
 
 
 
 

 
 
 
 

Avoimen ammattikorkeakoulun  
Liiketalouden polkuopintojen kautta 
tutkintoon! 
MONIMUOTO-OPISKELU, RAUMA 

 

Onko tähtäimessäsi Tradenomi AMK -tutkinto? Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen kautta 
sinulla on mahdollisuus päästä tutkinto-opiskelijaksi liiketalouden koulutusohjelmaan. Liiketalouden 
monimuoto-opiskelussa Raumalla tutustutaan yritystoiminnan keskeisiin osa-alueisiin. Pääpaino on talous- 
ja henkilöstöhallinnon eri toiminnoissa. 

 

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. 

 

LIIKETALOUDEN (monimuoto) POLKUOPINTOJEN TOTEUTUS 

Opiskelu liiketalouden monimuotototeutuksessa on joustavaa opiskelua 
työn ohella. Opiskelu tapahtuu pääosin verkko-opiskeluna. Lähiopetusta on 
lukuvuoden aikana 2–3 päivänä kuukaudessa perjantaisin ja/ tai lauantaisin. 
Tämän lisäksi muita arki-iltoja käytetään verkkoluentoihin tarvittaessa. 
Verkko-oppimisympäristöä käytetään mm. ohjauksessa, osaamisen 
jakamisessa, yhteydenpidossa, tehtävien palautuksessa, palautteen annossa 
sekä materiaalin ja tehtävien jaossa. Opiskelijan on mahdollista osallistua 
lähiopetukseen ja erilaisiin ohjaustilanteisiin verkon välityksellä. 
 
 
HAKEMINEN 

Hakuaika polkuopintoihin alkaa maanantaina 5.8.2019 klo 9.00, ja päättyy 9.8.2019 klo 15.00.   

HUOM! Hakulomakkeet aukeavat vasta hakuaikana osoitteessa: www.samk.fi/avoinamk. 

 

VALINTAKRITEERIT 

Paikkoja liiketalouden polkuopintoihin on rajoitetusti. Hakijat hyväksytään polkuopintoihin 
ilmoittautumisjärjestyksessä.  



 
 
 
 

 
 
 
 

Polkuopintoihin valituille ilmoitetaan polkuopintopaikasta sähköpostitse. Valittujen opiskelijoiden tulee 
vahvistaa opiskelupaikkansa sähköpostitse annettujen ohjeiden mukaisesti. 

 

OPINTOJEN ALOITUS  

Liiketalouden (monimuoto) polkuopinnot käynnistyvät orientaatiolla elokuun lopussa, paikkana SAMK-
kampus Rauma, osoitteessa Satamakatu 26, Rauma.   

Tarkempi ajankohta ilmoitetaan opintoihin hyväksytyille sähköpostitse.  

Osallistuminen orientaatiopäiviin on erittäin tärkeää, jotta opinnot pääsevät sujuvasti alkuun.   

 

POLKUOPINTOJEN PERUSTEELLA TUTKINTO-OPISKELIJAKSI 

Liiketalouden polkuopinnot suoritettuaan voi hakea erillishaussa avoimen väylän kautta tutkinto-
opiskelijaksi  

Polkuopiskelijalta edellytetään polkuopintojen aikana tapahtuvan soveltuvuusmenettelyn läpäisemistä 
tutkinto-oikeuden saamiseksi. Soveltuvuus arvioidaan polkuopiskelijan opintosuoritusten perusteella.  

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. 

 

Yhteyshenkilöt: 

Koulutussuunnittelija Anu-Mari Elohaka p. 044 710 3121  

Opiskelijapalvelusihteeri Eija Roiha p. 044 710 3107  

etunimi.sukunimi@samk.fi 

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

