
Opiskelijaksi polun kautta!
 

Tutkinto-opiskelija

FAST TRACK 
-polkuopinnot 20 op

1. Hae polkuopintoihin 5.– 9.8.2019
2. Maksa 150 e
3. Suorita syyslukukaudella 20 op
4. Hae avoimen väylän erillishaussa  

tutkinto-opiskelijaksi

 
 
 
 

 
 
 
 

Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen kautta 
tutkintoon! 

 

Hoitotyön polkuopinnot  
päiväopiskelu, Pori 

monimuoto-opiskelu, Rauma 

 

Onko tähtäimessäsi Sairaanhoitaja AMK -tutkinto? Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen kautta 
sinulla on myös mahdollisuus päästä tutkinto-opiskelijaksi hoitotyön koulutusohjelmaan.   

MITÄ AVOIMEN AMKIN POLKUOPINNOT OVAT? 

Avoimen AMKin polkuopinnot tähtäävät tutkinto-opintoihin. Polkuopinnoissa opiskellaan tutkintoryhmän 
mukana opetussuunnitelmien mukaisia pääosin ensimmäisen vuoden ammattikorkeakouluopintoja. 
Polkuopintojen opiskeluaika on vuosi. 

Polkuopintojen suorittamisen jälkeen on mahdollisuus hakea erillishaussa avoimen väylän kautta tutkinto-
opiskelijaksi ja jatkaa tutkinto-opiskelijana saman ryhmän kanssa. Polkuopinnot ovat tutkintokoulutuksen 
osia ja ne voidaan lukea hyväksi varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi pääsyn jälkeen.  

 

HOITOTYÖN POLKUOPINTOJEN TOTEUTUS 

SAMKissa hoitotyön polkuopintoja on tarjolla sekä monimuoto-opiskeluna (Raumalla) että päiväopiskeluna 
(Porissa). Voit hakea samalla e-lomakkeella kumpaankin hoitotyön koulutusmuotoon. Jos haet sekä, Poriin, 
että Raumalle, muista myös merkata kumpaan haet ensisijaisesti. 

Päiväopiskelu (Pori) 

Päiväopiskeluun osallistuminen edellyttää sinulta mahdollisuutta olla läsnä lähiopetuksessa arkisin 
päiväsaikaan. Päiväopiskeluun kuuluu lisäksi itsenäistä opiskelua, yksin ja ryhmätyönä tehtäviä projekteja ja 
oppimistehtäviä sekä verkko-opiskelua. 

Monimuoto-opiskelu (Rauma) 

Monimuoto-opiskelu sopii sinulle, joka olet jo työelämässä tai muutoin et voi osallistua perinteiseen 
kokopäivätoimiseen opetukseen.  Opinnot sisältävät lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Opiskelu 
tapahtuu monimuotokoulutuksena siten, että opiskelijoilla on kolme lähiopetuspäivää noin kahden viikon 
välein, sekä yksi kontaktiviikko kerran lukukaudessa. 

 

POHJAKOULUTUSVAATIMUS: HOITOTYÖN POLKUOPINNOT, MONIMUOTO-OPISKELU (RAUMA) 

Pohjakoulutusvaatimuksena on toisen asteen sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto. 

 Lisätietoja:
Jukka Mäkinen, jukka.makinen@samk.fi, puh. 044 710 3817 

Kirsi Nurmi-Rantanen, kirsi, nurmi-rantanen@samk.fi, puh. 044 710 3392

Jos et tullut valituksi valintakokeen kautta, voit hakeutua  
liiketalouden opiskelijaksi polkuopintojen kautta. Opiskelet silloin  

päiväopetuksessa muiden mukana, mutta ilman opintotukea.



 
 
 
 

 
 
 
 

Verkko-ohjaus  
asiakkaan omahoidon  
ja toimintakyvyn  
tukemisessa 5 op 
 
 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit ametdolor sitametdolor 
 
 
Lorem ipsum dolo omnis atinven dipicias volorem oluptae rciur, 
acculla boritat quunden iminvenducil inullite lis et 
untissimodit lacerero tem re ipsanit et ene dolor suntiur aut adis mil 
int re mosapis inihillam que parchit et aut quam reic temped 
eium apellanditas none. 
 
Lorem ipsum dolo omnis atinven dipicias volorem oluptae rciur, 
acculla boritat quunden iminvenducil inullite lis et 
untissimodit lacerero tem re ipsanit et ene dolor suntiur aut adis mil 
int re mosapis inihillam que parchit et aut quam reic temped 
eium apellanditas none. 
 
Lorem ipsum dolo omnis atinven dipicias volorem oluptae rciur, 
acculla boritat quunden iminvenducil inullite lis et 
untissimodit lacerero tem re ipsanit et ene dolor suntiur aut adis mil 
int re mosapis inihillam que parchit et aut quam reic temped eium. 
 
ipsanit et ene dolor suntiur aut adis mil int re mosapis inihillam que 
parchit et aut quam reic temped eium apellanditas none. 
 
Lorem ipsum dolo omnis atinven dipicias volorem oluptae rciur, 
acculla boritat quunden iminvenducil inullite lis et 
untissimodit lacerero tem re ipsanit et ene dolor suntiur aut adis mil 
int re mosapis inihillam que parchit et aut quam reic temped eium. 
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sinulla on myös mahdollisuus päästä tutkinto-opiskelijaksi hoitotyön koulutusohjelmaan.   

MITÄ AVOIMEN AMKIN POLKUOPINNOT OVAT? 

Avoimen AMKin polkuopinnot tähtäävät tutkinto-opintoihin. Polkuopinnoissa opiskellaan tutkintoryhmän 
mukana opetussuunnitelmien mukaisia pääosin ensimmäisen vuoden ammattikorkeakouluopintoja. 
Polkuopintojen opiskeluaika on vuosi. 

Polkuopintojen suorittamisen jälkeen on mahdollisuus hakea erillishaussa avoimen väylän kautta tutkinto-
opiskelijaksi ja jatkaa tutkinto-opiskelijana saman ryhmän kanssa. Polkuopinnot ovat tutkintokoulutuksen 
osia ja ne voidaan lukea hyväksi varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi pääsyn jälkeen.  

 

HOITOTYÖN POLKUOPINTOJEN TOTEUTUS 

SAMKissa hoitotyön polkuopintoja on tarjolla sekä monimuoto-opiskeluna (Raumalla) että päiväopiskeluna 
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Monimuoto-opiskelu sopii sinulle, joka olet jo työelämässä tai muutoin et voi osallistua perinteiseen 
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POHJAKOULUTUSVAATIMUS: HOITOTYÖN POLKUOPINNOT, MONIMUOTO-OPISKELU (RAUMA) 

Pohjakoulutusvaatimuksena on toisen asteen sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto. 

 

Liiketalouden polkuopinnot
Päiväopiskelu, Pori
MITÄ AVOIMEN AMKIN POLKUOPINNOT OVAT?

Avoimen AMKin polkuopinnot tähtäävät tutkinto-opintoihin. Polkuopinnoissa opiskellaan tutkintoryhmän 
mukana opetussuunnitelmien mukaisia pääosin ensimmäisen vuoden ammattikorkeakouluopintoja. 
Liiketalouden FAST TRACK -polkuopintojen opiskeluaika on syyslukukausi.

Polkuopintojen suorittamisen jälkeen on mahdollisuus hakea erillishaussa avoimen väylän kautta tutkin-
to-opiskelijaksi ja jatkaa tutkinto-opiskelijana saman ryhmän kanssa. Polkuopinnot ovat tutkintokoulutuk-
sen osia ja ne voidaan lukea hyväksi varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi pääsyn jälkeen.

Liiketalouden polkuopinnot toteutetaan päiväopiskeluna, johon osallistuminen edellyttää sinulta mah-
dollisuutta olla läsnä lähiopetuksessa arkisin päiväsaikaan. Päiväopiskeluun kuuluu lisäksi itsenäistä 
opiskelua, yksin ja ryhmätyönä tehtäviä projekteja ja oppimistehtäviä sekä verkko-opiskelua.

HAKU JA VALINTA POLKUOPISKELIJAKSI

Hakuaika polkuopintoihin alkaa maanantaina 5.8.2019, klo 9.00 ja päättyy perjantaina 9.8.2019,  
klo 15.00. Hakulomakkeet aukeavat vasta hakuaikana osoitteessa: www.samk.fi/avoinamk.

Liiketalouden FAST TRACK -polkuopinnoissa on rajattu määrä paikkoja ja polkuopiskelijat valitaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä.

INFOTILAISUUS JA OPINTOJEN ALOITUS

Liiketalouden polkuopintojen opiskelu alkaa yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa orientaatiolla keski-
viikkona 28.8.2019 klo 9.00 Agora-salissa, SAMK-kampus Pori, Satakunnankatu 23, 28130 Pori.

POLKUOPINTOJEN PERUSTEELLA TUTKINTO-OPISKELIJAKSI

FAST TRACK -polkuopinnoissa 20 op suoritettuaan voi hakea erillishaussa avoimen väylän kautta  
tutkinto-opiskelijaksi.

Tarkempaa tietoa avoimen väylän erillishausta: http://www.samk.fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/#hakuinfo

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.

http://www.samk.fi/avoinamk
http://www.samk.fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/#hakuinfo
http://www.samk.fi/avoinamk 

