Centria-ammattikorkeakoulu

VÄYLÄOPINNOT
TOISEN ASTEEN OPPILAITOSTEN OPISKELIJOILLE

Kevät 2017

Ammattikorkeakoulun väyläopintoja toisen asteen opiskelijoille

Keski-Pohjanmaan toisen asteen oppilaitosten (sekä ammatillinen että lukiokoulutus) opiskelijoilla sekä Jokilaakson koulutuskuntayhtymän opiskelijoilla on
mahdollisuus keväällä 2017 kuluitta suorittaa avoin ammattikorkeakouluopintoja väyläopintoina Centria-ammattikorkeakoulussa (= Centria-amk).
Opinnot voidaan sisällyttää osaksi toisen asteen tutkintoa, mikäli oppilaitos näin päättää, sekä ne hyväksytään osaksi tutkinto-opiskelua, mikäli opiskelija
jatkaa opintojaan Centria-ammattikorkeakoulussa. Mikäli opiskelija jatkaa opintojaan jossakin muussa korkeakoulussa, ao. korkeakoulu päättää opintojen
sisällyttämisestä tutkintoon. Suoritetuista opinnoista voi saada todistuksen, jonka perusteella opintojen tunnustamista voi hakea muusta korkeakoulusta.
Todistus tulee pyytää sähköpostitse avoimen amk:n koulutuskoordinaattori Nina Långilta (nina.lang@centria.fi). Mikäli opiskelija jatkaa opintojaan Centriaamk:ssa Centria-amk:n avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opintopisteet siirtyvät suoraan opiskelijan opintosuoritusrekisteriin.
Opiskelijan on mahdollista osallistua amk-opiskelijoiden ryhmän mukana lähiopintoina toteutettaviin opintoihin, mikäli se sopii oman oppilaitoksen
lukujärjestyksiin. Lähiopintoina toteutettavat opintojaksot, joille opiskelijat voivat osallistua, löytyvät SoleOPSista:
https://soleops.cou.fi/opsnet/disp/fi/welcome/nop Opintotarjontaan pääsee valitsemalla vasemman kehyksen valikosta kohdan ”Avoimen AMKin
tarjonnassa olevat opintojaksot” ja sen jälkeen koulutusalan, lukuvuoden ja opintojen suorituspaikkakunnan & ”Suorita haku”. Valitsemalla opintojakson
nimen edessä olevan suurennuslasin saa näkyviin tarkempia tietoja opintojaksosta ja sen toteutusajankohdasta. Kun sopiva opintojakso ja sen
toteutusajankohta on löytynyt kannatta ottaa yhteys koulutuskoordinaattori Nina Långiin, joka selvittää tarkemmat tiedot opintojakson aikatauluista ym. ja
vastaanottaa ilmoittautumisen opintojaksolle.
Seuraavassa on kaavion muodossa esitetty prosessi, kuinka Centrian toteuttamille lähiopintojaksoille pääsee mukaan.

LÄHIOPETUKSENA TOTEUTETTAVAT VÄYLÄOPINNOT,
eli SoleOPSin ”Avoimen AMKin tarjonnassa olevat opinnot”

JAKSOT LUKUVUONNA 2016-2017:
Periodi
1. periodi: 01.08.2016-23.10.2016
2. periodi: 24.10.2016-31.12.2016
3. periodi: 01.01.2017-05.03.2017
4. periodi: 06.03.2017-07.05.2017
5. periodi: 08.05.2017-31.07.2017

Ilmoittautuminen
Alkupvm
Loppupvm alkaa
29.8.2016 23.10.2016
15.8.2016
24.10.2016 18.12.2016
10.10.2016
2.1.2017
5.3.2017
12.12.2016
6.3.2017
7.5.2017
20.2.2017
8.5.2017
21.5.2017
24.4.2017

Tieto opintojaksoille tulevista opiskelijoista tulee olla avoimen koulutuskoordinaattorilla
viimeistään 1 vk ennen sen periodin alkua, jolloin opinnot toteutetaan.

1. Toisen asteen opiskelijat voivat tulla
mukaan AMK:n opintojaksoille, joista hän tai
hänen opettajansa on sopinut
koulutuskoordinaattori Nina Långin tai
opintojakson opettajan (→ AMK-opettaja
välittää tiedon opintojaksosta, toteutuksesta
ja ajankohdasta sekä toisen asteen
opiskelijan nimen yhteystietoineen
koulutuskoordinaattorille/koulutuspäällikölle.)
kanssa.

3. Koulutuskoordinaattori ilmoittaa
sähköpostitse opiskelijoille opintojen
lähiopetusajat lukujärjestystietojen
perusteella. Opiskelija hakee
tunnukset tarvittaviin
tietojärjestelmiin AMK:n
koulutuskoordinaattorilta
(Ylivieskassa AMK:n
opintotoimistosta), jolloin
henkilöllisyys on todistettava.

2. Mikäli useampi opiskelija osallistuu
samalle AMK:n opintojaksolle,
opiskelijat ilmoittautuvat toisen asteen
opettajalleen ja opettaja välittää tiedot
opiskelijoista kootusti AMK:n
koulutuskoordinaattorille.
Opiskelijoista tulee ilmoittaa etunimi,
sukunimi, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, hakijan sukupuoli ja
henkilöturvatunnus. AMK:n
koulutuskoordinaattori laittaa
opiskelijat AMK:n
opintohallintojärjestelmään ja oikealle
opintojaksototeutukselle.

HUOM! Mikäli opiskelija haluaa suorittaa opintojakson ja
saada siitä arvioinnin suunniteltua aikataulua nopeammin,
tulee opiskelijan itse sopia asiasta opintojakson opettajan
kanssa opintojakson alkaessa. Hänen myös tulee
informoida opintojakson opettajaa 1) mihin mennessä
tarvitsee suorituksen 2) kenelle opettajalle omassa
oppilaitoksessaan = mihin sähköpostiosoitteeseen tieto
tulee välittää

5. Opiskelu ja opintojen suorittaminen
opintojaksolla opettajan ohjeistuksen mukaan.
Mikäli opintoihin sisältyy tentti ja opiskelija
joutuu uusimaan tentin, tulee hänen sopia tästä
opintojakson opettajan kanssa erikseen.

4. Opintojen mahd.
keskeyttämisestä opiskelijan
tulee välittää tieto opintojakson
opettajalle, koulutuskoordinaattorille sekä opettajalleen
toisella asteella (kenen kanssa
AMK-opinnoista oli sopinut).

6. Opettaja laittaa opintojen suoritustiedot winhaan
(AMK:n järjestelmä) kuukauden kuluessa opintojakson
päättymisestä.

7. Koulutuskoordinaattori välittää toisen asteen
opiskelijoiden suoritustiedot kuukausi
opintoperiodin päättymisestä väyläopiskelijan
opettajalle/opolle toisella asteella, joka laittaa
opintojen suoritustiedot wilmaan.
Mikäli opiskelija tarvitsee erillisen todistuksen
opinnoistaan, tulee hänen pyytää sitä sähköpostitse
AMK:n koulutuskoordinaattorilta.

Opinnot joustavasti verkon kautta
Lähiopetukseen osallistumisen lisäksi avoin ammattikorkeakouluopintoja väyläopintoina voi suorittaa joustavasti verkon kautta. Liitteenä (liite 1) olevassa
esitteessä on kuvattu Averkon verkko-opintojaksot, joiden suorittaminen onnistuu opiskelijan asuinpaikasta riippumatta joustavasti verkon kautta.
Liitteeseen on koottu opintoja, joiden on ajateltu soveltuvan hyvin toisen asteen opiskelijoille amk-opintoihin tutustumiseksi. Opintoja voi toki valita
Averkon koko tarjonnasta, ks. koulutuskalenteri: http://tki.centria.fi/koulutuskalenteri/ → välilehti Averko.

Ilmoittautuminen opintoihin tapahtuu em. koulutuskalenterin kautta. Opiskelijan tulee sopia oman oppilaitoksensa opon tai opettajan kanssa amkopintojen suorittamisesta ja ilmoittautumisessa yhteyshenkilöksi laitetaan opon tai opettajan nimi, kenen kanssa opiskelija on opinnoista omassa
oppilaitoksessaan sopinut. Avoimen amk:n koulutuskoordinaattori lähettää opintojen suoritustiedot ilmoittautumisen yhteydessä mainitulle
opolle/opettajalle, jonka tulee tallentaa tiedot oman oppilaitoksen suoritusrekisteriin, mikäli opinto hyväksytään osaksi opiskelijan toisen asteen tutkintoa.

Opintokierros, kevät 2017
Opinnot alkavat 3.5.2017, ilmoittautuminen 15.3.-18.4.2017
Opintojen kesto:
1-2 opintopisteen laajuiset opinnot: 3.5.-21.6.2017
3-4 opintopisteen laajuiset opinnot: 3.5.- 23.8.2017

(heinäkuu on opettajien lomakuukausi, jolloin ei tutorointia)

5-6 opintopisteen laajuiset opinnot: 3.5.- 30.8.2017

(heinäkuu on opettajien lomakuukausi, jolloin ei tutorointia)

Lähitentti 17.8.2017. Pakollinen lähitentti on vain saksan alkeiskurssilla. Kysy lisää tentistä koulutuskoordinaattorilta.

Opintojen toteutus, huomioitavaa
Opinnot alkavat ilmoitettuna aloituspäivänä siten, että opintojakson tutoropettaja lähettää opiskelijan ilmoittautumisen yhteydessä antamaan
sähköpostiosoitteeseen kirjeen, jossa kerrotaan opintojen suorittamisesta ja oppimisympäristössä toimimisesta. Myös koulutuskoordinaattori lähettää
sähköpostitse tietoa oppimisympäristöön kirjautumisesta ja opintojen suorittamisen periaatteista. – Nämä viestit tulee lukea huolellisesti läpi!
Opiskelijan tulee välittömästi tutustua oppimisympäristöön ja opintojakson sisältöön, koska hänen tulee perua opintojaksolle osallistumisensa viikon
sisällä opintojen aloituspäivästä suoraan koulutuskoordinaattori Nina Långille (nina.lang@centria.fi), mikäli katsoo, että ei pysty suorittamaan opintoa
määrätyssä aikataulussa. Peruminen on hyvä ilmoittaa myös oman oppilaitoksen opolle/opettajalle.
Opinnot etenevät ja suoritetaan tutoropettajan ohjauksen ja ohjeistuksen mukaan. Opettaja/avoimen amk:n koulutuskoordinaattori ilmoittaa
tenttikäytännöistä niille opiskelijoille, ketä asia koskee.
Opintojakson opettajatutorin tulee arvioida opintojakso kuukauden kuluessa opintojakson päättymispäivämäärästä. Tämän jälkeen myös avoimen amk:n
koulutuskoordinaattori välittää tiedot opintosuorituksista toisen asteen oppilaitoksen opolle/opettajalle.
Seuraavassa on kuvattu Averko-opintojen eli verkon kautta toteutettavien avoin amk-opintojen eteneminen kaavion muodossa.

VÄYLÄOPISKELIJAT,
AVERKON OPINTOKIERROKSEN ETENEMINEN

AVERKON OPINTOKIERROS kevät 2017
(opintojen kesto opintojen laajuudesta riippuen 7-11 viikkoa)

Toukokuun opintokierros: alkaa 3.5.2017, ilmoittautuminen 15.3.-18.4.2017

1. Ilmoittautuminen AVERKOopintoihin koulutuskalenterin kautta:
http://tki.centria.fi/koulutuskalenteri/
välilehti Averko. Maksajan tietoihin:
Väylä/oppilaitos, jossa opiskelee,
yhteyshenkilöksi ao. oppilaitoksen
opo/opettaja, jonka kanssa opinnoista
on sovittu

3. Opiskelijavalinta
2. Ilmoittautuminen
AVERKO-opintoihin
päättyy

4. Mikäli opintojakso
peruuntuu vähäisen
opiskelijamäärän vuoksi
tai opiskelija ei mahdu
opintojaksolle mukaan
saa hän tästä tiedon
ilmoittautumisen
yhteydessä
kertomaansa
sähköpostiosoitteeseen

7. Opiskelu AVERKOn opintojaksolla.
Opintojen toteutuksen ja suorittamisen periaatteet
selviävät tutoropettajan lähettämästä aloituskirjeestä sekä
oppimisympäristön opinto-oppaasta, joita tulee noudattaa.
Opintojakson tutoropettajalta voi aina kysyä, mikäli jokin
on epäselvää: hän on opintojaksolla opiskelijaa varten.
6. Mahdolliset peruutukset
AVERKO-opintoihin on tehtävä
viikon kuluessa opintojen
aloituspäivästä
koulutuskoordinaattori Nina
Långille: nina.lang@centria.fi

5. Opintojen alkaessa opiskelija saa
sähköpostiinsa opintoihin ja opiskeluun
liittyviä ohjeita ja tunnukset
oppimisympäristöön. Opintojakson
tutoropettaja lähettää opintojen
aloituskirjeen opintojen alkamispäivänä
opiskelijan sähköpostiin, jonka jälkeen
opintojen suorittaminen siirtyy verkkooppimisympäristöön.

HUOM! Mikäli opiskelija tarvitsee arvioinnin opinnoista tätä
nopeammin, tulee hänen itse sopia asiasta opintoja
tutoroivan opettajan kanssa opintojen alkaessa. Samalla
hän myös ilmoittaa tutoropettajalle 1) mihin mennessä
tarvitsee suorituksen 2) kenelle opettajalle omassa
oppilaitoksessaan = mihin sähköpostiosoitteeseen
opettajatutor tiedon suorituksesta välittää

10. AVERKOn tenttipäivä
(lähitentti vain opintojaksolla
saksan alkeiskurssi)

8. 2 op
laajuiset
opintojaksot
päättyvät

9. 3-4 op
laajuiset
opintojaksot
päättyvät

11. 5-6 op
laajuiset
opintojaksot
päättyvät

12. Opintojakson tutoropettajan tulee arvioida opintojakso
kuukauden kuluessa opintojakson päättymisestä.
Väyläopiskelijan suoritustiedot lähetetään opintojaksolle
ilmoittautumisen yhteydessä mainitulle opolle/opettajalle
opiskelijan omaan oppilaitokseen ja hän siirtää suoritustiedon
wilmaan. Mikäli opiskelija tarvitsee erillisen todistuksen
opinnoistaan (= aikoo jatkaa opintojaan muussa korkeakoulussa
kuin Centriassa) tulee hänen pyytää todistus sähköpostitse
koulutuskoordinaattori Nina Långilta.

Liite 1

VÄYLÄOPINNOT Averko eOppimiskeskuksen tarjonnasta, kevät 2017
•
•
•
•
•

Soveltuvat toisella asteella opiskeltaviksi
Hyödynnettävissä opiskelijan jatkaessa opintojaan ammattikorkeakoulussa
Opintokierros kevät 2017:
o Toukokuu: opinnot alkavat 3.5., ilmoittautuminen 15.3.-18.4.2017
Lisätietoja opintojen sisällöstä sekä ilmoittautuminen: http://tki.centria.fi/koulutuskalenteri/ välilehti Averko sekä Averkon verkko-opintojen
käytänteistä: http://web.centria.fi/hakijalle/averko
Kysy lisää opinnoista omalta opoltasi tai Averkon koulutuskoordinaattorilta: nina.lang@centria.fi

Yleisopintoja, kaikille aloille soveltuvia
AVE1031
Opiskelu‐ ja työelämätaidot
AVA1002
Study and Working Life Skills
AVE1018
Kielenhuolto ja kirjoittaminen
AVE1045
Tietotekniikan perusteet
AVA1020
Informaatiolukutaito
AVE1049
Urasuunnittelu
AVE1004
Career Planning
AVE1012
Euroopan unioni
AVE1013
European Union
AVE1027
Monikulttuurisuus

3 op
2 op
3 op
3 op
3 op
3 op
3 op
3 op
3 op
3 op

Kieliopintoja, kaikille aloille soveltuvia
AVE1036
Saksan alkeiskurssi
AVA1009
Skriftlig och muntlig kommunikation på svenska
AVA1027
Repetera svenska

6 op
3 op
3 op

AVE1058
AVE1055
AVE1023

Finanssvenska
Writing Skills
Moving On! Professional English Communication

3 op
3 op
6 op

Kemiantekniikka
AVA1011
AVE1002

Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö
AutoCADin perusteet

5 op
4 op

AVE1016
AVE1029
AVE1001
AVA1011

Relaatiotietokannat ja SQL
(materiaali sekä suomenk. että engalnnink. )
IP-verkot
Ohjelmointi www-ympäristössä
ASP.NET -programming
Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö

4 op
3 op
5 op
5 op
5 op

Liiketalous
AVA1011
AVA1007
AVE1032

Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö
Liiketoiminnan suunnittelu ja käytännön yritystoiminta
Palveluiden markkinointi

5 op
5 op
3 op

Hoitotyö
AVE1014
AVA1012
AVA013

Hyvinvointiyrittäjyyden perusteet
Seksuaaliterveyden perusteet
Basics of Sexual Health

1 op
2 op
2 op

Tietotekniikka
AVA

Sosiaaliala
AVE1028
AVE1034
AVE1014
AVE1063
AVE1024
AVA1007

Monikulttuurisuus sosiaali‐ ja terveysalalla
Päihdetyön peruskurssi
Hyvinvointiyrittäjyyden perusteet
Nuorisotutkimus ja nuorisokulttuurit
Työsuojelu
Liiketoiminnan suunnittelu ja käytännön yritystoiminta

5 op
5 op
1 op
5 op
2 op
5 op

Humanistinen ja kasvatusala
AVE1034
Päihdetyön peruskurssi
AVE1063
Nuorisotutkimus ja nuorisokulttuurit
AVA1010
Working in a multicultural world

5 op
5 op
5 op

Kulttuuri
AVE1019

5 op

Kulttuurin tuottaminen

Opintotarjonta on koottu Vauhtia väylälle –hankkeessa. Opas on päivitetty Jatkoväylä –hankkeen puitteissa. Hankkeiden osarahoitus tulee Euroopan
unionilta, ESR-varoista. Lisätietoja hankkeista: http://tki.centria.fi/hanke/vauhtia-vaylalle/1041 ja http://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/jatkovaylasujuvasti-ammatillisesta-koulutuksesta-ammattikorkeakouluun/

