Avoimen ammattikorkeakoulun
Liiketalouden polkuopintojen kautta
tutkintoon!
MONIMUOTOTOTEUTUS, HUITTINEN

SAMK tarjoaa mahdollisuuden avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen kautta päästä tutkintoopiskelijaksi liiketalouden koulutusohjelmaan SAMKin Kuninkaisten kampukselle Huittisiin. Opiskelu
tapahtuu pääosin verkko-opiskeluna. Opiskelijan on mahdollista osallistua lähiopetukseen ja erilaisiin
ohjaustilanteisiin verkon välityksellä.
Polkuopinnot koostuvat ammattikorkeakoulututkinnon ensimmäisen ja toisen vuoden perus- ja
ammattiopinnoista, ja opiskelu tapahtuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmien mukana. Opintojen laajuus on
liiketalouden koulutuksessa noin 45-60 opintopistettä, jonka suorittaminen vastaa noin yhden lukuvuoden
opiskelua. Polkuopintojen suorittamisen jälkeen on mahdollisuus hakea erillishaussa avoimen väylän
kautta tutkinto-opiskelijaksi.
Lisätietoa avoimen väylän erillishausta: http://www.samk.fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/#hakuinfo
(erillishaku: avoimen väylä tutkinto-opiskelijaksi).
Polkuopinnot ovat SAMK liiketalouden tutkintokoulutuksen osia ja ne voidaan lukea hyväksi varsinaiseksi
tutkinto-opiskelijaksi pääsyn jälkeen. Polkuopintojen kautta on mahdollisuus valmistua tradenomin
tutkintoon yhtä nopeasti kuin jos olisi aloittamassa opinnot varsinaisena tutkinto-opiskelijana.
Liiketalouden monimuotototeutuksen polkuopinnoissa on kaikille yhteisiä
opintoja, joiden lisäksi on mahdollista suorittaa liiketalouden
opetussuunnitelman mukaisia ammattiopintoja oman valinnan ja
tarjonnan mukaan. Voit tutustua Liiketalouden monimuotototeutuksen
(Kuninkaisten kampus, Huittinen) opetussuunnitelmaan SAMKin opintooppaasta: https://samkstudyguide.solenovo.fi/home
HAKEMINEN
Hakuaika polkuopintoihin alkaa maanantaina 3.12.2018 klo 9.00, ja päättyy 7.12.2018 klo 15.00.
HUOM! Hakulomakkeet aukeavat vasta hakuaikana osoitteessa: www.samk.fi/avoinamk.
VALINTAKRITEERIT
Paikkoja liiketalouden polkuopintoihin on rajoitetusti. Hakijat hyväksytään polkuopintoihin
ilmoittautumisjärjestyksessä. Hakulomake avautuu 3.12.2018 klo 9.00, osoitteessa www.samk.fi/avoinamk
Polkuopintoihin valituille ilmoitetaan polkuopintopaikasta sähköpostitse. Valittujen opiskelijoiden tulee
vahvistaa opiskelupaikkansa sähköpostitse annettujen ohjeiden mukaisesti.

OPINTOJEN ALOITUS
Opiskelu alkaa orientaatiopäivillä perjantaina 4.1.2019, klo 9-15 ja lauantaina 5.1.2019, klo 9–14.
HUOM! Ainoastaan perjantain orientaatiopäivään voi osallistua paikan päällä osoitteessa SAMK
Kuninkaisten kampus, Risto Rytinkatu 70, Huittinen. Lauantain orientaatiopäivä on VAIN verkossa.
Verkko-osallistuminen orientaatiopäiviin on mahdollista HILL-verkkoympäristön kautta, osoitteessa:
https://hill.webex.com/meet/lesaask
Osallistuminen orientaatiopäiviin on erittäin tärkeää, jotta opinnot pääsevät sujuvasti alkuun.

POLKUOPINTOJEN PERUSTEELLA TUTKINTO-OPISKELIJAKSI
Liiketalouden polkuopinnot hyväksytysti suoritettuaan voi hakea erillishaussa avoimen väylän kautta
tutkinto-opiskelijaksi.
Lisätietoa avoimen väylän erillishausta: http://www.samk.fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/#hakuinfo
(erillishaku: avoimen väylä tutkinto-opiskelijaksi)

LISÄTIETOJA JA OSALLISTUMISMAKSUT
www.samk.fi/avoinamk
avoinamk@samk.fi
Satakunnan ammattikorkeakoulussa polkuopintojen hinta on 150 euroa lukuvuodessa. Osallistumismaksu
peritään vastaanotetun polkuopintopaikan perusteella.
Opintojen keskeyttämisestä ilmoitetaan sähköpostitse: avoinamk@samk.fi
HUOM! Avoimen AMKin opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen. Muiden tukien osalta saat tietoa ao.
viranomaisilta ja organisaatioilta.

Yhteyshenkilöt:
Opiskelijapalvelusihteeri Kaija Kalliolevo p. 044 710 6301
Koulutussuunnittelija Anu-Mari Elohaka p. 044 710 3121

