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SeAMK on monialainen, 5000 opiskelijan ja 350 työntekijän korkeakouluyhteisö – kansainvälinen ja yrittäjähenkinen organisaatio 
kasvattamassa osaamista, kilpailukykyä ja hyvinvointia. Tutkimus- ja kehittämistoimintamme vahvuusalat ovat ruokaturvallisuus, 
digitaalinen valmistus ja teollinen internet, hyvinvointiteknologia sekä kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdokset.

SeAMKin 21 AMK-koulutuksesta sekä 13 ylemmästä AMK-koulutuksesta valmistuu tutkintoon vuosittain noin tuhat opiskelijaa. 
Avoimia korkeakouluopintoja tarjoamme vuosittain satoja opintojaksoja eri aloilta. Visiomme on olla paras korkeakoulu 
opiskelijalle, minkä olemme myös saavuttaneet. SeAMKissa on valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn mukaan Suomen paras 
opiskelutyytyväisyys, parhaat oppimisympäristöt ja opiskelun tukipalvelut sekä opiskelijakunta (AVOP 2020).

Tutkimus- ja kehittämishankkeita SeAMKissa on vuosittain käynnissä yli sata, joista merkittävä osa saa kansainvälistä rahoitusta. 
Tutkimuksen, innovaatiotoiminnan sekä opetuksen tiivis yhteistyö takaa laadukkaan koulutuksen ja asiantuntevat palvelut.

SeAMK – Suomen paras ammattikorkeakoulu



Ohjelma
- Ajankohtaista SeAMKista

- Uusien esittely, uraseurantakysely

- Kevään hakuaikoja

- kouluvierailut

- Seuraava opoinfo

- Kevään toinen hakuaika

Hyvää alkanutta vuotta!



Uusien esittely ja ajankohtaista 

- SeAMKille 55 aloituspaikkaa lisää vuodelle 2022
- Valtakunnallinen uraseurantakysely viisi vuotta sitten valmistuneille: 

SeAMKille neljäs perättäinen ykkössija tyytyväisyydessä saamaansa AMK-
koulutukseen

- Vuoden alumni valittiin ensimmäistä kertaa. Vuoden 2021 alumni on Iiro 
Takala

- Tilauksia esitteistä tai SeAMK News-lehdestä saa edelleen tehdä
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Kevään 2022 hakuaikoja

• Kevään ensimmäinen yhteishaku 5.–19.1.2022. Haettavana SeAMKin 
vieraskieliset koulutukset (4 AMK-tutkintoon ja 1 ylempään AMK-
tutkintoon johtava koulutus)

• SeAMK Direct Application 5.1.-8.4.2022
• Erillishaku tutkinnon loppuun suorittamiseksi 25.1.-8.2.2022.
• Kevään toinen yhteishaku 16.3.–30.3.2022.
• Avoimen AMKin tarjonta –katso ajankohtaiset haut
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https://www.seamk.fi/hakuaika/kevaan-yhteishaun-1-hakuaika/
https://www.seamk.fi/en/study-with-us/how-to-apply/
https://www.seamk.fi/hakuaika/erillishaku-tutkinnon-loppuun-suorittamiseksi/
https://www.seamk.fi/hakuaika/kevaan-yhteishaun-2-hakuaika/
https://www.seamk.fi/hakijalle/avoin-amk/
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Kouluvierailut – myös virtuaalisesti
kouluvierailut@seamk.fi



Tulevia hakijoihin liittyviä 
tapahtumia
- Hakijan ilta Teamsissä 14.3.21 klo 18 

(aika varmistuu vielä myöhemmin 
SeAMKin tapahtumakalenterissa)

- SeAMK mukana Hae korkeakouluun 
–virtuaalimessuilla 16.3.2022
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Seuraava opoinfo

Keväällä 2022 järjestetään vielä opoinfo(ja).  
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