Koulutusesite 2021

VISIO

Lataa SeAMK Virtual -sovellus Google Playstä tai iOS App Storesta

Opiskele
TEKNIIKKAA
Käytäntöä laadukkaissa laboratorioissa! Jos koneet, autot, robotit, rakentaminen tai elintarviketeknologia ovat sinun juttusi, meillä on tarjota huippulaboratoriot käyttöösi opiskeluissasi. Koulutuksemme on käytännönläheistä, ja
teemme opiskelijoiden kanssa yhteisiä projekteja yritysten kanssa. SeAMKissa
opiskelu tapahtuu laadukkaissa ja moderneissa oppimisympäristöissä

•
•
•
•
•
•
•

BACHELOR OF ENGINEERING, Automation Engineering
INSINÖÖRI (AMK), Automaatiotekniikka
INSINÖÖRI (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka
INSINÖÖRI (AMK), Konetekniikka
INSINÖÖRI (AMK), Rakennustekniikka
INSINÖÖRI (AMK), Tietotekniikka
RAKENNUSMESTARI (AMK), Rakennustekniikka

Ylemmät AMK-tutkinnot
• INSINÖÖRI (ylempi AMK),
• INSINÖÖRI (ylempi AMK),
• INSINÖÖRI (ylempi AMK),
• INSINÖÖRI (ylempi AMK),

Automaatiotekniikka
Rakentaminen
Ruokaketjun kehittäminen
Teknologiaosaamisen johtaminen

Opiskele
AGROLOGIKSI
SeAMKissa opiskelet keskellä vahvaa maatalousaluetta, ruokaprovinssia.
SeAMKin agrologiopiskelijana hankit valmiudet maatalouden ammattilaiseksi
tiiviissä yhteistyössä alan yritysten ja organisaatioiden kanssa.

• AGROLOGI (AMK)
Ylempi AMK-tutkinto
• AGROLOGI (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Opiskele
RESTONOMIKSI

Ravinnosta ruokaelämyksiin. Oletko kiinnostunut toimimaan ruuan parissa?
Kouluttaudu ammattilaiseksi ja hanki korkeakoulututkinto. SeAMKissa pääset
opiskelemaan ajanmukaisella Frami kampuksella mm. opetusravintola Prikassa ja uudessa Frami Food Lab -laboratoriossa. Opintojasi syventää ammatillinen toiminta lukuisten yhteistyökumppaneiden ja yritysten kanssa.

• RESTONOMI (AMK)
Ylempi AMK-tutkinto
• RESTONOMI (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Opiskele
TRADENOMIKSI
Tradenomi AMK -koulutus on sinua varten, joka olet kiinnostunut bisneksestä, kenties oman yrityksen perustamisesta tai johtamisesta. SeAMKissa pääset
myös sisälle yrityksen taloushallintoon sekä markkinointiin ja liiketoiminnan
käytännön tekemiseen, digitalisaatiota unohtamatta.
SeAMKissa on Suomen paras tradenomikoulutus! Opiskelijat antoivat parhaimmat pisteet SeAMKin tradenomikoulutukselle talouden, hallinnon ja markkinoinnin alalla. (Lähde: valtakunnallinen avop-kysely 2017. Lähde: vipunen.fi).

• BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, International Business
• TRADENOMI (AMK), Liiketalous
• TRADENOMI (AMK), Pk-yrittäjyys
Ylemmät AMK-tutkinnot
• MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION,
International Business Management
• TRADENOMI (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen

Opiskele
KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAA
Kirjastotyö on kulttuuri- ja tietotyötä yhdessä asiakkaiden kanssa. Sinun
päämääränäsi on löytää tarvittavaa tietoa ja kirjallisuutta asiakkaillesi sekä saattaa
tieto heidän käytettäväkseen.

• TRADENOMI (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Opiskele
KULTTUURITUOTTAJAKSI
Kulttuurituottajana olet kulttuurialan multiosaaja, jonka asiantuntemus on suurta
valttia kulttuuripalvelujen ja –tuotantojen toteuttamisessa.

KULTTUURITUOTTAJA (AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

KULTTUURITUOTTAJA (YAMK)

Opiskele

SOSIAALI- JA
TERVEYSALAA

Sairaanhoitajaopinnot antavat sinulle valmiudet toimia eri-ikäisten akuuttien
ja pitkäaikaissairaiden ihmisten ja heidän läheistensä kanssa.

• SAIRAANHOITAJA (AMK)
Sosionomi on sosiaalialan monipuolinen ja asiakaslähtöinen asiantuntija. Sosionomi on vuorovaikutustyön ammattilainen, jolla on taidot toimia asiakassuhteissa, yhteisöissä ja erilaisissa organisaatioissa.

• SOSIONOMI (AMK)
SeAMKin terveydenhoitajan opinnoissa hankit tietoja ja taitoja asiakkaiden ja
heidän läheistensä: terveyden edistämiseen, sairauksien ennaltaehkäisyyn
sekä hoitoon ja kuntoutukseen näyttöön perustuvaan tietoon perustuen

• TERVEYDENHOITAJA (AMK)
Fysioterapeutti (AMK) on terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäjä,
joka toimii yksilöiden ja ryhmien hyväksi. Fysioterapeuttikoulutuksessa huomioi-

daan fysioterapia-alan monimuotoiset vaatimukset. SeAMKissa haluamme valmentaa
opiskelijamme mahdollisimman hyvin työelämän haasteisiin.

• FYSIOTERAPEUTTI (AMK)

Geronomi (AMK) on vanhusten tukena edistäen heidän heidän hyvinvointinsa, terveytensä
ja toimintakykynsä ylläpitoa. SeAMKissa kehityt monipuoliseksi korkeakoulutasoiseksi vanhustyön asiantuntijaksi, jolla on laajat uramahdollisuudet edessään. SeAMKin erikoisosaamisalueena on kehittää sinusta muistisairauksien asiantuntija.

• GERONOMI (AMK)
Ylemmät AMK-tutkinnot
• MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION,
International Business Management
• SOSIAALI- JA TERVEYSALA YLEMPI AMK, Sosiaaliala
• SOSIAALI- JA TERVEYSALA YLEMPI AMK,
Kehittäminen ja johtaminen
• SOSIAALI- JA TERVEYSALA YLEMPI AMK,
Kliininen asiantuntijuus

SEAMKISSA

SEINÄJOKI

• Opiskelet lähellä keskustaa upealla
Frami Kampuksella.

Helsingistä 357 km

• Opiskelijaa arvostetaan.

Vaasasta 80 km

• Opetuksen laatu on korkea.

- junalla 47 min

• Saat lentävän lähdön työelämään:
SeAMK on valtakunnan huippua
valmistuneiden työllistymisessä.

Tampereelta 178 km

• Kampuksen läheisyydessä on runsaasti
opiskelija-asuntoja.

- junalla 2h 44 min

• Opiskelijavaihdot onnistuvat globaalin
yhteistyöverkoston kanssa.

- junalla 2h 50 min

- junalla 2 h 40 min

- junalla 1h 5 min
Oulusta 325 km
Jyväskylästä 197 km

Seinäjoki

OAPVIOSIKNEALM
E KT E K N I I K K A A
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.
Opintojakson hinta on 10 €/opintopiste. Polkuopinnot maksavat 300 €/lukuvuosi ja maksu
peritään kahdessa erässä.

SEAMK.FI/AVOINAMK

HAE SeAMKiin
KEVÄÄN ENSIMMÄINEN YHTEISHAKU 7.1.-20.1.2021
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, International Business
Lista tutkinnoista
BACHELOR OF HEALTH CARE, Nursing
BACHELOR OF ENGINEERING, Automation Engineering
KEVÄÄN TOINEN YHTEISHAKU 17.3.-31.3.2021
AGROLOGI (AMK), päivätoteutus
FYSIOTERAPEUTTI (AMK), päivätoteutus
GERONOMI (AMK), monimuotototeutus
INSINÖÖRI (AMK), Automaatiotekniikka, päivä- ja monimuotototeutus
INSINÖÖRI (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus
INSINÖÖRI (AMK), Konetekniikka, päivä- ja monimuotototeutus
INSINÖÖRI (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus
INSINÖÖRI (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus
KULTTUURITUOTTAJA (AMK), päivätoteutus
RAKENNUSMESTARI (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus
RESTONOMI (AMK), Ravitsemispalvelut, päivätoteutus
SAIRAANHOITAJA (AMK), päivä- ja monimuotototeutus
SOSIONOMI (AMK), päivätoteutus
TRADENOMI (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus
TRADENOMI (AMK), Liiketalous, päivä- ja monimuotototeutus

YLEMMÄT AMK-TUTKINNOT
INSINÖÖRI (YLEMPI AMK), Automaatiotekniikka
INSINÖÖRI (YLEMPI AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
KULTTUURITUOTTAJA (YLEMPI AMK)
SOSIAALI- JA TERVEYSALA YLEMPI AMK, Ikääntymisen asiantuntija
SOSIAALI- JA TERVEYSALA YLEMPI AMK, Kehittäminen ja johtaminen
TRADENOMI (YLEMPI AMK), Liiketoimintaosaaminen
SYKSYN YHTEISHAKU 2021 1.9.-15.9.2021
AGROLOGI (AMK), monimuotototeutus
INSINÖÖRI (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus
RESTONOMI (AMK), Ravitsemispalvelut, monimuotototeutus
TRADENOMI (AMK), Pk-yrittäjyys, monimuotototeutus
SAIRAANHOITAJA (AMK), päivä- ja monimuotototeutus
SOSIONOMI (AMK), päivä- ja monimuotototeutus
TERVEYDENHOITAJA (AMK), päivätoteutus
RAKENNUSMESTARI (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus

seamk.fi/haku

Virtuaalinen
Framikampus
seamk.fi/virtuaalinen-frami-kampus/

