AVOIN
AMK

Kiinnostaako ammattiosaamisesi laajentaminen? Oletko vaihtamassa alaa tai
kiinnostaisiko sinua tutustua uuteen
alaan? Oletko ilman opiskelupaikkaa,
haluaisitko hyödyntää välivuoden opiskelemalla vai haluatko pitää mielesi virkeänä uusien asioiden äärellä?

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU
Avoimessa AMKissa on tarjolla sekä ammattikorkeakoulu- että ylempään ammattikorkeakoulututkintoon
kuuluvia opintoja. Avoimessa AMKissa voivat opiskella
kaikki opinnoista kiinnostuneet iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Ylemmän AMK-tutkinnon opintojen
suorittamiseen vaaditaan edeltävinä opintoina alan
ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva koulutus, jonka AMK katsoo riittäväksi. Avoimessa AMKissa
suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea tutkintoon johtavassa koulutuksessa.
Tarjoamme opintoja seuraavilta aloilta
Kauppa ja hallinto, maa- ja metsätalous, palvelualat,
sosiaaliala, taiteet ja kulttuuri, tekniikka, terveys ja
hyvinvointi sekä tietojenkäsittely ja tieto- ja viestintätekniikka.
Opintoja voi suorittaa
• yksittäisinä opintojaksoina tai
laajempina kokonaisuuksina
• polku- tai väyläopintoina
• päivä-, monimuoto- ja verkko-opintoina

POLKUOPINNOT
Polkuopinnot ovat Lapin ammattikorkeakoulun AMKja YAMK-tutkintoihin kuuluvia opintoja. Polkuopintoihin
voi hakeutua kuka tahansa opinnoista kiinnostunut.
Polkuopinnot tarjoavat mahdollisuuden
• tutustua alaan ja korkeakouluopiskeluun
• aloittaa tutkintotavoitteinen opiskelu
Opiskelu tapahtuu tutkinto-opiskelijaryhmässä lukujärjestyksen mukaisesti. Tutkinto-opiskelijaksi pääsyn jälkeen opiskelija voi jatkaa opintoja samassa ryhmässä.
Lisätietoja opintotarjonnasta
www.lapinamk.fi/avoinamk

VÄYLÄOPINNOT
Väyläopinnot ovat Lapin ammattikorkeakoulun määrittelemiä AMK-tutkintoihin kuuluvia opintoja. Ideana on,
että tutkinto-opiskeluaika AMKissa lyhenee ammatillisessa koulutuksessa hankitun osaamisen ja avoimessa AMKissa suoritettujen väyläopintojen perusteella.
Väyläopinnot on tarkoitettu soveltuvan ammatillisen
perustutkinnon suorittaneille.
Väyläopinnot tarjoavat mahdollisuuden
• tutustua ammattikorkeakouluopiskeluun
• kehittää omaa osaamista ja ammattitaitoa
• aloittaa tutkintotavoitteinen opiskelu
Soveltuvat tutkinnot ja koulutuksittain määritellyt
opinnot löytyvät osoitteesta
www.lapinamk.fi/vaylaopinnot

ERILLISHAUN KAUTTA
TUTKINTOOPISKELIJAKSI
Polku- ja väyläopintoja voi hyödyntää Lapin
AMKin tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisessa
• Avoimessa AMKissa suoritettujen opintojen
perusteella on mahdollista hakeutua Lapin
ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi.
• Avoimessa AMKissa suoritetut opinnot voidaan
hyväksilukea osaksi tutkintoa tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisen ja hyväksymisen jälkeen.
• Lapin AMKin tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisen
(avoimen väylä -haku) tarkemmat haku- ja
valintakriteerit, hakuajat sekä ohjeet löydät
osoitteesta
www.lapinamk.fi/hakijalle
–> Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

OPINTOMAKSUT JA
ILMOITTAUTUMINEN
Opiskelu on maksullista, mutta edullista.
Opintomaksu on 15 €/opintopiste tai
20 op ja sitä laajemmat kokonaisuudet 300 €.
Lisätietoa opinnoista, opiskelusta ja
ilmoittautumisesta löytyy osoitteista
www.lapinamk.fi/avoinamk
Opiskelijat otetaan opintoihin
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoja:
avoinamk@lapinamk.fi
www.lapinamk.fi/avoinamk

