Avoimen AMKin uuden
opiskelijan pikaopas
J ATK U VA N O P P I MI S E N PA LV E L U T / AV O I N A MK

AVOIMESSA
AMKISSA VOIT…
 tähdätä avoimen väylän kautta
tutkintokoulutukseen.
 hyödyntää esim. välivuotesi opiskellen.
 opiskella tiiviillä tahdilla tutkintoryhmän
mukana polkuopinnoissa.
 etsiä vielä omaa alaasi tai tavoitella uutta
uraa.

Avoimen AMKin polkuopintojen,
opintokokonaisuuksien ja diplomiopintojen
lisäksi voit aloittaa AMK- ja YAMK -opintosi
myös avoimen AMKin yksittäisillä
opintojaksoilla.

SAMKKÄYTTÄJÄTUNNUKSET


Suorittaaksesi opintojaksoja avoimessa AMKissa, sinun tulee rekisteröidä
SAMK-tunnukset ja ottaa student.samk -sähköpostitili käyttöösi.



Saat ohjeet tunnusten rekisteröintiin avoimen AMKin
opiskelijapalvelusihteeriltä sähköpostiisi, kun ilmoittautumisesi on käsitelty ja
SAMK-tunnusten rekisteröinti on mahdollista.



Aloittaessasi opiskelun saat käyttöösi käyttäjätunnuksen ja salasanan
SAMKissa käytössä oleviin järjestelmiin. Ne toimivat tunnuksinasi myös
tietoverkkoon ja sähköpostiin. SAMK-tunnukset opiskelija rekisteröi itse.
Tunnusten rekisteröintiin tarvitset verkkopankkitunnukset, sähköisen
henkilökortin TAI mobiilivarmenteen.
Ohje SAMK-tunnusten rekisteröintiin: https://www.samk.fi/wpcontent/uploads/2018/06/Ohje-SAMKk%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4tunnus.pdf
SAMK-tunnuksiasi tarvitset: SAMKin sähköpostiin (Office 365 –palvelut),
Moodleen, Lokiin, Tuudoon sekä muihin opinnoissa hyödynnettäviin
järjestelmiin ja ohjelmistoihin (mm. SAMKin kirjaston e-aineistot). Linkit
järjestelmiin löytyvät: SAMK.FI -etusivun (oikean yläkulman) oikopolut –
valikosta.





Kaksivaiheinen
tunnistautuminen
pilvipalvelussa eli MFA
• Kaksivaiheisen/Monivaiheisen
tunnistautumisen (Multi-Factor Authentication,
MFA) päätarkoituksena on estää
käyttäjätunnuksen väärinkäytöt. Käytännössä
MFA tarkoittaa sitä, että varmistat kirjautumisesi
palveluun liitetyllä matkapuhelimella. Koska
kirjautumiseen tarvitaan sinun puhelintasi, ei
mikään ulkopuolinen taho pääse
väärinkäyttämään tunnustasi. MFAtunnistautuminen on pakollinen SAMKin
opiskelijoille.

• Lisätiedot ja ohjeet täältä: https://byodinfo.samk.fi/kaksivaiheinen-tunnistuspilvipalveluissa-eli-mfa/

BYOD – OMA LAITE
OPPIMISESSA
 Opiskelijoille BYOD tarkoittaa sitä, että opiskeluun
liittyvät työt tehdään pääasiassa omalla
tietokoneella.
 Kaikilta SAMKin opiskelijoilta edellytetään omien
päätelaitteiden käyttöä myös lähiopetuksessa.
 BYOD -infosta löydät esimerkiksi laitesuositukset
opiskelijan kannettavalle tietokoneelle:
https://www.samk.fi/opiskelu/opintojen-aikana/byodoma-laite-oppimisessa/

SAMK SÄHKÖPOSTI
 SAMK.FI / oikopolut / Office 365 -palvelut.
 Suorittaaksesi opintojaksoja avoimessa
AMKissa, sinun tulee rekisteröidä SAMKtunnukset ja ottaa student.samk sähköpostitili käyttöösi. SAMK-tunnusten
rekisteröinti on tärkeää, sillä jatkossa
KAIKKI opintojakson suorittamiseen ja
opintoihin liittyvä info lähetetään vain
student.samk.fi -sähköpostiisi.
 Tietoturvasyistä SAMKin
sähköpostilaatikosta ei saa laitettua
”automaattista edelleen lähetystä” toiseen
sähköpostiin.
 Office365 -palveluun kirjaudutaan:
etunimi.sukunimi@student.samk.fi –
sähköpostiosoitteella ja samk-tunnuksen
salasanalla.

OPPIMISYMPÄRISTÖ
MOODLE
 Moodle on SAMKissa käytössä oleva oppimisympäristö, jossa
opintojaksoilla on oma sivunsa.


Kirjaudu SAMKin oppimisympäristö Moodleen
http://moodle.samk.fi/ (SAMK Moodle, keskellä) SAMK-tunnuksella (eli
7 numeroisella koodilla) ja SAMK-tunnuksen salasanalla. Ohje
kirjautumiseen: https://esamksupport.samk.fi/ohje/moodle-opiskelijakirjautuminen/.



Yleensä opintojaksojemme Moodle-pohja avautuu opiskelijalle
automaattisesti, kun opettaja on hyväksynyt ilmoittautumisesi
opintojaksolle. Eli opintojakson Moodle-pohja näkyy sinulle vain, kun
kirjaudut SAMKin Moodleen SAMK-tunnuksillasi. Mikäli kirjaudut
Moodleemme SAMK-tunnuksilla ihan ensimmäistä kertaa, opintojakso
näkyy sinulle noin tunnin kuluttua.



Jos opintojakson Moodle-pohjassa on poikkeuksellisesti käytössä
Moodle-avain, saat sen joko opintojakson opettajalta student.samk.fi sähköpostiisi tai avain löytyy opintojakson toteutussuunnitelmasta
Lisätietoja opiskelijalle -kohdasta. Linkki toteutussuunnitelmaan on
tämän viestin alussa.

TimeEdit
 SAMK.FI  oikopolut  TimeEdit
 https://cloud.timeedit.net/samk/web/?en
=t
 TimeEditissä voit tarkastella ryhmien,
toteutusten, henkilöiden ja tilojen
työjärjestyksiä tai tehdä tila- ja
välinevarauksia. Voit myös varata
itsellesi tapaamisen esim. opettajan
kanssa.
 TimeEditiin kirjaudutaan SAMKtunnuksilla. Julkiset työjärjestykset –
puolella myös ilman kirjautumista.
 Opiskelijan ohje

LOKI JA
OPINTO-OPAS
 SAMK.FI : oikopolut  Loki
 Lokiin kirjaudutaan SAMK-tunnuksin. Lokissa
tutkinto-opiskelijat ja avoimen AMKin polkuopiskelijat
ilmoittautuvat opintojaksoille. Avoimen AMKin
yksittäisten opintojaksojen opiskelijat ilmoittautuvat
opintojaksoille Meerkado -koulutuskalenterin kautta.
Lokissa näkee myös oman HOPSin ja opintojaksojen
arvioinnit. Lokista löytyy myös ohjeita.
 SAMK.FI: oikopolut  Opinto-opas
Opinto-oppaalta löytyvät opintojaksoselosteet ja
opetussuunnitelmat.

HILL VERKKOLUENTOJÄRJESTELMÄ
 HILL on Satakunnan ammattikorkeakoulussa
kehitetty konsepti luentojen levittämiseksi verkkoon.
HILL verkkoluentojärjestelmää hyödynnetään
SAMKin opinnoissa laajasti, opintoalasta riippumatta.
 Opintojaksolla käytettävän HILL -osoitteen saat
opettajaltasi.
 HILL Opiskelijan ohjeet ja testaussessiot HILLiin
löydät täältä: https://hill.samk.fi/

TUUDO
 Tuudo on korkeakouluopiskelijoille suunnattu
mobiilisovellus, jonka avulla opiskelija pääsee käsiksi
opintotietoihinsa ja muihin opiskelijan elämää helpottaviin
palveluihin.
 Tuudo on opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön
tarkoitettu mobiilisovellus, joka toimii Android- ja iOSmatkapuhelimissa.
 Sovelluksessa valitaan oma korkeakoulu (Satakunnan
ammattikorkeakoulu) ja kirjaudutaan SAMKtunnuksin.
 Sovelluksen kautta on mahdollista ilmoittautua
opintojaksoille, tarkastella opintosuorituksia, nähdä
lukujärjestykset sekä esimerkiksi opiskelijaravintoloiden
ruokalistat ja kampuskartat.
 Tuudossa opiskelija antaa opintojaksopalautteen.
 Tuudo opas
 https://esamksupport.samk.fi/ohje/tuudo/

eSAMK ja HELPDESK
 eSAMK-tuki auttaa tehostetusti verkko-opetusta
ja -oppimista. Tuemme ensisijaisesti seuraavia
järjestelmiä: Moodle, HILL, eduHILL, EXAM ja
Tuudo.
 eSAMK Portalista löydät linkit opetuksen
järjestelmiin ja niiden ohjeisiin:
https://esamksupport.samk.fi/
 Päivystys: ma–pe 8.00–16.00:
p. 044 710 3149 ja esamk.support@samk.fi

 Tietotekniset ongelmat, käyttäjätunnus –asiat:
Helpdesk: p. 044 710 3080 ja
servicedesk@samk.fi.

KIRJASTON PALVELUT
•

SAMKin jokaisella kampuksella on kirjasto. Löydät kirjaston aineistot,
aukioloajat, yhteystiedot ja ajankohtaiset asiat SAMKin Finnasta:
samk.finna.fi

•

Finnan kautta löytyvä sähköinen aineisto on käytettävissä omalla
SAMK-tunnuksellasi opintojesi ajan.

•

Painetun aineiston lainaamiseen ja varaamiseen tarvittava
kirjastokortti löytyy Tuudo-sovelluksesta. Kirjastokortilla voit käyttää
Porin ja Rauman kampuskirjaston palveluja ja tiloja myös
omatoimiaikoina.

•

Saat opintojen aikana kirjastosta ohjausta ja opastusta kirjaston
palvelujen ja aineistojen käyttöön sekä tiedonhakuun. Kirjaston
koulutusmateriaaleja löytyy myös Kirjasto-Moodlesta:
www.samk.fi/kirjastomoodle

•

SAMKin kirjaston INFOtelakka auttaa opiskelijoita tiedonhaussa:
www.samk.fi/infotelakka

TARVITSETKO LISÄOHJAUSTA
OPISKELUUN AVOIMESSA
AMKISSA?
Ota yhteys avoimen AMKin
henkilökuntaan!
 Sähköpostitse: avoinamk@samk.fi
 Puhelimitse tai tule käymään SAMK Kampus Porissa
avoimen AMKin toimistolla.
 Voit myös halutessasi varata itsellesi avoimen AMKin
henkilökunnalta verkko-ohjausajan (esim. HILL, TEAMS
yms.).

SAMK / AVOIN AMK
YHTEYSTIEDOT
avoinamk@samk.fi
www.samk.fi/avoinamk
Käyntiosoite SAMK-kampus Porissa: Satakunnankatu 23
(4krs.)
*Avoimen AMKin toimisto palvelee asiakkaita kampuksella
ti-to klo 10-14. Muina aikoina tavoitat meidät sähköpostilla
ja puhelimitse.
Opiskelijapalvelusihteeri Eija Roiha, p. 044 710 3107
Opiskelijapalvelusihteeri Tarja Urmas, 044 710 3072
Koulutussuunnittelija Anu-Mari Elohaka, p. 044 710 3121
Koulutuspäällikkö Pia Lamminen, p. 044 710 3128
sähköpostit: etunimi.sukunimi@samk.fi

AVOIMEN VÄYLÄN
KAUTTA TUTKINTOOPISKELIJAKSI
 Avoimen väylän erillishaun kautta voi hakeutua
tutkinto-opintoihin, kun on suoritettuna 45 op AMKopintoja tai 30 op YAMK-opintoja.
 Lisätiedot hakemiseen tutkintoon johtavaan
koulutukseen avoimen väylän erillishaussa:
https://www.samk.fi/opiskelu/haeopiskelijaksi/avoimen-amkin-kautta-tutkintoopiskelijaksi/
 Avoimen väylän erillishaun hakuaika SAMKissa on
1.–15.5. ja 1.–15.11. Avoimessa AMKissa
suoritettujen opintojen tulee olla suoritettuna kevään
haussa toukokuun loppuun mennessä ja syksyn
haussa marraskuun loppuun mennessä. Erillishaun
hakemus tehdään sähköisenä hakuaikana
nettisivulla www.opintopolku.fi.

MUUTA TÄRKEÄÄ
www.samk.fi/avoinamk
 Lisätietoa opintotarjonnasta,
ilmoittautumisesta ja opintomaksuista:
https://www.samk.fi/opiskelu/haeopiskelijaksi/opintomaksut-tarjonta-jailmoittautuminen/
 Täältä löydät ajankohtaiset tiedotteet
koronavirustilanteen vaikutuksista opiskeluun
SAMKissa
 Opintosuoritusotteet, opiskelutodistukset,
TE-lomakkeiden täytöt ja muut opintoihin
liittyvät dokumenttipyynnöt osoitteesta:
avoinamk@samk.fi

Tervetuloa SAMKin
avoimeen AMKiin!
samk.fi/avoinamk

samk.fi

