Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen kautta
tutkintoon!

Sosiaalialan polkuopintoryhmän opinnot (30 op)
-

-

Monimuotototeutus, SAMK-kampus Pori
Polkuopintoryhmän opintojen laajuus 30 op (+ 3 op ja kasvuryhmän aloitus)
Oma erillinen ryhmä, 35 opiskelijapaikkaa
Ei pohjakoulutusvaatimusta
Kesto: kevätlukukausi 2022
Haku: 29.11–3.12.2021 osoitteessa: samk.fi/avoinamk
Valinta: ilmoittautumisjärjestys
Polkuopintojen suorittamisen jälkeen: Haku tutkinto-opintoihin avoimen väylän erillishaun
kautta toukokuussa 2022

Onko tähtäimessäsi sosionomi (AMK) -tutkinto? Haluaisitko opiskella työn ohessa monimuotoisesti?
Avoimen ammattikorkeakoulun sosiaalialan polkuopintoryhmän opintojen kautta sinulla on mahdollisuus
päästä tutkinto-opiskelijaksi sosiaalialan monimuotototeutuksen koulutusohjelmaan, ilman
pohjakoulutusvaatimusta.

MITÄ AVOIMEN AMKIN POLKUOPINNOT OVAT?
Avoimen AMKin polkuopinnot tähtäävät tutkinto-opintoihin. Polkuopinnoissa opiskellaan
opetussuunnitelman mukaisia ensimmäisen/toisen vuoden ammattikorkeakouluopintoja. Polkuopintojen
suorittamisen jälkeen opiskelija hakee tutkinto-opiskeluoikeutta avoimen väylän erillishaussa. Avoimessa
AMKissa suoritetut opinnot hyväksiluetaan tutkinto-opiskelijaksi pääsyn jälkeen.

SOSIAALIALAN POLKUOPINTORYHMÄN OPINTOJEN TOTEUTUS
Sosiaalialan polkuopintoryhmä on oma erillinen avoimen AMKin polkuopintoryhmä. Polkuopintoryhmä
opiskelee monimuotoisesti n. 30 op kevään 2022 aikana. Polkuopinnot suoritettuaan ryhmän opiskelijat
hakevat toukokuun 2022 avoimen väylän erillishaussa tutkinto-opiskeluoikeutta. Syksyllä 2022 opinnot
jatkuvat samana ryhmänä tutkinto-opiskelijoina. Suoritetut sosiaalialan polkuopinnot ovat
tutkintokoulutuksen osia ja ne hyväksiluetaan tutkinto-opiskelijaksi pääsyn jälkeen.
Sosiaalialan monimuotoryhmän opetuksessa hyödynnetään perinteistä yksilö- ja ryhmätyöskentelyä.

SOSIAALIALAN POLKUOPINTORYHMÄN OPINNOT / KEVÄT 2022
SY170000 Ammattikorkeakoulu-opinnot käyntiin 1 op
SY170001 Officen peruskäyttö 1 op
S0210001 Oppimaan oppiminen ja ryhmäytyminen 3 op
SO210002 Ammatillinen vuorovaikutus 5 op
SO210003 Terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta 4 op
SO210004 Sosiaalihuoltolaki 1 op
SO210005 Lapsuus ja hyvinvointipalvelut 3 op
SO210006 Nuoruus hyvinvointipalvelut 3 op
SO210007 Aikuisuus, vanhuus ja hyvinvointipalvelut 3 op
(Opintopistekertymän tasaamiseksi opiskelijoita kannustetaan
aloittamaan kasvuryhmätyöskentely, joka jatkuu 1. vuoden syksyllä: jakso
SO210008 Ammatillisen kasvun perusteet)
SO210011 Toimijana sosiaalialan työssä 5 op
SO2100016 Hyvinvointiteknologian perusteet sosiaalialalla 1 op
Opintopistekertymän tasaamiseksi opiskelijoita kannustetaan
suorittamaan jakso SY1770200 Työyhteisövalmiudet 3 op
YHTEENSÄ 33 op (+ kasvuryhmän aloitus, josta pisteet vasta
myöhemmin)

POHJAKOULUTUSVAATIMUS
Sosiaalialan monimuoto-opiskelun polkuopintoryhmään EI OLE pohjakoulutusvaatimusta.

HAKU JA VALINTA POLKUOPISKELIJAKSI
Hakuaika sosiaalialan polkuopintoryhmän opintoihin alkaa maanantaina 29.11.2021, klo 9.00 ja päättyy
perjantaina 3.12.2021, klo 15.00. Hakulomakkeet aukeavat vasta hakuaikana osoitteessa:
www.samk.fi/avoinamk.
Sosiaalialan polkuopintoryhmän opinnoissa on rajattu määrä paikkoja (35 paikkaa). Sosiaalialan
polkuopiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Polkuopintoihin valituille ilmoitetaan
polkuopintopaikasta sähköpostitse hakuajan päätyttyä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa
opiskelupaikkansa sähköpostitse annettujen ohjeiden mukaisesti.

POLKUOPINTOJEN ALOITUS
Sosiaalialan polkuopintoryhmän opinnot käynnistyvät orientaatiolla tammikuussa 2022, paikkana SAMKkampus Pori, osoitteessa Satakunnankatu 23, 28130 Pori.
Sosiaalialan polkuopintoryhmän opinnot suoritetaan kevätlukukauden 2022 aikana.
Hyväksymissähköpostissa saa lisätietoa polkuopintojen tarkemmasta aloitusaikataulusta.

POLKUOPINTOJEN SUORITTAMISEN JÄLKEEN TUTKINTO-OPISKELIJAKSI
Sosiaalialan polkuopintoryhmän opinnot (30 op) suoritettuaan voi hakea erillishaussa avoimen väylän
kautta tutkinto-opiskelijaksi toukokuun 2022 avoimen väylän erillishaussa.
Polkuopiskelijalta edellytetään polkuopintojen aikana tapahtuvan soveltuvuusmenettelyn läpäisemistä
tutkinto-oikeuden saamiseksi. Soveltuvuus arvioidaan polkuopiskelijan opintosuoritusten perusteella.
Tarkempaa tietoa avoimen väylän erillishausta: https://www.samk.fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/avoimenamkin-kautta-tutkinto-opiskelijaksi/

LISÄTIETOJA JA OPINTOMAKSUT
www.samk.fi/avoinamk
avoinamk@samk.fi
Satakunnan ammattikorkeakoulussa yhden lukukauden (kevätlukukausi 2022) kestävien polkuopintojen
hinta on 100 euroa. Opintomaksu laskutetaan vastaanotetun polkuopintopaikan perusteella.
Opintojen keskeyttämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti osoitteeseen: avoinamk@samk.fi.
HUOM! Avoimen AMKin opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin. Muiden tukien osalta saat
tietoa ao. viranomaisilta ja organisaatioilta.

Yhteyshenkilöt:
Opintojen sisällöt ja toteutus: Lehtori, OPS-vastaava Hanna Hannukainen, p. 044 710 3109
Avoimen AMKin opiskelu ja hakuasiat: Koulutussuunnittelija Anu-Mari Elohaka, p. 044 710 3121
Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@samk.fi

