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tarvittaessaAMK:ssa
ohjeet henkilökohtaisen
opiskejontaan
http://www.seamk.fi/avoinamk
- sivustolla
lusuunnitelman tekoa varten. Yhteyshenkilötiedot
löytyvät
ilmoittaudut
haluamiisi
opintoihin
sivustolta löytyedellä mainituilta
avoimen
AMK:n verkkosivuilta.
On myös
vällä
sähköisellä
lomakkeella.
Jos
ilmoittaudut
hyvä huomata, että joissakin opinnoissa voi olla suolähtötasorittamaan laajempia kokonaisuuksia, ota ensin yhvaatimuksia tai niissä edellytetään jo aikaisemmin suoriteyttä yksikön avoimista AMK-opinnoista vastaavaan
tettuja opintoja.
henkilöön. Häneltä saat tarvittaessa ohjeet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekoa varten. YhteYksikön näistä
avoimien
AMK -opintojen
yhteyshenkilö
ilmoittaa
ystiedot
henkilöistä
löytyvät edellä
mainituista
sinulle mahdollisimman
pian, pääsetkö
opiskeliavoimen
AMK:n verkkosivuilta.
On myösmukaan
hyvä huojaryhmään.
Opiskelijatopinnoissa
otetaan opintoihin
ilmoittautumismata,
että joissakin
voi olla lähtötasojärjestyksessä.
mahdut
mukaan,
sinulle lähetetään
vaatimuksia
tai Jos
niissä
edellytetään
jo aikaisemmin
suoritettuja
opintoja.
sähköpostitse
ohjeet tietojärjestelmätunnuksien käyttöönotosta.
Yksikön avoimien AMK -opintojen yhteyshenkilö tai
yksikön
toimisto
ilmoittaa
sinulle
mahdollisimman
Ohjeet löytyvät
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5. Opiskeluprosessi ja
opintojen ohjaus
avoimen ammattikorkeakoulun
ammattikorkeakoulunkautta
kauttaonvastaa
Opiskelu avoimen
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Opiskelijana
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Suorittamasi avoimen ammattikorkeakoulun opinnot kirjataan
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ja sinulle lähetetään
pyydettäSuorittamasi avoimen ammattikorkeakoulun
opinnot
essä postitse
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Polkuopiskelijoille
(eli niille,
kirjataan opiskelijahallintojärjestelmään ja sinulle
jotka lähetetään
suorittavat pyydettäessä
ensimmäisenpostitse
lukuvuoden
opinnot
jostakin
todistus opinnoistutkinnosta)
suoritusmerkinnät
lähetetään
yhdellä todistukta. Polkuopiskelijoille
(eli niille,
jotka suorittavat
ensella. Todistuksen
saamisen ehtona
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jostakin
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koulutuksensa
opinnoista.
muodostavat
heidän
tutkintoon johtavan
koulutuksensa
opinnoista. Opintosuoritukset arvioidaan käyttäen asteikkoa
Opintosuoritukset arvioidaan käyttäen asteikkoa
kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), hylätty (0). Jotkut
kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), hylätty (0).
opintojaksot
hyväksytty/hylätty.
Jotkut arvioidaan
opintojaksot
arvioidaan hyväksytty/hylätty.
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Avoin AMK
on pääsääntöisesti
sivutoimista
opiskelua
Avoin-opiskelu
AMK -opiskelu
on pääsääntöisesti
sivutoimista
eikä seopiskelua
oikeuta sinua
opintotukeen,
opintolainaan
taiopinopiskelieikä se
oikeuta sinua
opintotukeen,
ja-alennuksiin.
tolainaan tai opiskelija-alennuksiin.
Vuoden
2010 alusta
alkaen
ja elinkeinotoimisto
Vuoden
2010 alusta
alkaen
Työ- Työja elinkeinotoimisto
(TE-toi(TE-toimisto)
on
myöntänyt
laajoihin
avoimen
AMK:n
misto) on myöntänyt laajoihin avoimen AMK:n
opintoihin
työttötyöttömälle
työnhakijalle
mm. tukea.
omaehmälle opintoihin
työnhakijalle
mm. omaehtoisen
opiskelun
Tällöin
toisen opiskelun
tukea. Lisäksi
tällöin
on maksettu
on maksettu
ylläpitokorvausta.
Työttömän
työnhakijan
kannatylläpitokorvausta.
Työttömän
työnhakijan
kannattaa
taa kuitenkin etukäteen selvittää työ- ja elinkeinotoimistossa
kuitenkin etukäteen selvittää työ- ja elinkeinotoimisopintojen vaikutus työttömyysturvaan. Lisätietoja tukiasioista
tossa
saat TE-toimistosta.
opintojen vaikutus työttömyysturvaan. Lisätietoja tukiasioista saat TE-toimistosta.
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Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita palvelee SeAMK
Korkeakoulukirjasto.
Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita palLisätietoa
löydät
osoitteesta
http://www.seamk.fi/kirjasto.
velevat
SeAMK
Korkeakoulukirjaston
toimipisteet.
Lisätietoa löydät osoitteesta http://www.seamk.fi/
kirjasto.

