Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Miten hakeutua tutkinto-opiskelijaksi
• Yhteishaku syksyllä ja keväällä
• www.opintopolku.fi
• JAMKin avoimen AMKin väylä avoimessa AMKissa opintoja
tehneille  Haku eri lomakkeella kuin yhteishaussa
syksyllä ja keväällä

Avoimen AMKin väylä AMK-tutkintoon
• Voit hakea sekä yhteishaussa että avoimen AMKin
väylän kautta
 eivät sulje toisiaan pois
• Valintaperusteet ja paikkamäärät nettisivuilla:
https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/HakeminenJAMKiin/avoimen-ammattikorkeakoulun-vayla/

Avoimen AMKin väylä AMK-tutkintoon
Syksyn 2019 avoimen AMKin väylän haku 1.-15.11.2019:
Suoritettava 55 op haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin opintoja
20.12.2019 mennessä:
•
•
•
•
•

väh. 30 op suoritettuna 15.11.2019 mennessä (30/55 op)
väh. 3 op pakollisia kieliopintoja (ruotsi / englanti; 3/55op)
väh. 5 op matematiikkaa tekniikan alalla (5/55 op)
Enintään 10 op vapaasti valittavia opintoja
Enintään 20 op hyväksiluettuja opintoja

Liiketalouden tutkinto-ohjelmassa tutkintoon soveltuvien avoimen AMKin
opintojen tulee olla JAMKissa suoritettuja, muuten kaikissa Suomen avoimissa
ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään

Tutkinnot

Avoimen AMKin väylän opiskelupaikat syksyn
2019 haussa

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

4

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

4

Kätilö (AMK), päivätoteutus

3

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus

2

Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus
(Seinäjoella toteutettava opiskelijaryhmä,
valintaperusteet löytyvät nettisivuilta)

20

Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot,
monimuotototeutus

3

Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus

kaikki

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka,
päivätoteutus

kaikki

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka,
monimuotototeutus

kaikki

Tradenomi (AMK), liiketalous,
monimuotototeutus

5

Sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK): Keskiarvo
(50%) ja haastattelu (50%)
• Keskiarvo lasketaan 15.11.2019 mennessä suoritetuista haettavaan
tutkintoon soveltuvista avoimen AMKin opinnoista (väh. 30 op), ja
sen perusteella kutsutaan haastatteluun 2x aloituspaikkoja
vastaava määrä hakijoita.
• Haastattelussa arvioidaan motivaatiota koulutukseen, opiskelu- ja
työskentelyvalmiuksia ja sosiaalisia taitoja.
o Haastattelun maksimipistemäärä on 50 pistettä ja hakijan tulee
saada haastattelusta vähintään 20 pistettä.
o Haastattelu voidaan tehdä myös ryhmähaastatteluna.
Haastattelu toteutetaan marraskuussa hakuajan jälkeen.
• 20.12. jälkeen tarkistetaan, että väylän kriteerit täyttyvät

Agrologi (AMK), tradenomi (AMK): Keskiarvo
• Jos hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia
opiskelupaikkoja, vähintään 30 op hakuajan päättymiseen
mennessä suorittaneet hakijat laitetaan järjestykseen
keskiarvon perusteella.
• Keskiarvo lasketaan avoimen AMKin opintosuoritusotteesta,
jossa on merkittynä hakuajan päättymiseen mennessä
suoritetut haettavaan tutkintoon soveltuvat opinnot.
• 20.12. jälkeen tarkistetaan, että väylän kriteerit täyttyvät

Insinööri (AMK): Kaikki hakukelpoiset saavat
paikan
• Kaikki vähintään 30 op haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen
AMKin opintoja hakuajan loppuun mennessä suorittaneet hakijat
valitaan koulutukseen.
• 20.12. jälkeen tarkistetaan, että väylän kriteerit täyttyvät

Sosionomi (AMK): Opintopisteet
• Valintakriteerinä JAMKin sosionomikoulutukseen soveltuvien
opintopisteiden lukumäärä. Opintopisteet tarkistetaan 15.11.
jälkeen siihen mennessä suoritetuista opinnoista.
• 20.12. jälkeen tarkistetaan, että väylän kriteerit täyttyvät

Avoimen AMKin väylä AMK-tutkintoon
Kevään 2020 avoimen AMKin väylän haku 2.-15.5.2020:
Suoritettava 55 op haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin opintoja
20.6.2020 mennessä (JAMKissa suoritetut opinnot):
•
•
•
•

3 op pakollisia kieliopintoja
väh. 5 op matematiikkaa tekniikan alalla (5/55 op)
Enintään 10 op vapaasti valittavia opintoja
Enintään 20 op hyväksiluettuja opintoja

Liiketalouden tutkinto-ohjelmissa (ei koske Tiimiakatemiaa) tutkintoon
soveltuvien avoimen AMKin opintojen tulee olla JAMKissa suoritettuja
Mikäli teet osan tai kaikki avoimen AMKin opinnot muussa avoimessa AMKissa
kuin JAMKissa, opintojen tulee olla tehtynä ja opintosuoritusotteelle
merkittynä 31.5.2020 mennessä.

AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Avoimen AMKin väylän opiskelupaikat kevään 2020
haussa

Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri (AMK)

5

Konetekniikka, insinööri (AMK)

4

Logistiikka, insinööri (AMK)

5

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri (AMK)

5

Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK)

5

Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK)

10

Purchasing and Logistics Engineering

5

Maaseutuelinkeinot, agrologi (AMK)

3

Liiketalous, tradenomi (AMK)

15

Tiimiakatemia, tradenomi (AMK)

10

Tietojenkäsittely, tradenomi (AMK)

8

International Business

5

Palveluliiketoiminta, restonomi (AMK)

5

Tourism Management

5

Sairaanhoitaja (AMK)

4

Fysioterapeutti (AMK)

3

Toimintaterapeutti (AMK)

3

Sosionomi (AMK)

3

Nursing

4

AMK-tutkinnot, monimuotototeutus

Avoimen AMKin väylän opiskelupaikat kevään 2020
haussa

Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri (AMK)

5

Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK)

5

Logistiikka, insinööri (AMK)

15

Konetekniikka, insinööri (AMK)

4

Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK)

8

Liiketalous, tradenomi (AMK)

7

Palveluliiketoiminta, restonomi (AMK)

6

Sairaanhoitaja (AMK)

4

Fysioterapeutti (AMK)

4

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

7

Toimintaterapeutti (AMK)

4

Sosionomi (AMK)

4

Agrologi (AMK), insinööri (AMK), restonomi
(AMK), tradenomi (AMK): Keskiarvo
• Jos hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia opiskelupaikkoja,
laitetaan kaikki avoimen väylän valintakriteerit täyttävät hakijat
järjestykseen keskiarvon perusteella.
• Keskiarvo lasketaan lopullisesta avoimen AMKin
opintosuoritusotteesta (JAMKissa opinnot suorittaneilta 20.6.
mennessä suoritetuista opinnoista, muissa avoimissa AMKeissa
31.5. mennessä suoritetuista opinnoista).
• Huom. Jos opintojakson kokonaisarvosanaksi merkitty S, kyseinen
opintojakso ei ole mukana keskiarvon laskennassa

Sosiaali- ja terveysalan tutkinnot: Keskiarvo ja
haastattelu
• Keskiarvo 50 % ja haastattelu 50 % valintapäätöksestä
• Haastatteluun kutsutaan 2x aloituspaikkoja vastaava määrä hakijoita
15.5.2020 mennessä suoritettujen avoimen AMKin opintojen keskiarvon
perusteella (väh. 30 op oltava suoritettuna).
• Haastattelussa arvioidaan motivaatiota koulutukseen, opiskelu- ja
työskentelyvalmiuksia ja sosiaalisia taitoja.
• Haastattelusta saatava vähintään 20/50p. Haastattelu voidaan tehdä
myös ryhmähaastatteluna. Haastattelu toteutetaan kesäkuun alussa.
• Lopulliseen valintaan vaikuttava keskiarvo lasketaan lopullisesta avoimen
AMKin opintosuoritusotteesta (JAMKissa opinnot suorittaneilta 20.6.
mennessä suoritetuista opinnoista, muissa avoimissa AMKeissa 31.5.
mennessä suoritetuista opinnoista).

Avoimen AMKin väylä YAMK-tutkintoon
• JAMKin avoimen AMKin väylän haku erillisellä lomakkeella
o hakuaika syksyllä 1.-15.11.2019
• Syksyn 2019 valintaperusteet:
o Suoritettuna 30/90 op tai 20/60 op tutkintoon soveltuvia opintoja
avoimessa ammattikorkeakoulussa 20.12. mennessä
o Huom. soveltuva tutkinto ja vähintään 3 vuotta alakohtaista
työkokemusta AMK-tutkinnon jälkeen
o Opinnoista 10 op saa olla hyväksiluettuja.
o Opinnoista 10 op (tekniikan ala ja luonnonvara-ala) tai 15 op (sosiaalija terveysala) tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen
mennessä.

YAMK-tutkinnot

Avoimen AMKin väylän opiskelupaikat syksyn 2019
haussa

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK
- Sosiaali- ja terveysalan johtaminen

10

- Terveyden edistäminen

10

- Monialainen kuntoutus

10

- Kliininen asiantuntija

5

Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala

5

Logistiikka

kaikki

Teknologiaosaamisen johtaminen

kaikki

Verkostojohtaminen, insinööri YAMK

kaikki

Energialiiketoiminnan johtaminen

kaikki

Full Stack Software Development*

kaikki

Biotalouden kehittäminen, agrologi YAMK

kaikki

Avoimen AMKin väylä YAMK-tutkintoon, syksy 2019
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK: Keskiarvo
• Jos hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia opiskelupaikkoja, vähintään 15 op
hakuajan päättymiseen mennessä suorittaneet hakijat laitetaan järjestykseen
keskiarvon perusteella.
Insinööri (ylempi AMK), agrologi (ylempi AMK): Kaikki hakukelpoiset saavat
paikan
• Kaikki vähintään 10 op haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin
opintoja hakuajan loppuun mennessä suorittaneet hakijat valitaan
koulutukseen.
Lisäksi 20.12. tarkistetaan, että avoimen AMKin syksyn väylän valintakriteerit
täyttyvät.

Avoimen AMKin väylä YAMK-tutkintoon
• JAMKin avoimen AMKin väylän haku erillisellä lomakkeella
o hakuaika keväällä 2.-15.5.2020
• Kevään 2020 valintaperusteet:
o Suoritettuna 30/90 op tai 20/60 op tutkintoon soveltuvia opintoja
avoimessa ammattikorkeakoulussa 20.6. mennessä (JAMKissa
suoritetut opinnot)
o Huom. jos olet suorittanut kaikki tai osan avoimen AMKin opinnoistasi
muualla kuin JAMKissa, opinnot tulee olla suoritettuna 31.5.2020
mennessä.
o Huom. soveltuva tutkinto ja vähintään 2 vuotta alakohtaista
työkokemusta AMK-tutkinnon jälkeen
o Opinnoista 10 op saa olla hyväksiluettuja.

YAMK-tutkinnot

Avoimen AMKin väylän opiskelupaikat kevään 2020
haussa

Teknologialiiketoiminnan johtaminen

kaikki

Logistiikka

kaikki

Verkostojohtaminen, insinööri YAMK

kaikki

Kestävä energia

kaikki

Full Stack Software Development

kaikki

Biotalouden kehittäminen

kaikki

Organisaation ja talouden johtaminen

5

International Business Management

5

Sport Business Management

7

Verkostojohtaminen, tradenomi YAMK

1

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen

5

Verkostojohtaminen, restonomi YAMK

2

Kliininen asiantuntija

10

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen

10

Terveyden edistäminen

10

Monialainen kuntoutus

10

Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala

5

Avoimen AMKin väylä YAMK-tutkintoon, kevät 2020
Tradenomi (ylempi AMK), restonomi (ylempi AMK): Keskiarvo
Jos hakijoita on saman verran tai vähemmän kuin avoimen AMKin väylän hakuun
asetettuja opiskelupaikkoja, kaikki avoimen väylän valintakriteerit täyttävät hakijat
valitaan koulutukseen. Jos hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia
opiskelupaikkoja, hakijat laitetaan järjestykseen keskiarvon perusteella.
Insinööri (ylempi AMK), agrologi (ylempi AMK): Kaikki hakukelpoiset saavat
paikan
Kaikki avoimen väylän valintakriteerit täyttävät hakijat valitaan koulutukseen (20.6.
jälkeen).
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK: Opintopistemäärä
Jos hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia opiskelupaikkoja, laitetaan kaikki
avoimen väylän valintakriteerit täyttävät hakijat järjestykseen suoritettujen
opintopisteiden perusteella.

JAMK Hakijapalvelut

Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
p. 040 556 0409
hakijapalvelut@jamk.fi

www.jamk.fi/Hakeminen

