Metsäteollisuuden tehdasosaamisen
erikoistumiskoulutus

Hae

2.4.-31.5.2018

Laajenna osaamistasi metsäteollisuudessa! Saat valmiudet toimia globaalisti verkottuneessa
metsäteollisuuden tehdasympäristössä, suunnittelutoimistossa, teollisuuden
palveluyrityksessä tai laitevalmistajan projekti-, suunnittelu-, käyttö- tai
kunnossapitotehtävissä. Opiskelet mm. metsäteollisuuden automaatiotekniikkaa,
kunnossapitoa ja energiatehokkuutta.

Metsäteollisuuden globaaliksi tehdasosaajaksi
Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet toimia muuttuvassa globaalisti verkottuneessa metsäteollisuuden
tehdasympäristössä, suunnittelutoimistossa, teollisuuden palveluyrityksessä tai laitevalmistajan projekti-,
suunnittelu-, käyttö- tai kunnossapitotehtävissä.
Metsäteollisuuden tehdasosaamisen erikoistumiskoulutuksen suorittamalla
• opit toimimaan laaja-alaisemmin vaativissa tehtävissä metsäteollisuuden tehdasympäristössä
• vahvistat kokonaisymmärrystäsi metsäteollisuuden tehdasympäristökentästä
• laajennat osaamistasi prosessi-, laite-, automaatio-, kunnossapito-, energia- ja
resurssitehokkuusosaamiseen
• kasvatat projektihallinta- ja johtamisosaamistasi
• kykenet toimimaan tehokkaasti globaalisti verkottuneessa toimintaympäristössä ja viestimään
asiantuntevasti sidosryhmien kanssa

Opiskele metsäteollisuuden tehdasosaamista
Metsäteollisuuden tehdasosaamisen erikoistumisopinnoissa opiskelet perusteiden jälkeen
automaatiotekniikkaa, kunnossapitoa, energiatehokkuutta ja oman valintasi mukaan joko
massanvalmistusta, paperin- ja kartonginvalmistusta tai mekaanista metsäteollisuutta. Tärkeänä osana
opintoja teet omaan työhösi liittyvän kehitystyön.

Opintojaksot, 30 op
•
•
•
•
•
•

Metsäteollisuuden tehdasosaaminen, 2 op
Metsäteollisuuden automaatiotekniikka, 5 op
Metsäteollisuuden kunnossapito, 5 op
Metsäteollisuuden energiatehokkuus, 5 op
Työelämän kehitystyö, 8 op
Tehdasosaamisen valinnaiset opinnot, 5 op
• Massanvalmistus 5 op tai
• Paperin- ja kartongin valmistus 5 op tai
• Mekaaninen metsäteollisuus 5 op

Kenelle?
Metsäteollisuuden tehdasosaamisen erikoistumiskoulutus on suunnattu korkeakoulututkinnon tai
opistoasteen tutkinnon suorittaneille metsäteollisuuden työntekijöille. Koulutuksen kohderyhmänä on
metsäteollisuusyrityksissä tai niiden läheisessä yhteistyössä toimivien yritysten (esim. kunnossapito,
laitetoimittaja, palvelu tai suunnittelu) toimivat henkilöt.

Opiskele työn ohella monimuotoryhmässä
Metsäteollisuuden tehdasosaamisen erikoistumiskoulutuksessa opiskelet 10 opiskelijan tiiviissä ryhmässä,
joka tapaa toisensa kontaktiopetuksessa. Osan suoritat etäopiskeluna, kuten virtuaali- tai verkko-opintoina,
ja osan itsenäisenä opiskeluna materiaalien, oppimistehtävien ja verkkokeskustelujen avulla. Ryhmällä on
oma tutoropettaja tai opettajapari, joka vastaa henkilökohtaisesta ja ryhmäkohtaisesta ohjauksesta.

Hae keväällä, aloita syksyllä 2018
•
•

hakuaika: 2.4.–31.5.2018
toteutus: 3.9.2018–31.5.2019

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa. Opiskelijamaksu on 1 860 € (alv 0 %). Hintaan
sisältyvät JAMKin ja yhteistyökorkeakoulujen verkostona toteutetut lähijaksojen opetukset sekä
etäopintojen, HOPS-keskusteluja ja kehittämishankkeen ohjaukset.
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