Kulttuurituottaja (AMK ja ylempi AMK)
päiväopinnot | monimuoto | verkkotutkinto

Tulkki (AMK ja ylempi AMK)
päiväopinnot | monimuoto

Yhteisöpedagogi (AMK ja ylempi AMK)
päiväopinnot | monimuoto | verkkotutkinto

Tutustu myös
avoimen AMKin
tarjontaan,
kurkistuskursseihin
ja polkuopintoihin.

hakijanopas.humak.fi
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Hakijan
opas

Humanistinen
ammattikorkeakoulu
Humanistinen ammattikorkeakoulu on innostava ja yhteisöllinen
korkeakoulu, joka on järjestö- ja nuorisotyön, työelämän kehittämisen, kulttuurituotannon ja luovan alan yrittäjyyden sekä tulkkausalan kehittäjä ja kouluttaja. Meitä on Humakissa 140 opettajaa ja asiantuntijaa sekä yhteensä 1700 opiskelijaa Helsingissä,
Kauniaisissa, Nurmijärvellä, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa.

Hakijatilastoja
Kevään 2020 yhteishaussa Humakin suomenkielisiin hakukohteisiin haki kaikkiaan 3721 hakijaa, joista ensisijaisia oli 1285. Humak oli yksi vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista kevään
yhteishaussa. Valintakokeisiin ja mahdollisiin ennakkotehtäviin
kannattaa panostaa, opiskelupaikan saa noin 15% hakijoista.
Myös avoimen AMK:n polkuopinnot ovat kasvattaneet viime vuosina suosiotaan.
* Tarkemmat tiedot tilastoista ja alimmat hyväksytyt valinnan pistemäärät
löytyvät Humakin nettisivuilta ja osoitteesta vipunen.fi.

Löydät meidät myös somesta!
humanistinen.ammattikorkeakoulu
@humanisti
@humakuas
#vainhumakelamaa
#humak
@humak_adventure
#humakadventure
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Humakin
koulutukset
Kulttuurituottaja (AMK), 240 op
päiväopinnot | verkkotutkinto

Kulttuurituottaja (ylempi AMK), 60 op
monimuoto

Tulkki (AMK), 240 op

päiväopinnot | monimuoto

Tulkki (ylempi AMK, EUMASLI), 60 op
monimuoto

Yhteisöpedagogi (AMK), 210 op

päiväopinnot | monimuoto, verkkotutkinto

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK), 90 op
monimuoto

päiväopinnot | monimuoto | verkkotutkinto

Bachelor of Humanities, Community Educator,
Adventure and Outdoor Education 210 ECTS
full-time studies

Avoin AMK ja polkuopinnot
Erillishaut Humakiin marraskuussa ja
toukokuussa tai jatkuvana hakuna.
Hakukohteet ja lisätiedot www.opintopolku.fi
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Yhteisöpedagogi (AMK), 210 op

Humakiin
hakeminen
Humakiin haetaan opiskelemaan yhteishaussa ja erillishaussa tai
ilmoittautumalla avoimeen ammattikorkeakouluun.

www.opintopolku.fi
Löydät Opintopolusta hakuajat, hakukohteet aloituspaikkamäärineen, valintaperusteet, valintakoeohjeet, tiedot tarvittavista liitteistä ja kuvaukset koulutuksista.
Hakulomake aktivoituu Opintopolussa, kun yhteishaku alkaa.
Tallenna hakulomake ennen hakuajan päättymistä.

www.ammattikorkeakouluun.fi
Sivustolla kerrotaan ammattikorkeakoulututkintoihin
johtavien koulutusten opiskelijavalinnoista.

4

Ammattikorkeakoulujen
opiskelijavalintojen uudistus
Keväästä 2020 alkaen yli puolet opiskelijoista valitaan ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015 alkaen suoritetut
ammatilliset perustutkinnot) perusteella. Jos hakija tulee valituksi
todistusvalinnan kautta, hänen ei tarvitse osallistua AMK-valintakokeeseen. Jos hakija haluaa tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveen opiskelupaikkaa, tulee hakijan osallistua valintakokeeseen.
AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen
valintakoe, joka tehdään omalla tietokoneella. Valintakokeen voi tehdä missä tahansa ammattikorkeakoulussa, jossa AMK-valintakoe on
käytössä ja jossa on vapaita paikkoja valintakoetilaisuuksissa.
AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että
eri koulutusalojen omia osioita. Kaikille yhteiset osiot testaavat
päätöksenteko- sekä kieli- ja viestintätaitoja. Humanistiselle alalle ja kasvatusalalle haettaessa kokeessa arvioidaan myös eettiset
taidot. Hakijan tulee aina kuitenkin tarkistaa Opintopolusta tarkemmat tiedot hakukohteiden valintakoekäytännöistä.

hakijanopas.humak.fi
Katso verkosta sähköinen hakijan oppaamme.

Infoa opoille
www.humak.fi/koulutus/tietoa-opoille

kauppa.humak.fi
Tutustu laajaan avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaamme ja ilmoittaudu polkuopintoihin tai tutustu korkeakouluopiskeluun ilmaisilla kurkistuskursseillamme.
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Verkkosivuille on kerätty olennainen tieto Humakin koulutustarjonnasta, opiskelijoiden kokemuksia ja lehtoreiden haastatteluja.

Päiväopinnot,
monimuotokoulutus,
digikampus,
verkko,
avoin AMK,
polku?!
Mitä eri opiskelutavat
tarkoittavat Humakissa
Kun puhutaan AMK-opiskelusta,
puhutaan päiväopinnoista, monimuotokoulutuksesta (lyhennetään
“momu” tai ”MOVE”), digikampuksesta, avoimesta AMK:sta ja polkuopinnoista. Tällä aukeamalla
kerromme, mitä termit tarkoittavat.
Avoimesta AMK:sta ja polkuopinnoista kerromme tarkemmin sivuilla
26-27.

Päiväopinnot Humakissa
Nyrkkisääntönä on, että päiväopiskelu on kokopäivätoimista opiskelua. Päiväopiskelun oletetaan olevan opiskelijan ensisijainen “työ” ja
muiden tehtävien olisi joustettava
opintojen suhteen eikä päinvastoin.
Humakissa on päiväopintoja yhteisöpedagogi (AMK, järjestö- ja nuorisotyö), Bachelor of Adventure and
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Aikaisemmin kertynyttä kokemusta (esim. opiskelusta, työstä kansalaistoiminnasta, yrittäjyydestä)
ja korkeakouluopintoja voidaan
lukea hyväksi uuteen tutkintoon.
Tästä johtuen monimuoto-opiskelijat valmistuvat useimmiten päiväopiskelijoita lyhyemmässä ajassa.
Huomaathan, että hyväksiluvut ja
tutkinnon suoritusaika määritellään
vasta opintojen alussa.

Outdoor Education, kulttuurituottaja (AMK) ja tulkki (AMK) -koulutuksissa.

Tutkintoon johtava momu-opiskelu
katsotaan päätoimiseksi, joten siihen voi saada opintotukea.

Monimuoto-opintoja
voi tehdä töiden ohessa
– vaikka ne katsotaankin
päätoimiseksi opiskeluksi

”Humak on
yhteisöllinen
ja täällä on hyvä yhteys
opiskelijoiden ja
opettajien välillä.”

Monimuoto-opinnot (momu) soveltuvat erityisesti hakijoille, joilla on
jo aiempaa työkokemusta alalta tai
aiempia tutkintoon soveltuvia opintoja. Momua voi opiskella työn ohessa. Se sopii myös sellaiselle, jolla on
aikaisempi korkeakoulututkinto.

Yhteisöpedagogiopiskelija
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Lukujärjestykset laaditaan Humakissa lukukaudeksi kerrallaan, jolloin muun elämän suunnittelu on
helpompaa. Ajoittain sairastumiset
tai peruutukset voivat kuitenkin vaikuttaa ennalta ilmoitettuihin opiskeluaikoihin - tällöin korkeakoulu
voi ilmoittaa uuden ajan peruuntuneelle opetukselle.

Opintojen aikana työskentelevän
on kuitenkin syytä tarkistaa Kelan
opintotuen tulorajat ja selvittää itse
Kelasta, miten opintotukea kannattaa nostaa työssäkäynnin aikana.
Usein monimuoto-opiskelijat anovat opintovapaata töistä opinnäytetyön ajaksi ja saavat tänä aikana
opinto- tai aikuiskoulutustukea.
Humakissa monimuotokoulutuksia tarjotaan yhteisöpedagogi
(AMK, työyhteisön kehittäjä sekä
järjestö- ja nuorisotyön -suuntautumisvaihtoehdot ), tulkki (AMK)
sekä kaikissa Humakin ylempään
AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa.

Kulttuurituottaja (AMK)
-verkkotutkinto on kuin
päiväopinnot, mutta
verkossa!
Kulttuurituotannon verkkotutkinto
digikampuksella toteutetaan kokonaan verkossa lukuun ottamatta opintojen alun lähiopetuspäiviä
pääkaupunkiseudulla.
Hakijalla ei tarvitse olla ennalta
kokemusta alasta. Voit siis hakea
opintoihin suoraan lukiosta ja voit
opiskella käytännössä mistä päin
maailmaa tahansa. Vaikka Huippuvuorilta.
Verkko-opinnot sisältävät vuorovaikutteisia webinaareja, ryhmätyöskentelyä, itsenäisiä oppimistehtäviä ja autenttisissa ympäristöissä
tehtäviä harjoitteluita. Opiskelutapa edellyttää suunnitelmallisuutta,
joustavaa ja tehokasta ajankäyttöä
sekä oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelytapaa.
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Ohjeet valintakokeeseen ovat
luettavissa osoitteessa:
www.opintopolku.fi
Valintakokeella selvitetään hakijan
soveltuvuutta alalle, motivaatiota,
itseohjautuvuutta ja oppimisvalmiuksia niin korkeakoulu- kuin
verkko-opintoihin.
Verkkotutkinto edellyttää tietokonetta, internetyhteyttä, mikrofonillista headsettiä ja web-kameraa.

Puhumme digikampuksesta, kun
puhumme opiskelijan
verkkopalveluista
Humakiin tutustuessasi saatat törmätä sanaan digikampus. Digikampuksella tarkoitetaan digitaalisia
palveluita, joita opiskelija tarvitsee
opinnoissaan. Esimerkiksi verkkokurssit löytyvät Hoodle -palvelusta ja ilmoittautumiset, opintojen
arvioinnit, tiedotteet ym. löytyvät
opiskelijoille hyvin tutuksi tulevasta
Peppi-oppilaitosjärjestelmästä.
H U M A N I S T I N E N A M M AT T I K O R K E A K O U L U
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Yhteisöpedagogi (AMK)
Humakissa voit opiskella yhteisöpedagogiksi Jyväskylässä, Kuopiossa
Nurmijärvellä ja Turussa sekä verkossa (YP-MOVE). Suomenkielisissä
päiväopinnoissa valtakunnallinen
AMK-valintakoe kelpaa toistaiseksi kaikkiin hakemiisi yhteisöpedagogikoulutuksiin. Poikkeuksena on
työyhteisön kehittäjä, TYKE, jolla on
valintakurssi.
Yhteisöpedagogista on moneksi:
•
•
•
•

Nuorisotyön ammattilainen
Järjestötyön asiantuntija
kolmannella sektorilla
Työyhteisön kehittäjä
(ks. sivu 12) tai
Seikkailukasvattaja
(ks. sivu 14).

Yhteisöpedagogit työllistyvät hyvin.
Monipuolinen koulutus mahdollistaa työllistymisen useaan eri ammattiin niin julkisella, yksityisellä
kuin kolmannellakin sektorilla.
Humakista valmistuneiden ammatteja ovat mm. projektipäällikkö,
projektikoordinaattori, HR-asiantuntija, suunnittelija, kouluttaja,
nuorisotyöntekijä, nuoriso-ohjaaja,
palveluyrittäjä, järjestöasiantuntija,
monikulttuurisuuskoordinaattori ja
toiminnanjohtaja.

Miten yhteisöpedagogi
opiskelee?
Opiskelu koostuu luennoista eli lähiopetuksesta, itsenäisestä- ja ryhmätyöskentelystä, kirjallisista tehtävistä sekä käytännönläheisistä
projekteista ja harjoitteluista.
Yhteisöpedagogi on kasvatuksen,
ohjaamisen, yhteisöjen rakentamisen ja moninaisuuden ammattilainen. Vaikka AMK-opiskelun sanotaankin olevan käytännönläheistä,
asiantuntijaksi kasvaminen edellyttää perehtymistä alan keskeisiin
kirjallisiin lähteisiin. Hyvät kommunikaatiovalmiudet niin kirjallisesti
kuin suullisestikin ja ajanhallintataidot auttavat opinnoissa pärjäämistä.
Humakin kattavat järjestö- ja nuorisotyön verkostot mahdollistavat
sen, että opiskelija tutustuu potentiaalisiin työnantajiinsa ja alan
toimintaympäristöihin opintojensa
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aikana. Harjoittelut Humakin hankkeissa parantavat opiskelijan työllistymismahdollisuuksia.
Harjoittelut auttavat opiskelijaa
monesti löytämään myös oman
ammatillisen suuntautuneisuutensa
joko järjestö- tai nuorisotyöhön.

Mitä on monimuotoopiskelu ja kuinka se
voi auttaa päiväopiskelijankin arkea?
Monimuoto-opintoja
opiskellaan
työn ohessa. Opiskelijoiksi valikoituu usein niitä, joilla on työkokemusta alalta tai aiempia opintoja.
Monimuoto-opinnot
suoritetaan
päiväopintoja nopeammin, koska
aikaisempi kokemus voidaan lukea
hyväksi tuleviin opintoihin.
nen, pedagogiikka, moninaisuuden
kohtaaminen, kehittämistyö ja monialainen yhteistyö.

Humakilla on usein valmennusryhmiä eri puolella Suomea ja verkossa. Katso hakukohteet www.opintopolku.fi.

Mitä yhteisöpedagogi
opiskelee?

Jatkokouluttautuminen
kannattaa. Haussa edellytetyn työkokemuksen jälkeen voi hakea Humakin ylempi AMK-koulutukseen.
Se valmentaa vaativan tason johto- ja kehittämistehtäviin.

Opintojen sisältöjä ovat mm. osallisuuden tukeminen ja kansalaisvaikuttaminen, ehkäisevä työ, yhteisöllisyyden vahvistaminen, etsivä
nuorisotyö, hyvinvoinnin edistämi-
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Lisäksi Humakissa on HR-ammattilaisille suunnattu työyhteisön kehittäjä -koulutus monimuoto-opintoina
sekä englanninkielinen seikkailukasvatusta painottava koulutus. Jälkimmäinen antaa samat valmiudet
työskennellä nuoriso- ja järjestötyön
kentällä kuin suomenkielinenkin yhteisöpedagogi -koulutus. Lisäksi se
antaa laajat mahdollisuudet työskennellä esimerkiksi elämysmatkailun parissa.

Päiväopiskelija voi hyötyä monimuoto-opintojen verkkokursseista.
Valitsemalla joihinkin opintojaksoihinsa monimuotoisen toteutuksen
opiskelija voi sovittaa yhteen aiempaa paremmin esimerkiksi sivutyönsä ja koulupäivänsä.

Yhteisöpedagogi (AMK)
Työyhteisön kehittäjä
Tutkinto joka syventyy
työyhteisöjen ja työelämän kysymyksiin
•

Työyhteisön
kehittämiskysymykset

•

Työsuhdeasioiden
tietämyksen syventäminen

•

Miten varautua työelämän
muutoksiin?

Vuonna 2017 alkanut koulutus on
ollut haluttu hakukohde alusta alkaen. Kevään 2020 yhteishaussa
30 aloituspaikkaa haki ensisijaisesti
141 (yhteensä 267) vaikka hakuvaatimuksena on laaja työkokemus.
Koulutukseen voi osallistua myös
Humakin avoimessa AMK:ssa (s.
26-27). Keväällä 2021 aloituspaikkoja oli 45.
YP-TYKE tarjoaa viimeisimmän tietämyksen HR-prosesseista, vuorovaikutustaidoista, työhyvinvoinnin
ja työsuhdeasioista. Se antaa myös
perusvalmiudet toimia yrittäjänä
henkilöstöalan eri tehtävissä. Koulutus on kehitetty yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa, yhteiseen tarpeeseen.
YP-TYKEssä hyödynnetään sitä
vankkaa yhteisöllisyys- ja vuorovaikutusosaamista, jota Humak on kehittänyt Suomen suurimpana yhteisöpedagogikouluttajana. Koulutus
on suunnattu työyhteisöjen ohjaus-,
koulutus-, organisointi-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimiville
tai niihin aikoville.
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Keskeisiä sisältöjä ovat:
•

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden
vahvistaminen työyhteisössä

•

Vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen

•

HR-prosessien ja työsuhdeasioiden hallinta

•

Työhyvinvoinnin kehittäminen

•

Johdon tuki erilaisissa HRja kehittämisprosesseissa

•

Arviointiosaaminen

•

Yrittäjyys ja sen tukeminen.

Monimuoto-opiskelua
työn ohessa

Jatko-opintomahdollisuudet
AMK-tutkinnon suorittaneella on
mahdollisuus myöhemmin hakeutua suorittamaan humanistisen
alan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (yhteisöpedagogi, ylempi AMK). Työkokemusedellytys on
kaksi vuotta, katso pohjakoulutusvaatimus.

Tutkinnon suoritusaikaan vaikuttavat opiskelijan aikaisempi soveltuva
työkokemus, aikaisemmat opinnot
sekä muulla tavalla hankittu osaaminen.
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Tutkinto on pääosin mahdollista
suorittaa työn ohessa. Lähiopetukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta irrottautua työstä noin
kolmeksi arkipäiväksi kuukaudessa.
Lähiopetusjaksojen välillä perehdytään kirjallisuuteen ja lähdeaineistoon sekä tehdään työelämän kehittämiseen liittyviä ryhmätehtäviä.
Lähiopetus järjestetään ensisijaisesti Humakin Helsingin TKI-keskuksessa.

Bachelor of Humanities,
Community Educator
Adventure and Outdoor Education (210 ECTS)
Unelmakoulutus
ulkoilmaihmiselle
Bachelor of Humanities, Community
Educator, Adventure and Outdoor
Education on englanniksi opiskeltava yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinto.
Koulutus tarjoaa aidoissa ympäristöissä tapahtuvaa kokemuksellista oppimista, jossa hyödynnetään
seikkailukasvatuksen menetelmiä.
Ympäristöinä voivat olla niin koulujen pihat, lähimetsä, Pohjoiskalotin
erämaat ja jäätiköt kuin Suomenlahden saaristokin.
Seikkailukasvattaja on elämyksellisen ohjaamisen ammattilainen.
Hän taitaa eri seikkailulajit ja tietää,
kuinka niitä käytetään turvallisesti
eri asiakasryhmien ohjaamisessa.
Opiskeltavia lajitaitoja ovat mm.
melominen, kiipeily ja köysitaidot
sekä retkeily ja vaeltaminen eri vuodenaikoina ja ympäristöissä.
Tässä koulutuksessa pääset opiskelemaan monikansallisessa opiskelijaryhmässä ja vahvistat englannin
kielen taitoasi.
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Koulutuksen
sisällöistä sekä
työllistymismahdollisuuksista

Opintojen laajuus on 210 opintopistettä (3,5 vuotta). Opinnoissa hyödynnetään myös kesälukukausia.

Bachelor of Humanities, Community Educator, Adventure and Outdoor Education -tutkinnon suorittaneena voit työskennellä samoilla
aloilla kuin yhteisöpedagogi (AMK).
Perinteisten ehkäisevän työn sekä
nuoriso- ja järjestötyön lisäksi seikkailukasvatus mahdollistaa valmistuneen työllistymisen tai yrittäjyyden
elämys-, matkailu- ja ulkoilmasektoreilla sekä toimimisen erityyppisten
ryhmien ohjaajina.

Tarkemmat tiedot löytyvät
osoitteesta: www.humak.fi/en.

Opintoihin haetaan yhteishaussa.

Ohjaamistaitojen lisäksi koulutuksessa painotetaan opiskelijan johtamis-, kommunikointi-, yhteistyö- ja
lajitaitojen kehittämistä. Englanninkielinen koulutus valmentaa opiskelijaa työskentelemään kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Tietoa opiskelusta

EU/ETA-alueen ulkopuolisilta peritään lukuvuosimaksu (tarkempia
tietoja maksuista Humakin englanninkielisillä verkkosivuilla. Lukukausimaksuista on vapautuksia mm.
oleskeluluvalla Suomessa asuville).

@humak_adventure
#humakadventure

aded.humak.fi
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Päiväopintoina Nurmijärven kampuksella sekä eri luontokohteissa
toteutettavien jaksojen lisäksi työharjoittelu erilaisissa harjoittelupaikoissa on oleellinen osa opintoja.

Yhteisöpedagogi
(ylempi AMK)
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
vie uralla eteenpäin. Se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan
tai tehtävään kuin yliopistossa suoritettu maisteritutkinto.
Toteutukseltaan ylempi AMK –koulutus on maisteritutkintoon verrattuna työelämälähtöisempi.
Opiskelijoiden kehittämistehtävinä
on useimmiten oman työpaikan kehittämisprojekteja, jonka ansiosta
monet ovat voineet neuvotella työpaikoiltaan palkallisia koulutuspäiviä opintoinsa.
Koulutukseen vaaditaan kahden
vuoden työkokemus sekä tiettyjen
alojen pohjakoulutus. Tutkinto on
suunnattu kokeneille ammattilaisille, jotka haluavat parantaa oman
toiminta-alueensa kehittämistaitoja erityisesti yhteisöjen kehittäjinä.
Koulutus antaa valmiuksia johtaa,
valmentaa ja innostaa erilaisia yhteisöjä muutostilanteissa.
Opiskelijaryhmät ovat poikkeuksetta kiitelleet juuri toisten ammattilaisten tuomaa syvää näkemystä, josta on hyötyä koulutuksessa.
Myös verkottuminen toisiin ammattilaisiin nousee esiin palautteissa.

Monimuoto-opinnot
työn ohella
Tutkinto suoritetaan kahdessa vuodessa työn ohella. Koulutuksessa
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tutustutaan kirjallisuuteen ja lähdeaineistoon, tehdään itsenäisiä
verkko-opintoja sekä kehittämistehtäviä valmennusryhmissä.
Kahden päivän lähijaksot pidetään
kuukausittain ja ne ovat pääsääntöisesti tiedossa jo hakuaikana.
Opinnäytetyö on tutkimuksellinen
kehittämistehtävä, jossa korostuu
toimialan työelämän yhteisöjen
kehittäminen, alueellinen kehittäminen sekä valmius itsenäiseen ja
vaativaan asiantuntijatyöhön.

Uramahdollisuudet
Tuoreen selvityksen mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneilla on käytännössä täystyöllisyys.
Tutkinnon suorittaneiden ansiotaso
nousee koulutuksen myötä. Valmistuneet ovat pääosin sijoittuneet julkisen ja kolmannen sektorin ja järjestöjen, lastensuojelun ja erilaisten
projektien suunnittelu-, johtamis- ja
kehittämistyöhön sekä opetustehtäviin.
Tehtävänimikkeitä ovat esim. korkeakoulunopettaja ja lehtori, kouluttaja, järjestötyöntekijä, nuorisotoimenjohtaja, järjestöjen ja liittojen
johtaja, kunnallishallinnon johtava
virkamies, henkilöstöpäällikkö, uraneuvoja ja -valmentaja, projektipäällikkö, kehittämispäällikkö, kansalaistoiminnan johtaja.

Kysyimme Humakin lehtoreilta, millaista
opiskelu on Humakissa ja kenelle he suosittelisivat sitä
ja miten Humakissa opiskellaan:
Kiinnostavatko sinua vuorovaikutus, kunnioittava kohtaaminen ohjaaminen, ennaltaehkäisevä työ sekä monimuotoistuvan ja monikulttuuristuvan
yhteiskunnan mahdollisuudet ja haasteet? Haluatko olla mukana kehittämässä järjestö- ja nuorisotyötä sekä edistää yhteisöllisyyttä? Silloin yhteisöpedagogin tutkinto on juuri sinua varten!
Opiskelu koostuu lähivalmennuksesta, työelämään liittyvistä oppimisja kehittämistehtävistä ja työelämässä tapahtuvista harjoitteluista,
verkkokursseista sekä itsenäisestä opiskelusta. Opiskelijoita valmennetaan valmennusryhmissä, ja Humakin valmennuspedagogiikkaa sovelletaan läpi opintojen.
Kuopiossa opiskelu tapahtuu Kuopion kampuksella, jossain määrin Savilahdessa sijaitsevan TKI-keskuksen yhteydessä sekä työelämässä. Yhteisöpedagogiksi voi opiskella Kuopion lisäksi Jyväskylässä, Nurmijärvellä,
Turussa ja Helsingissä sekä verkossa. Opiskelija suorittaa opinnoistaan
harjoitteluna vähintään 30 opintopistettä. Harjoittelun osuus voi opinnoissa olla laajempikin. Jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskelija saa
harjoittelukokemuksia sekä nuorisotyöstä että järjestötyöstä.
Vaihto-opiskelu Humakin yhteistyöoppilaitoksissa ulkomailla tai harjoittelu ulkomailla ovat mainioita mahdollisuuksia, joihin kannustan tarttumaan. Milloin muulloin elämässä tulee kohdalle sellainen ajankohta, jossa
voisit opiskella tavoitteellisesti, samalla kartuttaa itsellesi uutta sosiaalista
ja kulttuurista pääomaa sekä asua muutaman kuukauden ulkomailla?

Opinnoissa opiskelija voi syventää osaamistaan ja ammattitaitoaan kiinnostuksensa mukaisesti. Jos esimerkiksi työ järjestöissä kiinnostaa, voit
tehdä mm. opintoihin kuuluvat harjoittelut, kehittämistehtävät sekä opinnäytetyön järjestöissä. Jos oman yrityksen perustaminen on sinun haaveissasi, voit panostaa yrittäjyyteen liittyvien tietojen ja taitojen kartuttamiseen
sekä perustaa oman yrityksen esimerkiksi Nuori Yrittäjyys –toimintana. Jos
nuorisotyö on sinun juttusi, panosta ja suuntaa opintojasi nuorisotyön toimintaympäristöihin. Yhteisöpedagogit (AMK) ovat työllistyneet järjestöihin,
nuorisotyöhön, yrityksiin sekä jossain määrin myös lastensuojelutehtäviin.
Erja Anttonen
Järjestö- ja nuorisotyön lehtori, Kuopio
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Opiskelija voi hakea opintojen aikana myös lyhempikestoisille kansainvälisille intensiiviviikoille ja opintokäyneille. Harjoitteluita ja kehittämisopintoja voi tehdä myös monikulttuurisissa ja/tai kansainvälisissä ympäristöissä Suomessa – ja tällaisia vaihtoehtoja on tarjolla yhä enemmän.

Kulttuurituottaja (AMK)
Millaisessa toimintaympäristössä
työskentelet
tulevaisuuden
ammattilaisena?
Kulttuurituottajan tulee hallita työssään tuotantoprosessit ja projektimainen työskentely. Lisäksi tarvitaan
viestinnän, rahoituksen, innovaatiotoiminnan ja johtamisen taitoja.
Kulttuurituottajan työtä tehdään monipuolisesti toimialojen yhdyspinnoilla, yhdessä esimerkiksi teknologia-,
matkailu- tai sosiaali- ja terveysalan
toimijoiden kanssa.
Kulttuurituottajat työllistyvät muuta
kulttuurialaa paremmin. Monipuolinen koulutus antaa edellytykset toimia moninaisissa tehtävissä.

Humakista valmistuneet toimivat
esimerkiksi kulttuuri-, tapahtuma- ja festivaalituottajina, projektipäälliköinä, tuotantotiimien
vetäjinä, kulttuurisihteereinä ja
-johtajina,
toiminnanjohtajina,
tuotantoassistentteina, managereina sekä luovan alan yrittäjinä
ja freelance-tuottajina. Ammattilaisia tarvitaan myös järjestöissä
kulttuuri- ja taideprojektien suunnittelijoina ja vetäjinä sekä kulttuurihallinnon eri sektoreilla.

Millaista on
kulttuurituotannon
opiskelu?
Opiskelupäivät sisältävät kontaktiopetusta, tenttejä, kirjallisia tehtäviä ja käytännönläheisiä projekteja sekä harjoitteluita. Hyvät
kommunikaatiovalmiudet niin kirjallisesti kuin suullisestikin edesauttavat opinnoissa menestymistä samoin kuin ajanhallintataidot.
Opiskelijat pääsevät mukaan työelämän kanssa tehtäviin aitoihin projekteihin opintojen alusta
lähtien. Työelämälähtöinen oppiminen tapahtumatuotannossa ja
muissa luovan alan töissä kasvattaa tuottajaopiskelijoiden ammattitaitoa opintojen edetessä.
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Verkostot ovat kulttuurituottajalle tärkeitä. Humak on merkittävä
valtakunnallinen toimija kulttuurituotannon alalla. Sen laajat yhteistyökumppanien verkostot tarjoavat
opiskelijoille mahdollisuuksia saada
kokemuksia eri tyyppisistä kulttuurialan tehtävistä. Opintojen loppuvaiheessa voit valita, suuntaudutko
liiketoimintaan, digitaalisiin tuotantoihin vai monialaisiin tapahtumatuotantoihin.

Millaista on opiskella
verkkotutkinnossa?
Verkkotutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa. Se sopii itsenäisille
ja aktiivisille ihmisille, jotka kykenevät
ottamaan vastuun omista opinnoistaan. Kulttuurituotannon kokonaan
verkossa toteutettavaan AMK-koulutukseen hakevalta ei edellytetä aikaisempaa kokemusta alalta.

Päiväopiskelijakin voi hyötyä verkkotutkinnon kursseista. Valitsemalla
joihinkin opintojaksoihinsa verkkomuotoisen toteutuksen opiskelija voi
sovittaa yhteen aiempaa paremmin
esimerkiksi sivutyönsä ja koulupäivänsä.

Mitä aineita kulttuurituottaja opiskelee?

”Meitä kulttuurituottajiksi opiskelevia
yhdistää halu tehdä
ja toteuttaa.”

Kulttuurituottaja (AMK) -tutkintoon
on mahdollista sisällyttää esimerkiksi seuraavia opintoja: kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusopinnot, digitaaliset toimintaympäristöt,
kulttuurin ja taiteen tuntemus, kulttuuripolitiikka, lakitieto ja etiikka,
mediataidot, viestintä- ja kommunikaatio- osaaminen, taloussuunnittelu ja –hallinto, kulttuurin rahoitus, liiketoiminnan suunnittelu ja yrittäjyys.

Kulttuurituotannon
opiskelija
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Se miten paljon ja mitä opintoja suoritetaan, määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman perusteella.
Siinä otetaan huomioon opiskelijan
aikaisempi soveltuva työkokemus,
aikaisemmat opinnot sekä muulla
tavalla hankittu osaaminen.

Kulttuurituottaja
(ylempi AMK)
Korkeakoulujen
yhteishaussa syksyllä
Kun olet AMK-tutkintosi jälkeen
hankkinut haun edellyttämän määrän alan työkokemusta, voit hakea kulttuurituottaja (ylempi AMK)
-koulutukseen.
Ylempi AMK-tutkinto valmistaa vaativiin kehittämis- ja johtotehtäviin,
ja antaa saman pätevyyden kuin
yliopistossa suoritettu maisterin tutkinto. Yliopisto-opiskelusta poiketen
Humakissa opiskelu on käytännönläheistä ja vahvasti työelämään linkittyvää. Opinnot voi suorittaa työn
ohessa ja sekä tehtävät että opinnäytetyön voi kytkeä Humakissa
toteutettaviin kehittämishankkeisiin
tai tehdä omalle työpaikalle.

kulttuurialan asiantuntijaja kehittämisverkosto. Koulutusta on järjestetty Helsingissä vuodesta 2009.
Tähän mennessä tutkinnon on suorittanut reilusti yli sata kulttuurialan
ammattilaista.

Tutkinto alansa
ammattilaisille

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä. Sen suorittamisaika on 1,5
vuotta. Monimuoto-opetuksen lähijaksojen opetuspaikkakuntana on
Helsinki.

Suomen tunnetuin ja pitkäikäisin
kulttuurituotannon ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus Kulttuurituottaja (ylempi AMK)
on suunnattu luovalla sektorilla tuotannollisissa tehtävissä toimiville
kulttuurituotannon ammattilaisille,
jotka haluavat syventää ja laajentaa osaamistaan ja parantaa omia
kehittämistaitojaan.

Ylempi AMK koulutukseen on nyt
tarjolla myös 15
opintopisteen
polkuopinnot.

Tutkinnon suorittaneista opiskelijoista on vuosien kuluessa muodostunut Suomeen ainutlaatuinen
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Kysyimme Humakin lehtoreilta,
millaista opiskelu on
Humakissa ja kenelle he
suosittelisivat sitä
sekä miten Humakissa
opiskellaan:
Millainen on hyvä
kulttuurituottaja?

Tuottajaosaaminen on yhdistelmä
ns. yleisiä valmiuksia ja
konkreettisia erityistaitoja.
Taloudessa taloushallintoon ja
juridiikassa tekijänoikeuksiin,
lupiin ja sopimuksiin liittyvät
asiat ovat usein hyvinkin tiukasti säädeltyjä.
Niihin löytyy yleensä selkeitä tapoja tehdä asioita. Sopimusten on oltava
selkeitä, kirjanpidon ja budjetin kunnossa sekä viestinnän selkeää. Samaan aikaan on kuitenkin nähtävä lakien, oikeuksien ja moraalin yleinen
taso eli tuottajan ammattitaidon ja ammattietiikan maisema.

Pelisilmää ja älliä tarvitaan

Tuottajan merkityksellisellä työllä on tarkoitus

Kun puhutaan sisällöistä, ollaan tekemisessä kulttuurituottajan työn vaikeimman asian kanssa. Kulttuuri(nen sisältö) tekee kulttuurituottajasta
kulttuurituottajan. Tämä on erottava tekijä tuottaja-nimikkeen levittyä työelämässä tarkoittamaan hyvin monenlaisia asioita. Sisältö voi tarkoittaa
jotakin erityistä taiteenalaa ja sen sisältöjä. Kyse voi olla taiteellisesta toiminnasta sellaisenaan tai sovellettuna taiteen hyödyntämistä esimerkiksi
matkailussa, markkinoinnissa tai hyvinvointipalveluissa liikunta ja urheilu
huomioiden.
Jari Hoffrén
Kulttuurituotannon lehtori, Jyväskylä
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Rahoituksen hankkimisessa, sidosryhmätoiminnassa ja markkinoinnissa
korostuu teknisen osaamisen lisäksi erityisesti pelisilmä. Älli siitä, kuinka asioita kannattaa tehdä – tai jättää tekemättä – oikein. Samalla on
kyettävä havaitsemaan liikkeessä oleva rahoituslähteiden kokonaisuus,
rahoitusmaisema. Tuottajalta vaaditaan tanssitaitoa maisema- ja työkalutasojen välissä. Toisaalta on opiskeltava esimerkiksi sosiaalisen median
konkreettista käyttöä, seurattava laajempaa keskustelua viestinnän murroksesta ja pelisäännöistä. Kun rahoitus ja viestintä pelaavat, tuottajan
ydinduuni - tuotteistaminen ja välittäminen - sujuvat tuloksellisesti.

Tulkki (AMK)
Humakissa voi
opiskella tulkiksi
Helsingissä ja Kuopiossa
Humak on viittomakielen, tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden
keskeinen osaaja Suomessa. Tulkkausalan murros on avannut tulkeille uusia ammatillisia mahdollisuuksia, joihin olemme vastanneet
koulutusta kehittämällä.

Viittomakielen tulkki
tai tulkkauksen ja vuorovaikutuksen ohjaamisen
asiantuntija
Tulkki (AMK) opiskelija voi opiskella joko viittomakielen tulkkausta tai
tulkkauksen ja vuorovaikutuksen
ohjaamisen asiantuntijaksi, joka
voi toimia tulkkina puhevammaisille asiakkaille. Tuleva asiakaskunta
määräytyy opintojen aikana tehtyjen valintojen mukaan:
•

Viittomakielen tulkkien asiakkaita ovat kuulevat, kuurot,
huonokuuloiset, kuuroutuneet
sekä kuurosokeat henkilöt.

•

Puhevammaisten tulkkien
asiakkaita ovat mm. afaattiset henkilöt, autismin kirjoon
kuuluvat henkilöt, kehitysvammaiset ja henkilöt, joilla on
kielellistä erityisvaikeutta.

•

Syventävien ja vapaasti valittavien opintojen kautta on
mahdollisuus pätevöityä myös
muille asiakasryhmille ja erilaisiin asiantuntijatehtäviin.
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Mikäli olet kiinnostunut perinteisestä viittomakielen tulkin työstä, valitse hakukohteeksi Helsinki.
Opetus tapahtuu Humakin Helsingin toimipisteessä Haagassa,
jossa on useita viittomakielialan
keskusjärjestöjä. Siellä pääset
opiskelijana rakentamaan ammatillisia verkostojasi jo opintojen
alusta alkaen ja kokemaan aidosti
viittomakielisen ympäristön osana
arkipäivääsi.
Mikäli puolestaan olet kiinnostunut laajoja ammatillisia mahdollisuuksia tarjoavasta tulkkauksen
ja vuorovaikutuksen ohjaamisen
asiantuntija -koulutuksesta, valitse
hakukohteeksi Kuopion monimuotokoulutus. Lähiopetus tapahtuu
Humakin Kuopion kampuksella.

Voit hakea molempiin kohteisiin yhteishaussa. Ensisijaisin tulkin hakukohde kannattaa miettiä huolellisesti.

Miten opiskellaan?
Tulkin opinnoissa on paljon lähiopetusta sekä erilaisissa ryhmissä
opiskelua. Opintoihin sisältyy myös
itsenäistä opiskelua sekä erimuotoisia verkko-opintoja. Opintojensa aikana tulkkiopiskelijat saavat
mahdollisuuden osallistua erilaisiin
hankkeisiin ja projekteihin.
Kansainvälisyys on tärkeä osa opintoja. Opiskelijat voivat lähteä tekemään vaihto-opintoja esimerkiksi
Saksaan, Portugaliin tai maailmankuuluun Trinity Collegeen Dubliniin.

Millaisiin tehtäviin
tulkit sijoittuvat?

Viittomakielen tulkiksi valmistunut
voi toimia esim. viittomakielen tulkkina, kirjoitustulkkina tai huonokuuloisten, kuurosokeiden ja kuuroutuneiden tulkkina. Tulkin mahdollisia
työnantajia ovat mm. tulkkausalan
yritykset ja organisaatiot, tulkkivälitys sekä erilaiset asiakasjärjestöt ja
hankkeet.

Kun olet hankkinut työelämäkokemusta AMK-tutkinnon jälkeen, voit
hakea tulkki (ylempi AMK) –opintoihin, jonka toteuttavat Humak ja
Diak yhteistyössä. Voit myös hakea
Humakin eurooppalaisena yhteistyönä järjestettävään viittomakielen tulkkauksen EUMASLI maisteriohjelmaan: www.eumasli.eu.

Tulkkauksen ja vuorovaikutuksen
ohjaamisen asiantuntijaksi valmis-
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tunut voi toimia puhevammaisten
tulkkina, erilaisissa kommunikaation ohjaustehtävissä (AAC-ohjaajana), opetustehtävissä ja neuvonta- sekä valmennustehtävissä eri
ikäisille asiakkaille. Työnantajia voivat olla esim. yritykset, päiväkodit,
asumisyksiköt, sairaanhoitopiirit ja
erilaiset yhdistykset sekäjärjestöt,
joissa halutaan kehittää kielellistä
saavutettavuutta.

Tulkin työtehtäviin vaikuttaa, valmistuuko viittomakielen tulkiksi vai
puhevammaisten tulkiksi sekä kommunikaation ohjaus- ja neuvontatehtäviin. Molemmissa suuntauksissa yrittäjyys on yksi mahdollinen
urapolku ja opintovalinnoilla voi vaikuttaa tuleviin uramahdollisuuksiin.

Kysyimme Humakin lehtoreilta,
millaista opiskelu on Humakissa
ja kenelle he suosittelisivat sitä
ja miten Humakissa opiskellaan:
Tulkiksi opiskeleva ryhtyy katsomaan
ympäristöä ja arkista vuorovaikutusta
aivan uusin silmin!
Opintojen alussa opiskellaan yhteisiä opintoja
kuten viittomakielen perusteita, multimodaalista
vuorovaikutusta ja kielitietoisuutta kehittäviä opintoja.
Viittomakielen tulkkaus sisältää viittomakielen, erilaisten tulkkausmenetelmien ja kääntämisen opintoja. Kansainvälisyys ja erilaiset viittomakieliset yhteisöt ovat tärkeä osa opintoja.
Tulkkauksen ja vuorovaikutuksen ohjaamisen asiantuntija -opintojen
aikana harjoitellaan kattavasti erilaisia visuaalisia ja kehollisia kommunikaatiokeinoja. Tällaisia ovat esimerkiksi viitottu puhe, tukiviittomat, aakkostaulu, keskustelumatto, erilaiset kommunikointiohjelmat ja monenlaiset
teknologiset sovellukset ja apuvälineet vuorovaikutuksen tueksi. Opintoihin
sisältyy paljon pedagogiikan ja ohjauksen opintoja, jotka syvenevät opintojen edetessä.
Syventävät opinnot ja vapaasti valittavat opinnot tarjoavat mahdollisuuden pätevöityä tulkiksi myös muille asiakasryhmille ja muihin asiantuntijatehtäviin. Tulkin työympäristöt ovat moninaisia ja monikulttuurisia. Tulkki
avaa vuorovaikutuksen ja kommunikaation maailman sellaisissa tilanteissa, joissa osapuolilla ei ole yhteistä kieltä tai kommunikoinnin tapaa.
Vuorovaikutuksen ja saavutettavien ympäristöjen kehittämisessä tarvitaan tulevaisuudessa asiantuntijoita, sillä työelämässä käydään paljon
keskustelua esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Digitalisaatio tuo
paljon mahdollisuuksia, mutta myös haasteita ihmisten tasavertaiseen
vuorovaikutukseen ja osallistumismahdollisuuksiin.
Tulkkikoulutus haluaa olla kehittämässä työelämää sellaiseksi, että se olisi
mahdollisimman monelle kielellisesti saavutettava. Humakin tulkkikoulutukseen kannattaa hakea, kun haluaa opiskella viittomakieltä, tulkkausta, erilaisia kommunikaatiokeinoja, edistää kielellistä saavutettavuutta ja
työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Humakista valmistuneita työskentelee mm. viittomakielen tulkkeina, puhevammaisten tulkkeina, AAC-ohjaajina, yrittäjinä ja asiantuntijoina.
Hanna-Kaisa Turja
Tulkkausalan lehtori,
Kuopio
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Opiskelijat kertovat:
”Yhteisöpedagogiopintojen aikana
olemme oppineet kohtaamaan erilaisia
ihmisiä ja järjestämään tapahtumia.
Opinnot ovat ylittäneet odotukseni,
opintojen alussa en tullut ajatelleeksikaan
mitä kaikkea alalla voikaan tehdä.”
– Marika, Yhteisöpedagogi
”Suoritan kehittävää harjoittelua ja
toimin projektissa johtajana.
Musta on tosi tärkeää, että nuoret
pääsevät vaikuttamaan entistä paremmin
heitä koskeviin asioihin.”
– Mika, Yhteisöpedagogi
”Humakin opiskelijayhteisö on mahtava
tila innovoida ja nyt jos koskaan tarvitaan
kulttuurin alalle ammattiosaajia, joilla on
uskallusta uudistaa!”
– Ansku, Kulttuurituottaja
”Humak on avoin ja ilmapiiriltään mukava korkeakoulu.”
– Tulkit Seija & Ilona

”Oma-aloitteisuus on tärkeää. Tietoon tulee tarttua ja viedä
sitä eteenpäin. Opiskelija saa Humakissa työkaluja, joita pitää
käyttää mahdollisimman hyvin.”
– Aarni, Kulttuurituottaja
”Guides and facilitators want to take the participants to the
edge of the unknown where they have room for growth.”
– Benjamin, Adventure and Outdoor Education
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”Työ on palapeli, missä on pystyttävä pitämään monenlaisia
lankoja käsissä. Omasta työstään on itse vastuussa.”
– Katri, Yhteisöpedagogi

Avoin AMK
Moni valitsee opiskelun Humakin
avoimessa AMK:ssa, mikäli ei tule
valituksi valintakokeessa. Avoimen
kautta voit suorittaa 60 opintopisteen laajuiset polkuopinnot, jotka
voivat toimia myös toisena väylänä
tutkinto-opintoihin.

Osa verkko-opinnoista tehdään
itsenäisesti, osa sisältää vuorovaikutteisia webinaareja, ryhmätyöskentelyä ja oppimistehtäviä. Osa
opinnoista sisältää myös kampuksilla tai aidoissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa opiskelua.

Polkuopinnot suoritettuaan avoimen opiskelija voi hakea Humakiin
erillishaussa. Valintamenettelyn sisältö ja käytettävät valintakriteerit
määritellään koulutuksittain ja niistä kerrotaan tarkemmin verkkosivuillamme.

Opintojen ohjaajilta saat opastusta opintojen suunnittelussa syyskuusta toukokuuhun. Opinto-ohjaus on suositeltavaa varsinkin,
jos sinulla on aiempia opintoja
korkeakoulusta. Ohjaajien yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme.
Avoimessa AMK:ssa opiskelu on
maksullista. Yksi opintopiste maksaa 15 euroa, mutta paljon opiskeleville, kuten polkuopiskelijoille,
myönnetään lukuvuosittainen 300
euron maksukatto (hinta vuodelle
2020-2021).

Samoja opintoja kuin
tutkinto-opiskelijoilla
Avoimen AMK:n opinnot ovat kaikille avoimia. Sisällöt ja kurssit ovat
samoja kuin tutkinto-opiskelijoilla.
Opiskelu tapahtuu pääosin omatoimisesti verkossa, mutta valmentaja
on apunasi.

Polkuopinnoilla hakukelpoisuus Humakiin
Polkuopinnoilla saat hakukelpoisuuden Humakiin. Polkuopintoja
on kaikilla aloillamme, neljässä
AMK-koulutuksessa: Kulttuurituottaja (AMK), Tulkki (AMK), Yhteisöpedagogi (AMK) ja Yhteisöpedagogi (AMK), työyhteisön kehittäjä.
Osaan voi ilmoittautua läpi vuoden, toisiin vain syksyllä.
Yhteisöpedagogi (AMK) polkuopinnot suoritetaan verkko-opintoina yhteisessä valmennusryhmässä, joka on joiltain osin integroitu
monimuoto- ja/tai päiväopiskelijaryhmien verkko opintoihin.
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Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Paikkoja
on rajoitetusti. Ilmoittautuminen ja
maksaminen tapahtuu osoitteessa:
www.kauppa.humak.fi

Avoin ammattikorkeakoulu
–opinnot Humakissa
Tarjoavat näköalapaikan
kulttuurituottajan, tulkin ja
yhteisöpedagogin
ammattikentille

Voit aloittaa opiskelun Humakissa
vaikka heti. Pientä kesätaukoa lukuun ottamatta opintojaksoillemme
voi ilmoittautua ympäri vuoden.

Tarjoavat mahdollisuuden
kehittää omaa ammattitaitoa

Verkko-opiskeluun
tarvitaan tietokone ja
itseohjautuvuutta

Ne voidaan lukea osaksi
tutkintoa, jos haet opiskelupaikkaa Humakista.

Avoimen AMK:n verkko-opinnot
edellyttävät, että opiskelijan käytössä on työskentelyyn soveltuvat
laitteet: tietokone, korvakuulokkeet
ja mikrofoni.

Mahdollistavat polkuopinnot
AMK ja YAMK-tutkintoon
johtaviin opintoihin
Voivat antaa arvokkaita
alasuuntautuneisuuspisteitä
yhteishaussa

Oppimisympäristömme Hoodle toimii
mobiilisti, mutta koska verkko-opinnoissa tuotetaan paljon tekstiä ja
muuta materiaalia, suosittelemme
kannettavan tietokoneen käyttöä
opiskeluissa.

Opintojen ohjaajilta saat
opastusta opintojen
suunnittelussa

Polkuopintoja myös
ylempi AMK-koulutuksiin
Humakin avoimen AMK:n verkkokaupasta voit ilmoittautua myös ylemmän korkeakoulututkinnon polkuopintoihin. Yhteisöpedagogi (ylempi
AMK) -koulutuksen polkuopintojen
laajuus on 20 op ja kulttuurituottaja
(ylempi AMK) 15 op.
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H U M A N I S T I N E N A M M AT T I K O R K E A K O U L U

Ilmaiset opinnot työttömille
ja lomautetuille 24.5.2021
saakka koronaepidemian aikana.
Tarkista ajankohtainen tilanne
verkkokaupastamme.

Opiskelut vaativat itseohjautuvuutta ja kykyä aikatauluttaa oma opiskelu. Tässä apuna toimivat opintojen ohjaajat, joiden avulla kukin
pystyy rakentamaan itselleen sopivan ja parhaimman opiskeluaikataulun ja -tavan.

hakijapalvelut@humak.fi
+358 29 451 9300

humanistinen.ammattikorkeakoulu
@humanisti
@humakuas
#vainhumakelamaa
#humak
@humak_adventure
#humakadventure
H U M A N I S T I N E N A M M AT T I K O R K E A K O U L U

www.humak.fi

03/2021 | Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Yhteishakuaikoina hakijapalvelut tavoittaa
myös Humakin chatin kautta.

