Visiosta 2020
Lataa SeAMK Virtual -sovellus Google Playstä tai iOS App Storesta

AINUTLAATUINEN RUOKAKETJU

Pellolta
pöytään

Ruokaketju tulee tutuksi agrologi-, bio- ja
elintarvikeinsinööri- sekä restonomiopiskelijoiden
yhteisissä opinnoissa ja projekteissa.

AGROLOGI (AMK)
Opiskelet ruuantuotantoa kiertotalouden periaatteita kunnioittaen maaperästä viljaksi, vihanneksiksi ja edelleen
ihmisten ja eläinten ravinnoksi.
• Osaamisesi painottuu ruokaketjussa maatalouteen, sen tuotanto-osaamiseen ja yritystalouteen.
• Opit mm. johtamaan maatalousyritystä, toimimaan maatalouden
asiantuntijana, huomioimaan
ympäristöä ja eläinten hyvinvointia,
kestävää ja vastuullista tuotantoa
sekä markkinointia.
• Osaamistasi voit syventää maatalousyrityksen kokonaisvaltaiseen
johtamiseen ja tuotannon suunnitteluun, kasvituotantoon, kotieläintuotantoon tai maatalousteknologiaan.
• SeAMK on toiseksi suurin agrologien
kouluttaja Suomessa. Tämä mahdollistaa laajan valinnaisuuden.
Henkilökohtaisilla valinnoilla voitkin
rakentaa oman polkusi.
• Agrologiopintojen lisäksi voit valita
esim. Elintarviketuotantoa tai Green
carea, joka tähtää luonnon hyödyntämiseen ihmisen psyykkisen ja
fyysisen hyvinvoinnin tueksi.

seamk.fi/agrologi

INSINÖÖRI (AMK),

RESTONOMI (AMK),

Bio- ja elintarviketekniikka

Ravitsemispalvelut

Opinnoissa perehdyt luonnon raaka-aineen matkaan valmiiksi
tuotteeksi erityisesti ruoka- ja
juomateollisuuden näkökulmasta.

Ravinnosta ruokaelämyksiin.
Opiskelet ravitsemusta, ruokaelämyksiä ja ruokapalvelujen laadunhallintaa ja opit rakentamaan niistä
kannattavaa liiketoimintaa.

• Opiskelet monipuolisesti ruoka- ja
juomateollisuuden menetelmien
ja liiketalouden hallintaa.
Opiskelut sisältävät mm. mikrobiologiaa, elintarvikekemiaa,
tuotekehitystä ja kemiaa.
• Pääset tekemään harjoituksia ja
työelämälähtöisiä kehittämistehtäviä yritysprojekteissa.
Kehität uusia ruokatuotteita ja
kokeilet eri valmistustapoja.
• Voit syventää osaamistasi elintarviketeknologiassa tai liha- ja valmisruokateknologiassa.

seamk.fi/
biojaelintarviketekniikka

• Harjoittelet käytännön johtamista ja
ruokapalvelujen tuottamista opetusravintola Prikassa erilaisille asiakasryhmille järjestetyissä tilaisuuksissa,
tapahtumissa ja yritysprojekteissa.
• Syvennät osaamistasi valintasi
mukaan ravitsemuksessa, ruokapalvelujen kehittämisessä tai tila- ja
elämyspalveluiden kehittämisessä.
• Työelämässä restonomi on moniosaaja, joka hallitsee mm. vieraanvaraisuustaidot, palveluosaamisen
ja liiketoiminnan kehittämisen.
• SeAMKin restonomiopiskelijat olivat
tyytyväisimpiä saamaansa koulutukseen (Lähde: Valtakunnallinen
AVOP-kysely 2017)

seamk.fi/restonomi

seamk.fi/haku
SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA YRITTÄJÄHENKISYYTTÄ
KULTTUURITUOTTAJA (AMK)

TRADENOMI (AMK),

TRADENOMI (AMK),

Liiketalous

Kirjasto- ja tietopalvelu

• Opit luomaan elämyksiä.
Hallitset tuotantoprosessin:
ideoinnin, suunnittelun, toteutuksen, tekniikan, talouden, viestinnän
ja markkinoinnin.
• Hyödynnät it-teknologiaa opinnoissasi muun muassa lisättyä ja virtuaalitodellisuutta.
• Hankit yhteistyöverkoston jo
opiskelujen aikana lukuisten
asiakasprojektien avulla.
• Kerrytät osaamistasi työpajatyöskentelyllä, työharjoittelulla ja
asiakasprojekteilla.
• Tutustut kulttuurin kenttään laajasti
sekä itseäsi kiinnostaviin taiteen
lajeihin.

• Luo ura liiketoiminnassa. Erikoistu
taloushallintoon, markkinointiin,
johtamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen tai kansainväliseen liiketoimintaan.
• Opit yritystoiminnan perusteet oman
virtuaaliyrityksen kautta.
• Taloushallinnon opinnoissa voit
suorittaa HT-tutkintoon (tilintarkastajan perustutkinto) hakeutumiseen
vaadittavat opinnot.
• Voit opiskella kaksoistutkinnon,
jolloin saat tutkintotodistuksen
SeAMKin lisäksi ulkomaisesta
yhteistyökorkeakoulusta.
• SeAMKin tradenomiopiskelijat
olivat tyytyväisimpiä saamaansa
koulutukseen (Lähde: Valtakunnallinen AVOP-kysely 2017).

• Opiskele kirjasto- ja tietopalvelutyön
erityistaitoja kuten tiedontallennusta
ja tiedonhakua, kirjastoaineistojen
tuntemusta, kokoelmatyötä ja
kirjallisuutta.
• Paneudut myös muihin keskeisiin
ydinasioihin, kuten asiakaspalveluun,
palvelumuotoiluun sekä vuorovaikutus- ja tietojenkäsittelytaitoihin.
• Opit käyttämään tietoverkkoja ja
tuottamaan sisältöjä eri medioihin.
• Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan palveluja ja tapahtumia
erilaisille asiakasryhmille.
• Saat kirjastolain mukaisen
kelpoisuuden useimpiin yleisten
kirjastojen tehtäviin.

seamk.fi/kulttuurituottaja

seamk.fi/liiketalous

seamk.fi/
kirjastojatietopalvelu

VAHVAA YHTEISÖLLISYYTTÄ
SAIRAANHOITAJA (AMK)

GERONOMI (AMK)

• Opit tutkittuun tietoon perustuvien eri ikäisten ihmisten
sairaanhoidon, kuntoutuksen, omahoidon tukemisen
sekä ohjaamisen sisällöt.
• Kehität laaja-alaista hoitotyön asiantuntijuuttasi
projekteissa työelämän kanssa.
• Opit eTerveyteen ja teknologiseen hoitotyöhön liittyviä
sisältöjä.
• Työskentelet hoitotyön asiantuntijana monialaisissa ja
moniammatillissa ryhmissä ja verkostoissa.
• Teet työtä sairaanhoitajana kansainvälisissä hoitotyön
tehtävissä eri puolilla maailmaa.

• Opit arvioimaan vanhuksen hyvinvointia, toimintakykyä
ja palvelutarpeita.
• Opit toteuttamaan henkilökohtaista palveluohjausta,
organisoimaan vanhusta tukevia palveluketjuja ja
moniammatillisia vanhuspalveluja sekä tukemaan
vanhuksen omaisia.
• Opetussuunnitelma rakentuu gerontologian, hoitotyön
ja sosiaalityön sisältöalueisiin.
• Sinulla on mahdollisuus osallistua ajankohtaiseen
tutkimus- ja kehittämistyöhön, esim. palvelujen kehittämiseen sekä kansainvälisiin verkoistoihin.
• SeAMKin geronomiopiskelijat olivat tyytyväisimpiä
saamaansa koulutukseen (Lähde: Valtakunnallinen
AVOP-kysely 2017).

seamk.fi/sairaanhoitaja

seamk.fi/geronomi

FYSIOTERAPEUTTI (AMK)

SOSIONOMI (AMK)

• Opiskele kuntoutuksen osaajaksi. Fysioterapian
haasteena on väestön säilyminen pitkään toimintaja työkykyisenä.
• Ongelmalähtöinen oppiminen ohjaa sinua itsenäiseen
fysioterapeutin työhön, joka edellyttää vahvoja
ongelmanratkaisutaitoja.
• Fysioterapeuttina teet moniammatillista yhteistyötä.
• Opiskelijana sinua ohjataan yksilöllisesti ja tuetaan
opintojesi etenemisessä.
• Valmistumisesi jälkeen sinulla on hyvät
mahdollisuudet työllistyä.

• Hankit osaamisen yksilöiden, ryhmien ja
yhteisöjen ohjaamiseen sekä palveluiden johtamiseen
ja palveluohjaukseen.
• Kehität ammattiosaamistasi pitkien, ohjattujen
harjoittelujaksojen avulla.
• Voit toimia sosiaalialalla ohjauksen ja lähiesimiestyön
tehtävissä eri asiakasryhmien parissa tai kasvatusalalla varhaiskasvatuksen tehtävissä.
• Työelämä arvostaa SeAMKia laadukkaana sosionomien
kouluttajana.

seamk.fi/fysioterapeutti

seamk.fi/sosionomi

KÄYTÄNTÖÄ LAADUKKAISSA LABORATORIOISSA
INSINÖÖRI (AMK),
Automaatiotekniikka

INSINÖÖRI (AMK),
Rakennustekniikka

• Olet avainasemassa suunnittelemassa ja ohjelmoimassa automaattisia koneita, tuotantolinjoja ja
sähköisiä ohjausjärjestelmiä.
• Suuntaudu opinnoissasi koneautomaatioon tai
sähköautomaatioon.
• Yhdistät oppimasi käytännön taidoiksi huippuluokan
automaation, robotiikan ja teollisen internetin
laboratorioissa. Työskentelet valtakunnallisesti
palkitussa digitaalisessa oppimisympäristössä,
Digital Factoryssa.
• Mahdollisuutenasi on opiskella kaksoistutkinto
yhteistyökorkeakoulussa Saksassa.
• SeAMKin automaatiotekniikan opiskelijat olivat
tyytyväisimpiä saamaansa koulutukseen (Lähde:
Valtakunnallinen AVOP-kysely 2017).

• Syvenny talonrakennustekniikan opinnoissasi
rakennesuunnitteluun tai tuotantotekniikkaan.
• Rakennesuunnittelussa määrität rakenteisiin
kohdistuvia kuormia sekä mitoitat puu-, teräsja betonirakenteita.
• Tuotantotekniikassa huomioit rakentamisen
taloudellisen suunnittelun ja ohjaamisen. Opit mm.
työmaan työnaikaisen suunnittelun, aikataulutuksen
ja kustannuslaskennan.
• Käytät SeAMKin modernia rakennuslaboratoriota
sekä rakennusalan sovellusohjelmia kehittyessäsi
rakennustekniikan ammattilaiseksi.

seamk.fi/rakennustekniikka

seamk.fi/automaatiotekniikka

INSINÖÖRI (AMK),

Konetekniikka

RAKENNUSMESTARI (AMK),

Rakennustekniikka

• Autoinsinöörinä hallitset koneenrakentajan
perustaidot sekä auto- ja työkonealan erikoistaitoja.
Koneinsinöörinä hallitset konetekniikan osaamisen
sekä teollisuuden tuotantoprosessit ja esimiestyöskentelyn.
• Valitse auto- ja työkonetekniikka tai kone- ja
tuotantotekniikka.
• Toimit opiskeluprojekteissa yhteistyössä teollisuuden
ja yritysten kanssa.
• Käytössäsi on modernit laboratoriot.
• Kerrytä kokemusta eri tehtävistä työharjoittelussa ja
myös insinööritason tehtävistä projektiopinnoissa.

• Rakennusmestarikoulutuksessa suuntaudut
talonrakennustekniikkaan.
• Opinnoissasi korostuvat erityisesti työnjohto ja
työmaatekniikka.
• Opintojaksoja toteutetaan yhteistyössä rakennusteollisuuden kanssa.
• Käytännönläheiset työnjohtotehtävät ovat
ulottuvillasi. Rakennusmestarina voit johtaa uudisja korjauskohteita perustamisesta ylläpitoon asti.
• Käytettävissä on SeAMKin moderni rakennuslaboratorio.

seamk.fi/konetekniikka

seamk.fi/rakennusmestari

INTERNATIONAL DEGREE PROGRAMMES
BACHELOR OF
HEALTH CARE,

BACHELOR OF BUSINESS
ADMINISTRATION,

Nursing, Registered Nurse

BBA in International Business

• Registered Nurses support, take care and counsel
individuals of different ages, as well as families and
communities, help individuals in health promotion and
maintenance of health, prevention of diseases, self-care,
nursing and rehabilitation.
• You will learn how to plan, implement and evaluate
comprehensive empirical nursing skills. In addition, you
will develop a sound knowledge of the ethical principles
that guide the highest standard of nursing practices.
• You will get a high-level theoretical and practical
professional competences in nursing.
• A Registered Nurse (RN) as profession means working
in different fields of nursing, multi-professional teams
and networks.
• The degree programme leads to a higher education
degree which is a first cycle Bachelor-level degree in the
European Higher Education Area (EHEA). According to
the eight-level classification of the European
Qualifications Framework (EQF) and National
Qualifications Framework (NQF).

• Earn a Bachelor’s degree in International Business to
start your international career.
You will gain business competences with a focus on
international operations of companies and organisations.
• You can choose the Digital Business track to
understand how digitalization is changing business
everywhere.
• Studying in a multicultural group of students prepares
you for your future working life.
• All studies are conducted in English and opportunities
for student exchange are available worldwide.
• You can also profit from double degree opportunities
with partner universities in seven countries.

seamk.fi/nursing

seamk.fi/ib

Avoin AMK

- joustava mahdollisuus opiskella
opintotaustaasi katsomatta

Avoimessa AMK:ssa löydät opintoja yksittäisistä opintojaksoista
polkuopintoihin ja laajoihin kokonaisuuksiin. Voit suorittaa myös
korkeakouludiplomin.
• Avoimessa AMK:ssa voit suorittaa osia tai
osakokonaisuuksia kaikista SeAMKin tutkinnoista.
• Voit opiskella myös osia SeAMKin ylemmistä
AMK-opinnoista.
• Polkuopintoina on mahdollisuus suorittaa koko
ensimmäisen lukuvuoden opinnot ennen hakemista
tutkinto-opiskelijaksi.
• Opiskelet henkilökohtaisesti laaditun opinto-ohjelman
mukaan.
• Korkeakouludiplomi on 60 opintopisteen koulutuskokonaisuus.
Se on usein monialaista, tiettyyn teemaan liittyvää
täsmäkoulutusta.
Lukukausimaksu on 150 euroa, jolla voit ilmoittautua niin monelle
opintojaksoille kuin haluat syksyn/kevään aikana. Yksittäisten
opintojaksojen hinta on 10 €/opintopiste.

seamk.fi/avoinamk

• Toiminnan tavoitteena on olla
paras korkeakoulu opiskelijalle (Visio 2020)
• Kattava kuuden koulutusalan koulutustarjonta
• Opiskelijoita yhteensä 4800

SEINÄJOKI
Helsingistä 357 km
- junalla 2 h 40 min
Vaasasta 80 km
- junalla 47 min
Tampereelta 178 km
- junalla 1h 5 min
Seinäjoki

Oulusta 325 km
- junalla 2h 44 min
Jyväskylästä 197 km
- junalla 2h 50 min

Näin haet SeAMKiin

1.

Valitse
haluamasi
tutkinto

2.

3.

4.

5.

• Toiminnan tavoitteena on olla
Ota paikka
Osallistu
Hae
Tutustu
paras
korkeakoulu
opiskelijalle
(Visio
2020)
vastaan
valintatutkintoon
valintaSeAMKista
kokeisiin
perusteisiin Opintopolussa
• Kattava kuuden koulutusalan koulutustarjonta

Ylemmät AMK-tutkinnot | SeAMK Master School
Työelämän kehittäjänä

RESTONOMI (ylempi amk),
Ruokaketjun kehittäminen

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION,
International Business Management

SOSIAALI- JA TERVEYSALA
ylempi amk, Sosiaaliala

INSINÖÖRI (ylempi amk),
Teknologiaosaamisen johtaminen

AGROLOGI (ylempi amk),
Ruokaketjun kehittäminen

TRADENOMI (ylempi amk),
Liiketoimintaosaaminen

SOSIAALI- JA TERVEYSALA
ylempi amk, Kehittäminen ja johtaminen

INSINÖÖRI (ylempi amk),
Rakentaminen

INSINÖÖRI (ylempi amk),
Ruokaketjun kehittäminen

KULTTUURITUOTTAJA (ylempi amk)

SOSIAALI- JA TERVEYSALA ylempi amk,
Kliininen asiantuntijuus

INSINÖÖRI (ylempi amk),
Automaatiotekniikka

TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN OPINNÄYTETYÖ

Alakohtaiset syventävät opinnot
RUOKAKETJUN
KEHITTÄMINEN
• Ruokaketjun
toimintaympäristö
• Ravitsemusosaaminen
• Maatalousyrityksen
kehittäminen

SOSIAALIALA
• Sosiaalipalveluiden ajankohtaiset muutokset
• Kriittinen ja analyyttinen ajattelu
• Kehittämis- ja tutkimusosaaminen

LIIKETOIMINTAOSAAMINEN JA
INTERNATIONAL BUSINESS
MANAGEMENT
• Liiketoiminnan kehittäminen
• Kansainvälinen markkinointi
• Projektijohtaminen
KULTTUURITUOTANTO
• Luovien alojen liiketoiminta
• Kulttuurin liiketoiminnallistaminen
• Kulttuurituotteiden lisäarvo

KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN
• Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatiot
• Sosiaali- ja terveysalan muutosjohtaminen
• Asiakaslähtöisyys ja laadun hallinta
KLIININEN ASIANTUNTIJUUS
• Kliininen asiantuntijaosaaminen
• Akuuttien tilanteiden hallinnan edistäminen
• Kansansairauksien visionäärinen ennaltaehkäisy
• Moniammatillinen tiimityöskentely
• Kliinisten tilanteiden arvioinnin kehittyminen

JOHTAMISEN
JA KEHITTÄMISEN
KEHITTÄMISENOPINNOT
OPINNOT
JOHTAMISEN JA

seamk.fi/yamk

TEKNOLOGIAOSAAMISEN
JOHTAMINEN
• Teknologiajohtaminen
• Tuotekehitys
• Teollinen internet
RAKENTAMINEN
• Talonrakennustekniikka
- Rakennesuunnittelu
- Rakennustuotanto
AUTOMAATIOTEKNIIKKA
• Uusi koulutus!
• Digitaalinen valmistus
• Teollinen internet
• Robotiikka

