TIETOA UUSILLE RÖNTGENHOITAJAOPISKELIJOILLE

Hyvä uusi opiskelija, onnittelut opiskelupaikasta!
Tässä tiedotteessa kerrotaan elokuussa alkavista röntgenhoitajaopinnoista sekä annetaan tietoa lukuvuoden
2021-2022 opiskeluun liittyvistä käytännön asioista. Yksilöllistä ohjausta opintojesi suunnitteluun Sinulla on
mahdollisuus saada opintojen käynnistyessä viikolla 34.
Yleistä tietoa opinnoista
Opintosi röntgenhoitajakoulutuksessa toteutuvat päivätoteutuksena opetussuunnitelman 2021 mukaisesti
https://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuunnitelmat?koulutus=rad2021sp&lk=s2021
Teoriaopinnot tapahtuvat sekä lähi- että etäopiskeluna. Harjoittelu toteutuu harjoitteluna terveydenhuollossa.
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja kertyy lukuvuodessa noin 60 opintopistettä, joka tarkoittaa opiskelijan
työnä noin 40 h/viikko. Kuukaudessa opintopisteitä kertyy noin 5-6 opintopistettä (1 opintopiste=27 h opiskelua).
Kolmasosa opinnoista eli 75 opintopistettä on harjoittelua, joka tapahtuu 8-12 viikon pituisina jaksoina lukuvuosittain. Jos tavoitteesi on saada tutkinto valmiiksi opintosuunnitelman mukaisessa ajassa eli joulukuussa 2024,
edellyttää se jatkuvaa sitoutumista opintoihin.
Lähiopiskelussa opiskelija ja opettaja/ohjaaja ovat kontaktissa joko samassa fyysisessä tilassa tai teknisten
apuvälineiden kautta. Lähiopiskelu voi olla esimerkiksi koulussa tapahtuvaa luokkaopetusta ja harjoituksia, ryhmätyöskentelyä, seminaareja, ohjausta tai opetusta verkossa olevien oppimisalustojen kautta. Etenkin ensimmäisen opiskeluvuoden aikana on runsaasti harjoituksia, jotka tapahtuvat koulun harjoitustiloissa.
Etäopiskelussa opiskellaan joko itsenäisesti tai ryhmässä. Ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana muodostetaan pienryhmät, jotka toimivat etäopiskelun tukena. Etäopiskeluun valmistaudutaan lähiopiskelussa opintojaksokohtaisesti sopimalla etäopiskelun tehtävät ja toimintatavat (mm. oppimisympäristö, opettajan ohjaus, etäkontaktit sovittuina aikoina, itsenäinen/ryhmätyöskentely).
Tietotekniset taidot ovat perusedellytys opintojen etenemiseksi. Huolehdi, että Sinulla on opiskelun alkaessa
tietokone ja hyvät tietoliikenneyhteydet (selainohjelma), web-kamera ja kuulokemikrofoni opetuksen seuraamista, opetustallenteiden kuuntelemista tai ohjaustilanteita varten. Opintojen alussa perehdytään opinnoissa
käytettävien erilaisten verkkoalustojen käyttöön. Lisäksi tarvitset toimisto-ohjelmat tehtävien tekoa varten. Tätä
varten Sinulla on mahdollisuus saada MS Office -ohjelmat Oamkista ilmaiseksi omalle koneelle. Opintojen
alussa olevilla tietotekniikan tunneilla varmistetaan, että ohjelmat toimivat koneellasi.

Käytännön asioita lukuvuodelle 2021-2022
Aikataulu: Syksyn 2021 opinnot ovat teoriaopintoja ja harjoituksia koulussa. Syksyllä ei ole harjoittelua terveydenhuollossa. Kevätlukukaudella 2022 teoriaopinnot ajoittuvat tammi-helmikuulle ja harjoittelua on viikoilla 1022.
Lukujärjestyksiin voit tutustua lukkariohjelman kautta osoitteessa https://lukkarit.oamk.fi/. Oman ryhmäsi lukujärjestykset löytyvät ryhmätunnuksella RAD21SP. Lopulliset lukujärjestykset ovat valmiina viikolla 33.
Opiskeluvalmiuksista: Opintojen alussa perehdytään korkeakouluopintoihin Oulun ammattikorkeakoulussa ja
opitaan käyttämään ammattikorkeakoulun sähköisiä järjestelmiä opintojen suunnittelemisessa ja toteuttamisessa. Opinnot edellyttävät itseohjautuvuutta ja itsenäisen opiskelun taitoja, joita erilaisten tietojärjestelmien
hallinta tukee.
Opiskelun ohjaus: Opiskelijaryhmällä on kaksi opettajatutoria, jotka ohjaavat opintojesi etenemistä ja ovat tukenasi opiskelun aikana. Tutortunneilla käsitellään yhdessä opiskelun ajankohtaisia asioita. Ryhmän opettajatutorit ovat Aino-Liisa Jussila ja Kaisa Marttila-Tornio. Lisäksi tutoropiskelijat ohjaavat heti opintojen alusta lähtien opintoihin liittyviin käytänteisiin.
Henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops): Jokainen opiskelija tekee oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops) opintojen alussa. Tätä varten kannattaa tutustua omaan opintosuunnitelmaan jo etukäteen. Jos
Sinulla on aikaisemmin suoritettuja terveysalan ammattikorkeakouluopintoja tai muita opintoja, joiden perusteella voisit ehkä hakea hyväksilukua, tutustu etukäteen Oulun ammattikorkeakoulun hyväksilukuohjeeseen
https://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/osaamisen-arviointi#Hyvaksilukeminen.Tee alustavaa vertailua aiempien opintojesi ja tulevien opintojen välillä ja kirjaa itsellesi muistiin mahdollisia hyväksilukuehdotuksia. Hyväksilukuhakemukset tehdään sähköisesti ja hakuohjelmaan perehdytään tutoroinnissa opintojen alussa.
Ensimmäisten lähiopetusviikkojen aikana opettajatutorit auttavat henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisessä.
Tervetuloa aloittamaan opinnot 23.8.2021 Oulun ammattikorkeakouluun.

