Ohje avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ilmoittautuville
Jaottelu seuraaviin osiin:
A) Jos sinulla ei ole vielä aiempia alan opintoja ja tavoitteenasi on suorittaa koko tutkinto tai kokeilla tietyn alan opintoja avoimessa.
B) Jos haluat täydentää tai päivittää osaamistasi/aiempaa tutkintoasi tai sinulla on jo aiempia alan opintoja.
A) Jos sinulla ei ole vielä aiempia alan opintoja ja tavoitteenasi on suorittaa myöhemmin koko tutkinto tai kokeilla tietyn
alan opintoja avoimessa
1.

Tutustu huolella kiinnostuksen kohteenasi olevan tutkinto-ohjelman lukuvuoden 2021-2022 opetussuunnitelmaan:
www.oamk.fi/opinto-opas. Opetussuunnitelmasta näet tutkintoon kuuluvat opintojaksot koodeineen ja niille suunnitellut
ajoitukset (ajoitussarakkeet 1S = 1. vuoden syksy, 1K = 1. vuoden kevät, jne.). Opintojakson nimeä klikkaamalla saat lisätietoa opintojaksosta.

2.

Tutustu avoimen amkin www-sivuilla näkyvään opetustarjontaan.Tarjonta koostuu yksittäisistä opintojaksoista, opintokokonaisuuksista sekä polkuopinnoista, joissa suoritetaan pääsääntöisesti 1. vuoden opinnot tutkinto-opiskelijaryhmän
mukana. Jos sinulla on mahdollista opiskella avoimessa amkissa päätoimisesti (huom! avoimen opinnot eivät oikeuta
opintotukeen), voit hakea tutkinto-ohjelman polkuopintoihin. Muussa tapauksessa voit ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille tai opintokokonaisuuksiin.

3.

Tarkat ilmoittautumisajat löydät jokaisen hakukohteen kuvauksesta. Ilmoittautumiset alkavat ilmoitettuna päivänä
klo 10:00. Ilmoittautumiset www-sivuilla näkyville opinnoille tehdään avoimen ilmoittautumisjärjestelmän kautta sähköisesti
ilmoittautumisaikana: https://ep.oamk.fi/pls/avoin/av_ilmoittautuminen.valinnat. Yksittäisiin opintojaksoihin opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Osaan polkuopintoihin opiskelijat valitaan ennakkotehtävän/motivaatiokirjeen tai valintakokeen perusteella. Tarkat ohjeet mahdollisesta ennakkotehtävän/motivaatiokirjeen palautuksesta löydät opetustarjonnan
sivuilta.

4.

Avoimen www-sivuilla olevassa tarjonnassa on sellaisia opintojaksoja, joille olemme pystyneet varmistamaan tietyn paikkamäärän avoimen opiskelijoille. Avoimen opinnot toteutuvat pääsääntöisesti samoissa ryhmissä tutkinto-opiskelijoiden
kanssa, joten siksi voimme tarjota avoimen paikkoja vain rajallisesti. Voit osallistua myös muille kuin www-sivujen tarjonnassa näkyville opintojaksoille, mikäli niissä on tilaa. Myös opetussuunnitelman opintojaksokuvauksessa näkyvät mahdolliset esitietovaatimukset tulee täyttyä. Mikäli et löydä sinulle sopivia opintojaksoja www-sivujen tarjonnasta, voit kysyä muita
mahdollisia opintoja osoitteesta avoinamk@oulu.fi. Kerro viestissä mahdollisimman tarkasti, mistä tutkinto-ohjelmasta ja
mistä opintojaksoista olisit kiinnostunut. (Opintojaksojen nimet ja koodit näet opetussuunnitelmasta: www.oamk.fi/opintoopas). Kyselyihin vastataan pääsääntöisesti elokuun alussa.

5.

Yksittäisistä opintojaksoista sinun kannattaa valita ensisijaisesti kiinnostuksen kohteenasi olevaan tutkinto-ohjelmaan kuuluvia opintojaksoja. Avoimen amkin tarjonnassa on pyritty opintojakson tietojen yhteydessä mainitsemaan,
mihin tutkinto-ohjelmaan opintojakso kuuluu. Voit tarkistaa asian myös itse opetussuunnitelmasta (www.oamk.fi/opintoopas). Jokaiseen tutkintoon kuuluu pakollisten opintojen lisäksi myös vapaasti valittavia opintoja (laajuus vaihtelee tutkintoohjelman mukaan).

6.

Mikäli olet kiinnostunut tietystä alasta, muttet ole vielä varma, mikä tutkinto-ohjelma on sinulle se oikea, kannattaa ilmoittautua sellaisille opintojaksoille, joita voit hyödyntää useassa tutkinto-ohjelmassa. Tällaisia opintojaksoja ovat esim. kieli- ja
viestintäopinnot, jotka kuuluvat jokaiseen tutkinto-ohjelmaan. Myös jotkin muut opintojaksot ovat sellaisia, jotka kuuluvat
useampaan tutkinto-ohjelmaan. Olemme pyrkineet ilmaisemaan tutkinto-ohjelmatiedot avoimen tarjonnan opintojaksokuvauksissa ja voit myös itse tarkistaa asian opetussuunnitelmista (www.oamk.fi/opinto-opas). Suosittelemme ilmoittautumaan myös joillekin tutkintokohtaisille opintojaksoille, jotta näet käytännössä, millaista opiskelu jossain tietyssä tutkintoohjelmassa on.

7.

Mikäli olet suorittanut aiempia korkeakouluopintoja, joidenkin opintojaksojen suoritustapoja voidaan henkilökohtaistaa
aiempien opintojesi perusteella. Näiden selvittämiseksi sinun tulee itse verrata aiempia opintosuorituksia opintojen opetussuunnitelman sisältöihin. Hyväksiluvut/henkilökohtaistamiset katsotaan opintojen alettua yhdessä opettajan/tuutorin/tutkintovastaavan kanssa. Huomaathan, että myös hyväksiluetuista opinnoista laskutetaan avoimen maksu (15 euroa/opintopiste tai max 300 euroa/lukuvuosi.)

B) Jos haluat täydentää tai päivittää osaamistasi/aiempaa tutkintoasi tai sinulla on jo aiempia alan opintoja.
1.

Avoimen www-sivuilla näkyvässä tarjonnassa (oamk.fi/avoin) on pääsääntöisesti 1. vuoden perus- ja ammattiopintoihin
kuuluvia opintoja. Mikäli et löydä avoimen tarjonnasta sinulle sopivia opintojaksoja, voit tiedustella muita mahdollisia opintoja osoitteesta avoinamk@oulu.fi. Kerro viestissä mahdollisimman tarkasti, mistä tutkinto-ohjelmasta ja mistä opintojaksoista olisit kiinnostunut. (Opintojaksojen nimet ja koodit näet opetussuunnitelmasta: www.oamk.fi/opinto-opas ). Kyselyihin vastataan pääsääntöisesti elokuun alussa.

2.

Syventäviä opintoja voi suorittaa avoimessa amkissa vapaiden paikkojen puitteissa, mikäli sinulla on opintoihin vaaditut
esitiedot (esitietovaatimukset mainittu opinto-oppaassa). Esim. sairaanhoitajatutkinnon suorittaneet voivat suorittaa jonkin
toisen osaamisalueen syventävät opinnot (esim. mielenterveys- ja päihdehoitotyö, perioperatiivinen hoitotyö). Myös sosiaali- ja terveysalan syventävä harjoittelu on mahdollista suorittaa avoimessa, mikäli harjoittelupaikka järjestyy. Katso
tarkemmat tiedot hoitotyön syventävistä opinnoista.

Avoimen ammattikorkeakoulun koulutuspalvelut palvelevat heinäkuussa 26.7. alkaen.

