuba, lyömäsoittimet, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso)
pop/jazz-musiikki (laulu, piano, sähkökitara, sähköbasso, rummut, saksofoni, trumpetti, pasuuna).

Lisäksi osaamista voi laajentaa sivuaineopinnoilla.

Tanssinopettaja (AMK), 240 op, 4 vuotta
Tanssinopettajakoulutuksessa opiskellaan monipuolisesti sekä yksin, parin kanssa että ryhmän kanssa
tanssittavia tanssin muotoja kuten kansantanssia, paritanssia, showtanssia, balettia ja nykytanssia.
Koulutukseen sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot antavat kelpoisuuden alan
ammatillisen opettajan tehtäviin.
Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa tanssialan tehtävissä, jotka liittyvät tanssinopettajan ammattiin.
Hän omaa hyvän tanssitaidon ja osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida sekä kehittää tanssinopetusta ja oppimista.
Tutkinnon suorittaneet voivat toimia tanssin ammatillisena opettajana, taiteen perusopetuksen opettajana ja
kasvattajana tai tanssialan yrittäjänä.

