YAMK-tutkinnot 2020
Jyväskylän ammattikorkeakoulu | Paikkoja valituille

Tervetuloa
JAMKiin!
Opiskelusta on tullut osa elämää.
JAMKiin palataan yhä uudestaan päivit
tämään viimeisintä osaamista tai hake
maan uutta suuntaa uralle.
Ylemmissä ammattikorkeakoulu
opinnoissa kiteytyy elämän mittainen
oppiminen: sinulla on jo työelämässä
hankittua kokemusta, aiempi tutkinto ja
nyt lähdet tavoittelemaan jälleen tutkin
toa. Useille YAMK-opiskelijoille matka on
kuitenkin yhtä tärkeä kuin itse tutkinto.
Opinnot avaavat uusia näkökulmia tut
tuun alaan tai auttavat suuntamaan uraa
uudelleen. Opinnot ovat myös loistava
paikka verkostoitua!
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Uralla eteenpäin
Jyväskylän ammattikorkeakoulu on
yksi tunnetuimmista ylemmän ammat
tikorkeakoulututkinnon kouluttajista.
Tietyt asiantuntijuusalueet houkutte
levat meille opiskelijoita eri puolilta
Suomea.
YAMK-tutkinto on yksi merkittävis
tä oman osaamisen kehittämisen
mahdollisuuksista. Sillä haetaan lisää
osaamista työhön tai vaihtoehtoises
ti suunnataan täysin uudelle ural
le. YAMKilla varmistat kilpailukykysi
muuttuvassa työympäristössä.
Tarjoamme YAMK-tutkintoja kuudel
la eri alalla. Kaikkia tutkinto-ohjelmia
yhdistää käytännönläheisyys, asian
tuntijana kehittyminen ja joustavuus.
Sisällöllisesti tutkinto-ohjelmat on
suunnattu alalla toimiville asiantunti

joille, joten YAMKeissa merkittävässä
roolissa on myös verkostoituminen.
Verkostojohtamisen tutkinto-ohjel
massa voit verkostoitua myös muiden
alojen asiantuntijoiden kanssa.
Onko sinulla jo AMK-tutkinto? Pääs
täksesi uralla eteenpäin, opiskele
YAMK-tutkinto!

jamk.fi/
yamk
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Miksi YAMK
Ylempi korkeakoulututkinto

Verkostot

YAMK on ylempi korkeakoulututkinto.
Saat kelpoisuuden virkaan tai toi
meen, jonka vaatimuksena on ylempi
korkeakoulututkinto.

YAMK on verkostoja. Kasvatat asian
tuntijaverkostoasi ja saat uusia näkö
kulmia.

Asiantuntijuus
YAMK-opinnot on suunnattu asiantun
tijalle. Aiempi kokemus ja osaaminen
ovat olennainen osa opintojasi.

Kansainvälisyys
YAMK on rajat ylittävä. Pääset kan
sainväliseen ympäristöön ja voit
halutessasi opiskella englanniksi ja
ulkomailla.

Joustavuus
YAMK skaalautuu ja joustaa. Opiskele
työn ohessa, työtä kehittäen ja juuri
sinua kiinnostavia aiheita.
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Uusi YAMKopetussuunnitelma ja
JAMK Master School
of Management
YAMK-opetussuunnitelma uudistui 2019
ja toi mukanaan kaikille yhteiset johtami
sen opinnot. Nyt pääset myös opin
noissa pohtimaan strategiaa, taloutta
ja ihmisten johtamista eri alojen asian
tuntijoiden kanssa. Tämä, jos mikä on
työelämälähtöistä oppimista!
Haluatko olla mukana ratkomassa tu
levaisuuden haasteita? JAMK Master
School of Managementissa tartumme
rohkeasti globaaleihin ongelmiin. Solve
the wicked problems!

6

YAMK-tutkinnot

YAMK-tutkinto?
Laajuus

Suomenkieliset tutkinnot – hae 18.3.–1.4.2020

60-90 opintopistettä

• Kestävä energia, insinööri (ylempi AMK)

Opiskeluaika

• Kliininen asiantuntija, sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK)

1-2 vuotta

• Logistiikka, insinööri (ylempi AMK)

Opiskelumuodot

• Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen, restonomi (ylempi AMK)

monimuoto-opiskelu

• Monialainen kuntoutus, sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK)

Hakeminen

• Organisaation ja talouden johtaminen, tradenomi (ylempi AMK)

Englanninkieliset tutkinnot:
8.–22.1.2020 klo 15 asti

• Robotiikka, insinööri (ylempi AMK)
• Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, sosiaali- ja terveysala
(ylempi AMK)

Suomenkieliset tutkinnot:
18.3.–1.4.2020 klo 15 asti

• Teknologialiiketoiminnan johtaminen, insinööri (ylempi AMK)
• Terveyden edistäminen, sosiaali- ja terveysala
(ylempi AMK)
• Verkostojohtaminen (ylempi AMK)

Lue lisää:

Opiskele
englann
iks

Lue lisää

21

jamk.fi/yamk
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Kestävä energia
insinööri (ylempi AMK)
Koulutustyyppi
monimuoto-opiskelu

18.3.–1.4.2020

Syvenny energia-alan muutokseen
ja opi luomaan liiketoimintaa kestä
vyys huomioiden. Kestävän energian
YAMK-koulutuksesta saat taidot ja
tiedot toimia asiantuntijuutta vaati
vissa kehittämis-, esimies- ja johto
tehtävissä energia-alalla. Tunnet alasi
uusimmat teknologiset ratkaisut ja
osaat kehittää uusia tuotteita sekä
palveluita.

Kuka voi hakea:

Opintojen aihealueita

Laajuus
60 op

Aloituspaikat
20

Hakuaika

Voit hakea, jos sinulla on
Insinööri (AMK) tai Bachelor of
Engineering tai muu soveltuva
korkeakoulututkinto ja 2 vuotta
työkokemusta tekniikan alalta
korkeakoulututkinnon jälkeen.
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• liiketoiminnan johtaminen ja organi
sointi sekä johdon laskentatoimi
• johtajuus ja esimiestyöskentely
• tulevaisuuden energiaratkaisut ja
energialiiketoiminta
• resurssitehokkuus
• laatu, ympäristö ja turvallisuus

• uusien energiatuotteiden ja palvelui
den kehittäminen
• valinnaiset opinnot
• opinnäytetyö

Lue lisää
jamk.fi/energialiiketoiminta

Logistiikka
insinööri (ylempi AMK)
Tähtäätkö logstiikan asiantuntemusta
vaativiin kehittämis- ja johtotehtä
viin? Saat uusinta tietoa ihmisten ja
toiminnan johtamisesta, toimitusketjun
hallinnasta ja logistiikasta, yhteistyö
verkostoista sekä hankinnoista.
Opit käyttämään erilaisia kehittä
mis- ja optimointimenetelmiä, joiden
avulla nykyisestä toiminnasta saadaan
tehokkaampaa ja suoraviivaisempaa.
Kehität itseäsi ja opit kehittämään
organisaatiotasi. Opit reagoimaan
nopeisiin muutoksiin, luomaan uusia
toimintamalleja ja johtamaan muutos
prosesseja.

Opintojen aihealueita
•
•
•
•
•
•

logistiikan johtaminen
tulevaisuuden logistiikka
johtajuus
talouden ohjaus
valinnaiset opinnot
opinnäytetyö

Lue lisää

Koulutustyyppi
monimuoto-opiskelu

Laajuus
60 op

Aloituspaikat
20

Hakuaika
18.3.–1.4.2020

jamk.fi/logistiikanyamk

Kuka voi hakea:
Voit hakea, jos sinulla on
Insinööri (AMK) tai Bachelor of
Engineering tai muu soveltuva
korkeakoulututkinto ja 2 vuotta
työkokemusta tekniikan alalta
korkeakoulututkinnon jälkeen.
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Koulutustyyppi
monimuoto-opiskelu,
verkko-opiskelu

Laajuus
90 op

Aloituspaikat
30

Hakuaika
18.3.–1.4.2020

Kuka voi hakea:
Voit hakea, jos sinulla on
Restonomi (AMK), Tradenomi
(AMK), Bachelor of Hospitality
Management tai muu soveltuva
korkeakoulututkinto ja 2 vuotta
työkokemusta matkailu- ja ravit
semisalalta korkeakoulututkin
non jälkeen.
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Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen
restonomi (ylempi AMK)
Opiskele ylempi korkeakoulututkinto
kokonaan verkossa! YAMK-ohjelmas
sa kehitetään palveluliiketoiminnan
johtamis- ja kehittämisosaamista
digitalisoituvassa ja kansainvälisty
vässä työelämässä. Opinnot vahvis
tavat osaamistasi ja kilpailukykyäsi
palvelualan asiantuntijana, johtajana ja
kehittäjänä.
Opinnoissa käsitellään mm. strate
gista palveluiden johtamista, vastuul
lista johtamista ja muutosjohtamista.
Toimintaympäristön analysointitaidot
parantavat mahdollisuuksiasi enna
koida alallasi tapahtuvia muutoksia
ja johtaa organisaatioita alati kehitty
vässä työelämässä. Vapaavalintaisten
opintojen avulla voit laajentaa osaa

mistasi juuri haluamaasi suuntaan.
Lisäksi YAMK-opiskelijat voivat eril
lismaksusta osallistua opintomatkoi
himme, jotka suuntautuvat esim. esim.
Piilaaksoon (USA).

Opintojen aihealueita
•
•
•
•

uudistuva johtaminen
tutkiva kehittäminen
täydentävä osaaminen
opinnäytetyö asiantuntija-alueelta

Lue lisää
jamk.fi/restonomiyamk

Organisaation ja talouden
johtaminen
tradenomi (ylempi AMK)
Opiskele ylempi korkeakoulututkinto
kokonaan verkossa! YAMK-ohjelmam
me keskittyy organisaation ja talouden
johtamiseen yrityksissä. Opintojen
avulla voit kehittää osaamistasi esi
miehenä ja talouden ammattilaisena
digitalisoituvassa ja monimuotoisessa
yritysmaailmassa. Opinnot kehittävät
johtamisosaamistasi ja oman organi
saatiosi johtamiskäytänteitä.
Organisaation johtamisen opinnoissa
käsitellään mm. uudistuvaa ja valmen
tavaa johtajuutta, vastuullista ja stra
tegista johtamista sekä henkilöstöjoh
tamista. Talousjohtamisen opinnoissa
opiskellaan ajankohtaisia teemoja
mm. talouden ohjauksesta, yrityksen
informaatiojärjestelmistä ja verosuun

Koulutustyyppi
monimuoto-opiskelu,
verkko-opiskelu

nittelusta sekä talousanalyyseistä ja
-viestinnästä. Vapaavalintaisten opin
tojen avulla voit laajentaa osaamistasi
juuri haluamaasi suuntaan. Lisäksi
YAMK-opiskelijat voivat erillismaksus
ta osallistua opintomatkoihimme, jotka
suuntautuvat esim. Piilaaksoon (USA).

Opintojen aihealueita
•
•
•
•
•

uudistuva johtajuus
valmentava johtajuus
talouden ohjaus
tutkiva kehittäminen
opinnäytetyö asiantuntija-alueelta

Lue lisää
jamk.fi/tradenomiyamk

Laajuus
90 op

Aloituspaikat
30

Hakuaika
18.3.–1.4.2020

Kuka voi hakea:
Voit hakea, jos sinulla on
Tradenomi (AMK), Restonomi
(AMK), Bachelor of Business
Administration tai muu sovel
tuva korkeakoulututkinto ja 2
vuotta työkokemusta liiketalo
uden ja hallinnon alalta korkea
koulututkinnon jälkeen.
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Robotiikka
insinööri (ylempi AMK)
Koulutustyyppi
monimuoto-opiskelu

Laajuus
60 op

Aloituspaikat
20

Robotiikan YAMK-opinnoissa pereh
dyt robotiikan uusimpiin kehityssuun
tiin. Tunnet alan uusimmat tekno
logiset ratkaisut, tunnet robotiikan
mahdollisuudet ja rajoitukset sekä
osaat kehittää robotiikkaa hyödyntä
viä uusia tuotteita, palveluita ja uutta
liiketoimintaa.

Hakuaika
18.3.–1.4.2020

Kuka voi hakea:
Voit hakea, jos sinulla on
Insinööri (AMK), Bachelor of
Engineering tai muu soveltuva
korkeakoulututkinto ja 2 vuotta
työkokemusta tekniikan alalta
korkeakoulututkinnon jälkeen.
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Valmistuttuasi voit toimia robotiikan
tai robotiikkaa soveltavissa työelämän
kehittämis- ja johtotehtävissä. Osaat
hyödyntää robotiikan uusinta tietoa ja
soveltaa sitä käytännön kehitystehtä
vissä.
Koulutuksessa tutustutaan fyysisten
robottien uusimpiin muotoihin, kuten
mobiili- ja yhteistyörobotiikkaan. Pe
rehdyt myös kyberturvallisuuteen, te

koälyyn ja automaation turvallisuuteen
robotiikan näkökulmasta.

Opintojen aihealueita
•
•
•
•

robotiikan uusimmat sovellukset
koneoppiminen
automaation turvallisuus
opinnäytetyö

Lue lisää
jamk.fi/robotiikanyamk

Teknologialiiketoiminnan
johtaminen
insinööri (ylempi AMK)
Opi johtamaan teknologia-alalla ja
etene urallasi! Teknologialiiketoimin
nan johtamisen YAMK-opinnoista saat
taidot ja tiedot toimia asiantuntemusta
vaativissa työelämän kehittämis- ja
johtotehtävissä myös kansainvälisesti
verkostoituneissa organisaatioissa.
Hallitset alasi uusimmat tiedot sekä
omaat valmiudet yrittäjyyslähtöiseen
toimintaan. Pystyt kehittämään omaa
ja organisaatiosi osaamista. Osaat
johtaa muutosprosesseja systemaatti
sia kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
Opit luomaan ja analysoimaan uusia
toimintamalleja.

Koulutustyyppi
monimuoto-opiskelu

Opintojen aihealueita

Laajuus
60 op

• johtaminen ja leadership
• johdon laskentatoimi ja
päätöksenteko
• kansainvälinen teknologialiiketoiminta
• tuotekehitystoiminnan johtaminen
• tuotannon johtaminen
• teollisuuden palveluliiketoiminta

Lue lisää
jamk.fi/teknologiaosaaminen

Aloituspaikat
20

Hakuaika
18.3.–1.4.2020

Kuka voi hakea:
Voit hakea, jos sinulla on
Insinööri (AMK), Bachelor of
Engineering tai muu soveltuva
korkeakoulututkinto ja 2 vuotta
työkokemusta tekniikan alalta
korkeakoulututkinnon jälkeen.

Koulutus sisältää lähipäiviä, jolloin
pääset keskustelemaan ja verkostoitu
maan alan kollegoiden kanssa.
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Verkostojohtaminen
ylemmät AMK-tutkinnot
Koulutustyyppi
monimuoto-opiskelu

Laajuus
60-90 op

Aloituspaikat
30

Haluatko oppia johtamaan ja kehittä
mään verkostoja entistä paremmin,
myös kansainvälisesti? Verkostojohta
misen ylempi AMK on suunnattu sinul
le, joka haet urakehitystä, vastuuta ja
johtamistaitoja yhä kansainvälisem
mässä ja haasteellisemmassa toimin
taympäristössä.

Hakuaika
18.3.–1.4.2020

Kuka voi hakea:
Koulutukseen voi hakea useal
la eri AMK-tutkinnolla. Pohja
koulutuksen lisäksi vaaditaan
vähintään 2 vuoden työkokemus
asianomaiselta alalta pohjakoulutusvaatimuksena olevan
tutkinnon valmistumisen jälkeen.
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Saat uusinta tietoa verkostoista, ver
kostojohtamisesta ja yhteistyön kehit
tämisestä. Opit johtamaan hankintoja
ja liiketoimintaa menestyksellisesti.
Verkostojohtaminen on monialainen
tutkinto-ohjelma, joka kokoaa asian
tuntijoita tekniikan alalta sekä sosiaalija terveysalalta.
Tutkinnon laajuus ja rakenne riippuvat
taustakoulutuksestasi.

Valmistut tutkintoon pohjakoulutuksen mukaan
•
•
•
•
•
•
•

Insinööri (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Lue lisää
jamk.fi/verkostojohtaminen
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Sosiaali- ja terveysala
Koulutustyyppi

ylemmät AMK-tutkinnot

monimuoto-opiskelu

Laajuus
90 op

Aloituspaikat ja hakukohteet
•
•
•
•

Monialainen kuntoutus 20
Kliininen asiantuntija, 20
Sosiaali- ja terveysalan
johtaminen 25
Terveyden edistäminen 20

Hakuaika
18.3.–1.4.2020

Kuka voi hakea:
Koulutukseen voi hakea usealla eri
AMK-tutkinnolla. Pohjakoulutuksen
lisäksi vaaditaan vähintään 2 vuoden
työkokemus asianomaiselta alalta
pohjakoulutusvaatimuksena olevan
tutkinnon valmistumisen jälkeen.
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Tulevaisuuden sosiaali- ja terveysala
tarvitsee työelämän kehittäjiä ja palve
luiden uudistajia vaativiin asiantuntijaja johtamistehtäviin.

Valitse suuntautumisvaihtoehtosi!
Monialainen kuntoutus

Varmista kilpailukykysi muuttuvassa
sote-kentässä syventämällä osaamis
tasi ylemmässä AMK-tutkinnossa.
Sosiaali- ja terveysalan YAMK-tut
kinnossa voit lisätä kansainvälis
tä osaamistasi hakemalla mukaan
kansainväliseen kaksoistutkinto-oh
jelmaan (Double Degree programme)
joka toteutetaan yhdessä itävaltalai
sen korkeakoulukumppanin, Carinthia
University of Applied Sciences (CUAS)
kanssa.

Työskenteletkö moniammatillisissa työ
ryhmissä? Haluaisitko syventää monia
laisen kuntoutuksen osaamistasi?
Jyväskylä tarjoaa monipuolisen ympä
ristön kuntoutusosaamisen kehittämi
selle. JAMK toimii yhdessä Metropolia
Ammattikorkeakoulun kanssa kuntou
tusalan osaamiskeskittymänä ja kehittää
alan koulutusta sekä edistää yhteistyötä
tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
Liity osaavaan joukkoomme ja ole
mukana uudistamassa kuntoutuksen

palveluja! Monialaisen kuntoutuksen
YAMK-opinnoissa syvennät monia
laisen kuntoutuksen osaamistasi ja
saat valmiuksia ennakoida ja osallis
tua kuntoutuksen kokonaisuudistuk
seen. Opit kehittämään ja johtamaan
monialaisen kuntoutuksen prosesseja
ja toimintamalleja omassa organisaa
tiossasi ja verkostoissasi. Sovellat
työssäsi kansallista ja kansainvälistä
näyttöön perustuvaa tietoa.
Opintojen aihealueita:
• näyttöön perustuva toiminta
• kuntoutuksen monitieteinen tieto
perusta
• monialaisen kuntoutuksen asiakas
työn menetelmät
• monialaisen kuntoutuksen kehittäjä

Kliininen asiantuntija
Koulutuksessa hankit valmiuksia
vaativaan hoitotyön päätöksentekoon

ja opit toimimaan terveydenhuollon
asiantuntijana eri työympäristöissä.
Saat osaamista kliinisen hoitotyön
uudistamiseen parhaaseen mahdolli
seen näyttöön perustuen. Koulutuksen
jälkeen osaat johtaa kliinisen hoitotyön
muutos- ja kehittämisprosesseja.
Kliinisen asiantuntijan ydinosaamiset:
• hoidon tarpeen arviointi ja kliininen
tutkiminen
• näyttöön perustuva toiminta
• kansansairauksien ennaltaehkäisy ja
hoitotyö
• kliinisen hoitotyön erityiskysymykset
Voit täydentää osaamistasi myös mo
nialaisesti sekä JAMKin että muiden
korkeakoulujen tarjonnasta. Henkilö
kohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma
antaa sinulle mahdollisuuden osallis
tua kansainväliseen toimintaan, tarjolla
on mm. intensiiviviikkoja yhteistyökor
keakouluissa.

Sosiaali- ja terveysalan
johtaminen
Koulutuksen aikana johtamista tar
kastellaan sosiaali- ja terveysalan
muodostamassa toiminnallisessa ko
konaisuudessa. Johtamisen tehtävänä
on ymmärtää työyhteisön päivittäistoi
minnan tavoitteet suhteessa valittuun
strategiaan.
Johtamisella ratkaistaan päivittäis
johtamisen synnyttämiä haasteita,
ylläpidetään työyhteisön koheesiota
sekä kehitetään toimintaa. Hyväl
lä johtamisella varmistetaan työyh
teisön jäsenten korkea osaaminen
sekä onnistunut viestintä työyhteisön
sisällä ja sidosryhmille. Toiminnassa
huomioidaan yhteiskunnan kulloinkin
asettamat reunaehdot kuten kestävä
kehitys, työvinvointi ja tuottavuus sekä
ammattietiikka ja yhteiskuntavastuu.
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Hankit valmiuksia toimia sosiaali- ja
terveysalan johtajana ja palvelujen
kehittäjänä julkisissa ja yksityisissä
organisaatioissa sekä järjestöissä tai
yrittäjänä. Opit tunnistamaan kansain
välisiä hyviä käytänteitä ja kehittä
mään asiakaslähtöisiä hyvinvointipal
veluja näyttöön perustuen.

yksityisissä organisaatioissa sekä jär
jestöissä tai yrittäjänä. Opit ennakoi
maan sosiaali- ja terveysalan kansal
lista ja kansainvälistä muutosta sekä
kehittämään hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen toimintaa ja toimintamal
leja omalla alueellasi ja organisaatios
sasi näyttöön perustuen.

Opintojen aihealueita:
• johtaminen asiantuntijatyössä sosi
aali ja terveyspalveluissa
• sosiaali- ja terveydenhuollon
hallinto- ja päätöksenteko
• henkilöstön- ja työhyvinvoinnin joh
taminen
• tieto- ja laatujohtaminen sosiaali- ja
terveyspalveluissa

Opintojen aihealueita:
• näyttöön perustuva toiminta
• terveyden edistämisen suunnitteluja arviointimallit
• terveyden edistämisen menetelmät
• terveyden edistämisen asiantunti
juus ja johtaminen

Terveyden edistäminen
Kehität valmiuksiasi toimia hyvinvoin
nin ja terveyden edistämisen asiantun
tijana tai koordinaattorina julkisissa ja
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Koulutus on IUHPE:n, The Internatio
nal Union for Health Promotion and
Education, akkreditoima.

Lue lisää
jamk.fi/sotealayamk

Palliatiivisen hoitotyön
osaajille on kysyntää
Palliatiivisen hoitotyön koulutuksen
syventävät opinnot jatkuvat JAMKis
sa.
Kokonaisuuden voivat valita ne opis
kelijat, jotha haluavat kehittää pallia
tiivisen ja saattohoidon osaamistaan
maisteritason opinnoissa. Kokonai
suus sisällytetään tutkinto-ohjelman
täydentäviin opintoihin.
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Opiskele englanniksi
ja kansainvälisty!
Ylemmän korkeakoulututkinnon opin
noissa tutustut englanninkielisiin ai
neistoihin opiskelukielestä riippumat
ta, joten miksipä et samalla opiskele
koko tutkintoa englanniksi? Kielitai
to paranee ja pääset tutustumaan
laajemmin oman asiantuntijuusalasi
sisältöihin. Samalla myös verkostoidut
kansainvälisesti.
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Englanninkieliset
YAMK-tutkinnot
Hae 8.–22.1.2020
• Artificial Intelligence and Data-analytics
• Cyber Security
• International Business Management
• Sport Business Management
• Sport and Exercise Physiotherapy
Englanninkielisiin tutkintoihin voit hakea tammikuun
haussa ja suomenkielisiin tutkintoihin maaliskuun
haussa.
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Koulutustyyppi
monimuoto-opiskelu

Master of Engineering

Laajuus

Kiinnostaako tekoälyn ja data-analy
tiikan hyödyntäminen ja soveltaminen
käytännössä? Artificial Intelligence
and Data-analytics YAMK-koulutuk
sessa opit ymmärtämään tekoälyn ja
data-analytiikan mahdollisuuksia ja
soveltamiskohteita. Ymmärrät datan
laadun ja datastrategian merkityksen
ja osaat huomioida tekoälyn etiikkaa.

60 op

Aloituspaikat
20

Hakuaika
8.–22.1.2020

Kuka voi hakea:
Voit hakea, jos sinulla on
Insinööri (AMK) tai Bachelor of
Engineering tai muu soveltuva
korkeakoulututkinto ja 2 vuotta
työkokemusta tekniikan alalta
korkeakoulututkinnon jälkeen.
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Artificial Intelligence and
Data-analytics
Opintojen aihealueita
•
•
•
•
•

Artificial Intelligence
Data-analytics
Machine Learning
Vapaasti valittavat opinnot
Opinnäytetyö

Lue lisää
jamk.fi/aiyamk

Opit suunnittelemaan, kehittämään ja
toteuttamaan tekoälyä ja data-analy
tiikkaa hyödyntäviä projekteja erilai
siin reaalimaailman haasteisiin. Opit
arvioimaan käytettävien menetelmien
toimivuutta ja valmistuttuasi osaat
käyttää oikeita menetelmiä oikeassa
ympäristössä oikeaan dataan. Jos olet
insinööri (AMK) ja sinulla on jo ohjel
mointiosaamista, hae!

Cyber Security
Master of Engineering
Koulutustyyppi
monimuoto-opiskelu
Kyberturvallisuuden englanninkielises
sä YAMK-koulutuksessa opit kyber
turvallisuuden hallinnasta, teknisestä
implementaatiosta, auditoinnista,
standardoinnista ja lainsäädännöstä.
Opit suunnittelemaan, kehittämään,
toteuttamaan ja hallitsemaan kyber
turvallisuuteen liittyviä teknologisia
ratkaisuja realistisessa yritysympäris
tössä.

Opintojen aihealueita
• Security Management in Cyber
Domain
• Cyber Security Implementation in
Practice
• Auditing and Testing Technical
Security

• Cyber Security Exercise
• Vapaasti valittavat opinnot
• Opinnäytetyö

Laajuus

Lue lisää

Aloituspaikat

jamk.fi/kyberyamk

30

60 op

Hakuaika
8.–22.1.2020

Kuka voi hakea:
Voit hakea, jos sinulla on
insinööri (AMK) tai Bachelor of
Engineering ICT-alalta tai muu
soveltuva korkeakoulututkinto ja
2 vuotta työkokemusta ICT-alal
ta korkeakoulututkinnon jälkeen.
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Study mode
Part-time studies

Length
90 Credits

Annual intake

International Business
Management
Master of Business Administration
International Business Management is
an international opportunity for those
who want to challenge themselves!

20

To whom:

Our programme is for those, who
after experiencing the multiple facets
of business world, want to take their
careers forward and upgrade their
competence.

You have already some
experience in the business
world, but want to upgrade your
competence. You can apply if
you have a bachelor’s degree
in the field of business or other
equivalent degree and at least
2 years of work experience
from the field of business after
graduation.

The principal focus of this programme
is to develop your competences in
order to act as a global business
manager to explore new business
opportunities in global markets and
manage global business operations.
You can plan your studies flexibly
based on your career targets and
develop yourself in an international

Application period
8 Jan - 22 Jan 2020
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environment on campus and abroad,
e.g., by participating in our shortterm JAMK leadership programme in
Silicon Valley, USA.

Programme Structure
•
•
•
•
•

Global Business Management
Management module
Research and Development
Electives
Thesis

Read More
jamk.fi/masterofbusiness

Sport Business Management
Master of Business Administration

Study mode
Part-time studies

Sport Business Management is aimed
for those who wish to develop their
career and enhance their knowledge
in the field of sport business.
The focus of this programme is to
enable the student to innovate new
ideas and solve business problems
in sport management field, develop
sport organisations, and explore new
business opportunities in the field of
sport.
Students develop skills in economic
and financial management in sport
organisations, management and
leadership skills, sport business
intelligence, modern sport marketing,
service design and sport event
management.

The studies are designed as parttime programme. However, studies
can be individually designed to be
completed also fulltime. The study
programme consists of both oncampus and online learning methods.
On-campus days are planned to serve
also students with full-time jobs.
Lectures are held at JAMK’s campus
in Jyväskylä.

Programme Structure
•
•
•
•

Core management
Sport Business management
Research and development
Master’s thesis

Read More
jamk.fi/sportbusinessmanagement

Length
90 Credits

Annual intake
20

Application period
8 Jan - 22 Jan 2020

To whom:
To sports enthusiasts who are
working in the sports industry,
interested in working with sports
or willing to enchance their
knowledge. You can apply if you
have a bachelor’s degree in the
field of business, sport or other
equivalent degree and at least 2
years of work experience from
the field of business or sport after
graduation.
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Study mode
Part-time studies

Master of Health Care

Length

The focus of the programme is the
specialization to manage prevention,
gain expertise in clinical reasoning
and decision making, and manage
rehabilitation processes including
collaboration with athletes, coaches
and other sport professionals in
multidisciplinary teams. In addition to
competitive sports you will be able to
promote the physically active lifestyle
among people representing different
age groups and levels of functioning
and ensure their safe participation in
recreational sport and exercise.

90 Credits

Annual intake
20

Application period
8 Jan - 22 Jan 2020

To whom:
You can apply if you have
a bachelor's degree in
physiotherapy and at least two
years of work experience in
the relevant field. The courses
take place both on-campus in
JAMK’s facilities in Jyväskylä
and online.
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Sport and Exercise
Physiotherapy

City of Jyväskylä is the leading
sport city gathering the highest level
of expertise in exercise, sports,
wellbeing, health, rehabilitation and
learning in the entire country.

Parts of this master programme is
carried out with EduFutura Jyväskylä,
a partnership in learning including
JAMK, University of Jyväskylä,
and Gradia. This unique learning
environment offers students excellent
potential further develop their careers in
sports and exercise physiotherapy.

Programme Structure
•
•
•
•
•

Sport and exercise physiotherapy
Master's thesis
Research and development
Management
Elective studies

Read More
jamk.fi/sportandexercisephysiotherapy

Täydennyskoulutus
Haaveiletko YAMK-tutkinnon suoritta
misesta, mutta haluat ensin kurkistaa
JAMKin opintoihin?
Tarjoamme useita vaihtoehtoja muu
taman päivän kursseista laajoihin
30 – 60 op kokonaisuuksiin. Osan
opinnoista voit suorittaa myös koko
naan verkossa. Useat opinnot voidaan
hyväksilukea, jos aloitat myöhemmin
tutkinto-opinnot.
Valitse täydennyskoulutus, erikoistu
miskoulutus tai tule seminaariin.

Lue lisää
jamk.fi/aikuiskoulutus
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Avoin AMK

Vaihtoehtona avoin AMK

Kenelle
YAMK-opintoihin voivat
ilmoittautua AMK-tutkinnon
suorittaneet

Opintotarjonta
Tutkintojen osia: polkuopin
not, osaamiskokonaisuudet
ja yksittäiset opintojaksot

Tiesitkö, että avoimessa ammattikor
keakoulussa voit tehdä samoja opin
toja kuin tutkintokoulutuksessakin?
Avoimessa AMK:ssa tekemäsi opinnot
luetaan hyväksesi, mikäli tulet myö
hemmin valituksi tutkinto-opiskelijaksi.
Avoimen väylän kautta voit päästä tut
kintokoulutukseen jopa ilman valinta
kokeita!

Opiskelumuodot
Päiväopiskelu, monimuo
to-opinnot, verkko-opinnot

Ilmoittautuminen
jamk.fi/avoin,
opintomaksu max. 15 €/op

Opiskelun voit aloittaa avoimen polku
opinnoissa. Sinulla tulee olla riittävä
pohjakoulutus, mutta YAMK-hakukel
poisuuteen vaadittavan työkokemuk
sen ei tarvitse vielä olla valmiina. Riit
tää, kun työkokemusvaatimus täyttyy
tutkintokoulutukseen hakiessasi.

Lue lisää
jamk.fi/avoin

Kehitä osaamistasi
Kun haluat lisätä työelämässä tarvitse
maasi osaamista, valitse täsmäkoulu
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tukseksi korkeakouludiplomi tai avoi
men AMK:n yksittäisiä opintojaksoja.
Opiskella voit myös työn ohessa. Vain
ilmoittautuminen riittää.
Opintoja on tarjolla eri aloilta ja eri
tavoin toteutettuna, myös kokonaan
verkossa. Avoimessa opiskelet edul
lisesti, maksat vain 10-15 € opinto
pisteestä. Opinnot ovat maksuttomia
työttömille työnhakijoille ja turvapai
kanhakijoille vuonna 2020.

Lue lisää
jamk.fi/avoin

Avoimessa AMK:ssa
alkavat koulutukset
Polkuopintoja on lähes kaikissa
YAMK-koulutuksissamme. Aiemmin
esiteltyjen tutkinto-ohjelmien lisäksi
on koulutuksia, joissa ei ala joka vuosi
tutkintoryhmää, vaan voit aloittaa
opinnot avoimessa AMK:ssa:

Tee YAMK
opintoja
a
avoimess
AMK:ssa

•
•
•
•
•

Digital Supply Chain Management
Full Stack Software Development
Elinkaaripalveluiden johtaminen
Professional Project Management
Projektijohtaminen

Lue lisää
jamk.fi/polkuopinnot
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Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Koulutustyyppi
monimuoto-opiskelu

Laajuus

Kiinnostaako ura opetusalalla? Am
matillisessa opettajakorkeakoulussa
(AOKK) voit opiskella ammatilliseksi
opettajaksi, ammatilliseksi erityisopet
tajaksi ja opinto-ohjaajaksi.

koulututkinto ja kolme vuotta työkoke
musta tutkintoa vastaavalta alalta.

60 opintopisteen laajuiset koulutukset
on tarkoitettu aikuisille, pedagogisen
osaamisen kehittämisestä kiinnos
tuneille oman alansa ammattilaisille.
Opiskelu kestää noin 1–2 vuotta ja
sopii työn oheen.

Opettajille tarkoitettu jatkokoulutus
antaa sinulle kelpoisuuden erityisope
tuksen tehtäviin ammatillisessa koulu
tuksessa.

Ammatillinen
opettajankoulutus

Opettajille tarkoitettu jatkokoulutus
antaa kelpoisuuden opinto-ohjauksen
tehtäviin kaikille kouluasteille.

Ammatillinen
erityisopettajankoulutus

60 op

Aloituspaikat
360 | 40 | 50

Hakuaika
2.–23.1.2020

Ammatillinen opettajankoulutus antaa
sinulle opettajan pedagogisen pä
tevyyden. Opettajaksi voit opiskella
alueryhmissämme eri puolilla Suomea
tai verkossa. Hakijoilta edellytetään
pääsääntöisesti soveltuva korkea
30

Opinto-ohjaajankoulutus

Lue lisää
jamk.fi/aokk
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18.3.

Hakuajat 2020

8.1.
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Kevään
1. yhteishaku alkaa
www.studyinfo.fi

22.1.

1.4.

klo 15.00 yhteishaku päättyy

29.1.

tammikuu

Kevään
2. yhteishaku alkaa
www.opintopolku.fi

klo 15 mennessä
mahdollisten
liitteiden toimittaminen

helmikuu

valintakokeet
maalishuhtikuussa

klo 15.00 yhteishaku
päättyy

8.4.

maaliskuu

klo 15 mennessä
mahdollisten
liitteiden
toimittaminen

huhtikuu

1.

2.

Tutustu koulutuksiin
jamk.fi/yamk-tutkinnot

Kysy lisää chatissä, yhteydenottolomakkeella,
puhelimitse tai tapahtumissa. Hakijapalvelumme
palvelee kaikissa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.
jamk.fi/hakijapalvelut

8.7.
5.6.

1. haun valintojen
julkistaminen
viimeistään 5.6.

valintakokeet
toukokesäkuussa

2. haun valintojen
julkistaminen viimeistään 8.7.

10.7.

1. haun opiskelupaikan vastaanottaminen
viimeistään klo 15.00

15.7.

2. haun opiskelupaikan vastaanottaminen
viimeistään klo 15.00

31.7.

toukokuu

kesäkuu

heinäkuu

3.

4.

Hae studyinfo.fi tai opintopolku.fi
-sivustolla. Suoran linkin
hakukohteeseen löydät jamk.fisivustolta tutkinnon omalta sivulta.

Hyväksymiskirjeet lähetetään
sähköpostitse. Muista pitää
tietosi ajan tasalla
opintopolku.fi-palvelussa.

klo 15.00 varasijoilta
hyväksyminen päättyy

elokuu

Kevään 1. yhteishaku
englanninkieliset
koulutukset
Kevään 2. yhteishaku
suomenkieliset
koulutukset
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Haluatko lisätietoja
hakemisesta?
Hakijapalvelut palvelee sinua kaikissa hakemiseen liittyvissä asioissa.

Ota rohkeasti yhteyttä tai tule käymään, kun haluat:
• saada lisätietoa tutkintoon johtavasta koulutuksesta
• haluat varmistaa hakukelpoisuutesi
• haluat saada lisätietoa opiskelijavalinnastasi.
Puh. 040 556 0409, sähköposti: hakijapalvelut@jamk.fi

Käyntiosoite
Huone B107, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä (sisäänkäynti D1-ovista)
Huone D124, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Voit myös jättää meille kysymyksen web-sivujen chatissä tai
lomakkeella: jamk.fi/hakijapalvelut

Lue lisää hakemisesta
jamk.fi/hakeminen
34
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Hakijapalvelut, JAMK
PL 207, Rajakatu 35 B1
40101 JYVÄSKYLÄ
puh. 040 556 0409
hakijapalvelut@jamk.fi
jamk.fi/hakeminen

#jamk

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

11/2019/2500, JAMK pidättää oikeuden muutoksiin.

Facebook facebook.com/jamk.fi
Instagram @jamk.fi
Twitter @JAMK_fi
LinkedIn JAMK University of Applied Sciences
blogit.jamk.fi

