Satakunnan ammattikorkeakoulu
Muutokset kevään 2020 suomenkielisen koulutuksen opiskelijavalinnan perusteisiin
Esitys/Johtoryhmä 11.5.2020
Muutos 1: s. 5 (Kulttuuriala, kuvataiteilija (AMK), päivätoteutus, Kankaanpää)
VALINTAKURSSI
Valintakurssi 100 pistettä
SAMKin kuvataiteen valintakurssi järjestetään Kankaanpäässä valintakurssina verkkokurssina 25. 28.5.2020. Tarkemmat tiedot valintakurssista ilmoitetaan sille kutsuttaville. Valintakurssin tulos on
voimassa vain SAMKin kuvataiteen hakukohteessa ja vain kevään 2020 yhteishaussa.
Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakurssin enimmäispistemäärästä (eli vähintään 50
pistettä) suorittaakseen sen hyväksyttävästi. Jokainen kurssin osio on suoritettava hyväksytysti.
Valintakurssi on sen hyväksytysti suorittaneille hakijoille 3 opintopisteen opintosuoritus, joka kirjataan
avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ja hyväksiluetaan opiskelijaksi valituille tutkinto-opintoihin.

Muutos 2: s. 9–10 (Muut alat, AMK-tutkinnot, opiskelijavalinta)

MUUT ALAT
Opiskelijavalinta suomenkieliseen päivä- ja
monimuotototeutukseen
Hakukohteet, valintatavat ja ensikertalaiskiintiö
Satakunnan korkeakoulun (SAMKin) suomenkieliset päivä- ja monimuotototeutukset ovat hakukohteina
mukana korkeakoulujen toisessa yhteishaussa keväällä 2020. Haku toteutetaan sähköisellä lomakkeella
osoitteessa https://www.opintopolku.fi. Hakuaika on 18.3.–1.4.2020, ja haku päättyy 1.4.2020 klo 15.00.
Seuraavissa taulukoissa esitetyt SAMKin hakukohteet käyttävät valintatapoinaan todistusvalintoja ja AMKvalintakoetta tai pelkkää AMK-valintakoetta. Jos hakukohde käyttää todistusvalintaa, niin käytössä ovat
sekä ylioppilastutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta että ammatillisen perustutkinnon perusteella
tehtävä todistusvalinta. Jos hakukohde käyttää AMK-valintakoetta muttei todistusvalintaa, sen
hakukelpoisuusvaatimus poikkeaa yleisestä ammattikorkeakoulukelpoisuudesta ja on määritelty näissä
valintaperusteissa erikseen.
Ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville varataan aloituspaikkoja hakukohteista siten, että
todistusvalintojen aloituspaikat on varattu kokonaisuudessaan ensikertalaisille ja että AMK-valintakokeella
täytettävistä opiskelupaikoista varataan suurin osa ensikertalaisille. Kokonaisuudessaan kunkin
hakukohteen aloituspaikoista noin 90 % on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville.
Todistusvalintoja ja AMK-valintakoetta käyttävät hakukohteet (päivätoteutukset)
Satakunnan ammattikorkeakoulussa todistusvalintoja ja AMK-valintakoetta käyttävät SAMKissa
suomenkieliset päivätoteutukset kaikilla muilla aloilla paitsi kulttuurialalla. Aloituspaikat eri valintatavoille
ja kiintiöille jakautuvat alla olevan taulukon mukaan.
Aloituspaikat / valintatapa & kiintiö

Hakukohde
Fysioterapeutti (AMK),
päivätoteutus, Pori
Insinööri (AMK), energia- ja
ympäristötekniikka,
päivätoteutus, Pori
Insinööri (AMK), konetekniikka,
päivätoteutus, Pori
Insinööri (AMK), logistiikka,
päivätoteutus, Rauma
Insinööri (AMK), merenkulku,
päivätoteutus, Rauma
Insinööri (AMK), rakennus- ja
yhdyskuntatekniikka,
päivätoteutus, Pori
Insinööri (AMK), sähkö- ja
automaatiotekniikka,
päivätoteutus, Pori

Ammatillisten
Ylioppilaiden
Aloituspaikat
perustutkintojen AMK-valintakoe AMK-valintakoe
todistusvalinta
yhteensä
todistusvalinta
Ensikertalaiset
Kaikki
Ensikertalaiset
Ensikertalaiset
20

68

46

86

2

40

16 20

8 12

12 8

4

40

16 20

8 12

12 8

4

25

10 12

58

85

2

20

8 10

46

64

2

60

24

12 24

18 12

6

70

28

14 28

21 14

7

Aloituspaikat / valintatapa & kiintiö

Hakukohde
Insinööri (AMK), tuotantotalous
ja -tekniikka, päivätoteutus,
Rauma
Restonomi (AMK), matkailu,
päivätoteutus, Pori
Sairaanhoitaja (AMK),
päivätoteutus, Pori
Sosionomi (AMK), päivätoteutus,
Pori
Tradenomi (AMK), liiketalous,
päivätoteutus, Pori
Tradenomi (AMK),
liiketalous/kansainvälinen
kauppa, päivätoteutus, Rauma
Tradenomi (AMK),
tietojenkäsittely, päivätoteutus,
Pori

Ammatillisten
Ylioppilaiden
Aloituspaikat
perustutkintojen AMK-valintakoe AMK-valintakoe
todistusvalinta
yhteensä
todistusvalinta
Ensikertalaiset
Kaikki
Ensikertalaiset
Ensikertalaiset
35

14 17

7 11

11 7

3

40

16 20

8 12

12 8

4

60

18 24

12 24

24 12

6

60

18 24

12 18

24 18

6

75

30

15 30

22 15

8

48

20 24

9 14

15 10

4

50

20 22

10 18

15 10

5

Ensin täytetään todistusvalinnoille varatut aloituspaikat. Jos jommastakummasta todistusvalinnasta jää
aloituspaikkoja täyttämättä, ne täytetään ensisijaisesti toisen todistusvalinnan valintajonosta ja toissijaisesti
AMK-valintakokeen valintajonoista. Varasijavalintaa toteutetaan kaikista valintajonoista. AMKvalintakokeen valintajonoista täytetään ensin ensikertalaisille varattujen aloituspaikkojen valintajono.
Viimeiseksi täytetään kaikille hakijoille tarjottavien aloituspaikkojen valintajono. Varasijavalinta toteutetaan
AMK-valintakokeen valintajonoista.
Pelkkää AMK-valintakoetta käyttävät hakukohteet
Pelkkä AMK-valintakoetta käyttävät SAMKissa sosiaali- ja terveysalan suomenkieliset
monimuotototeutukset. Aloituspaikat ensikertalaishakijoille ja kaikille hakijoille jakautuvat alla olevan
taulukon mukaan.
Aloituspaikat / kiintiö

Hakukohde

Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Pori
Kuntoutuksenohjaaja (AMK),
monimuotototeutus, Pori
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus,
Rauma
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Pori

Aloituspaikat
yhteensä

AMK-valintakoe
Ensikertalaiset

AMK-valintakoe
Kaikki

20

16 20

4

22

17 22

5

30

24 30

6

20

16 20

4

Ensin täytetään ensikertalaisille varatut aloituspaikat ja sen jälkeen kaikille hakijoille varatut aloituspaikat.
Varasijavalinta toteutetaan AMK-valintakokeen valintajonoista.

Muutos 3: s. 11 (Muut alat, AMK-tutkinnot, AMK-valintakoe)

AMK-valintakoe
AMK-valintakoe järjestetään kevään ja syksyn 2020 yhteishaussa. Valintakokeeseen ilmoittaudutaan
yhteishaun hakulomakkeella. Hakija valitsee AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan
hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Hakija tekee AMK-valintakokeen
yhdellä suorituskerralla riippumatta siitä, kuinka monta osiota kuuluu hänen valintakokeeseensa. AMKvalintakoe tehdään hakijan omalla kannettavalla tietokoneella.
AMK-valintakoe toteutetaan kevään 2020 yhteishaussa kaksivaiheisena. AMK-valintakokeen ensimmäinen
vaihe toteutetaan etäkokeena 4.6.2020 hakijan omalla verkkoyhteydellä hakijalle ilmoitettavaan aikaan.
Hakija ei voi vaihtaa ensimmäisen vaiheen kokeen ajankohtaa. AMK-valintakokeen toiseen vaiheeseen, joka
toteutetaan ammattikorkeakoulujen järjestämissä tiloissa 23.-25.6.2020, kutsutaan osa ensimmäisessä
vaiheessa parhaiten menestyneistä hakijoista. Toiseen vaiheeseen kutsuttava hakija ei voi vaihtaa toisen
vaiheen kokeen suorituspaikkaa eikä kokeen suoritusajankohtaa.
SAMK kutsuu Porin kampuksella järjestettävään AMK-valintakokeen toiseen vaiheeseen kuhunkin
hakukohteeseen kaksi kertaa niin paljon hakijoita, kuin AMK-valintakokeen perusteella täytettäviä paikkoja
hakukohteessa on.
Tarkemmat tiedot kevään 2020 AMK-valintakokeesta annetaan julkaistaan syksyllä 2019 ja syksyn 2020 AMKvalintakokeesta keväällä 2020 ammattikorkeakouluun.fi verkkosivuilla.

Muutos 4: s. 24 (Ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus, valintakoe)

A Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä (muut koulutukset paitsi Johtaminen ja palveluliiketoiminta,
ylempi AMK)
Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä 100 pistettä. Valintakoe voi sisältää haastattelun. Alin hyväksyttävä
pistemäärä on 20 pistettä. SAMKin ylempään amk-tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijavalinnassa
käytettävien valintakokeiden tarkemmat tiedot ja ohjeet julkistetaan Opintopolku.fi:ssä hakuajan alkuun
mennessä.
Valintakokeet toteutetaan verkkokokeena, johon ei ole ennakkomateriaalia. Kutsu kokeeseen ja ohjeet
verkkokokeen suorittamiseen lähetetään hakukelpoisille hakijoille sähköpostitse ennen koetta.
Opinnäytetyön arvosanaa, aiempaa koulumenestystä tai alakohtaista työkokemusta ei pisteytetä
valintakokeessa/ennakkotehtävässä.

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Muutokset kevään 2020 vieraskielisen koulutuksen opiskelijavalinnan perusteisiin
Esitys/Johtoryhmä 11.5.2020

Muutos 5: Admissions Criteria, s. 5–6 (Physiotherapy, valintakoe)
SELECTION METHOD: ENTRANCE EXAMINATION
Degree Programme in Physiotherapy organizes its entrance examination on 20-21 April 2020 (1-day exam
for each applicant). The written part is organized on 20 April and the online interview either on 20 April or
on 21 April.
The examination cannot be replaced with any other entrance examination or test result, and the
examination result doesn’t replace any other examination result. All eligible applicants are invited to the
examination in Pori, Finland. that is organized as an online exam. The result is valid only in the application
round of Spring 2020.
Entrance examination includes the following parts:
•

•

•

Written part (an essay based on material given during the exam G. Tortora &
B. Derrickson Principles of Anatomy and Physiology Global edition, chapter 9 starting from 9.5
Types of Movements at Synovial Joint to the end of 9.13 Knee joint pp.230 – 250 / 12th edition
pp. 270-293), 20 points.
A teacher’s Online interview, (based partly on G. Tortora & B. Derrickson Principles of Anatomy and
Physiology Global edition, chapter 9 starting from 9.5 Types of Movements at Synovial Joint to the
end of 9.13 Knee joint pp.230 – 250 / 12th edition pp. 270-293), 30 25 points.
A small group test. The following things are tested: working in a small group, co-operative skills,
coordination and body awareness, 25 points.

The maximum score from the entrance exam is 50 70 points. The applicant is required to get at least 20 30
points from the examination to be eligible for student selection. The applicant is also required to get at
least 7 8 points from each part of the exam and have his/her written and spoken English skills found
adequate in the written part and in the interview.

Student selection
All eligible applicants are invited to the online entrance examination in Pori, Finland. Participation in the
entrance examination requires enrollment after getting the invitation.
Student selection is done in the order of points given from the entrance examination. Possible student
selection for reserve places is also done in the order of points given from the entrance examination.
The applicant can get at most 50 70 points from the entrance examination, and the required point
minimum to pass the test is 20 30 points. Applicant has to complete all parts of the examination acceptably.

