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Avoin ammattikorkeakoulu
Tarkoitettu kaikille

Monia mahdollisuuksia

Avoin ammattikorkeakoulu (avoin AMK) on kaikille
avoin mahdollisuus opiskella ammatillisia korkeakouluopintoja. Opintoihin ei ole ikä- tai pohjakoulutusvaatimuksia. Ylemmän ammattikorkeakouluntutkinnon kursseille osallistuvilla tulee kuitenkin olla alan
perustutkinto suoritettuna sekä kolme vuotta työkokemusta. Opinnoista voi joustavasti valita ne aihealueet, jotka parhaiten palvelevat kouluttautumistavoitetta. Opiskelu työn ohessa on mahdollista. Vuosittain
noin 1000 henkilöä opiskelee Centria ammattikorkeakoulun avoimessa ammattikorkeakoulussa.
Avoimet ammattikorkeakouluopinnot ovat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintojaksoja ja
sen piiriin kuuluvat opinnäytetyötä lukuun ottamatta
lähes kaikki opetussuunnitelmien mukainen opetus.

Avoimessa AMK:ssa voi opiskella sekä perustutkinnon että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon
opintojaksoja. Opintoja on tarjolla päivisin, iltaisin ja
viikonloppuisin sekä Oppimiskeskus Averkon kautta
mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Verkko-opinnot, Averko
www.averko.fi

Opinnot koostuvat lähiopetuksesta ja itsenäisestä
työskentelystä. Lisäksi Oppimiskeskus Averko tarjoaa
kokonaan verkon välityksellä tapahtuvia opintojaksoja. Suoritetut opintojaksot voidaan lukea hyväksi
Centria ammattikorkeakoulussa, jos opiskelua jatketaan tutkinto-opiskelijana myöhemmin.

Centria ammattikorkeakoulun
avoimessa AMK:ssa voi opiskella kaikilla
koulutusaloilla:
• Tekniikan ala: insinööri (AMK)
• Liiketalouden ala: tradenomi (AMK)
• Sosiaali-, ja terveysala:
- sairaanhoitaja (AMK),
- terveydenhoitaja (AMK),
- sosionomi (AMK)
• Humanistinen ja kasvatusala: yhteisöpedagogi
(AMK)
• Kulttuuriala: musiikkipedagogi (AMK)
Opetusta järjestetään kaikilla ammattikorkeakoulun
paikkakunnilla Kokkolassa, Ylivieskassa ja
Pietarsaaressa.

Koulutuskalenteri

www.centria.fi/koulutuskalenteri/averko

"Jos tavoitteenasi on ammattitaidon
vahvistaminen, uusi ammatti
tai myöhempi tutkinto-opiskelu
ammattikorkeakoulussa, on avoin
ammattikorkeakoulu oikea tapa
osaamisen kehittämiseen."

Polkuopinnot AMK-tutkintoon
Opiskelija, joka suorittaa 45 opintopistettä jonkun
koulutusohjelman tavoitteiden mukaisia opintoja voi
hakea koulutusohjelman tutkinto-opiskelijaksi. Tällöin
hakijalla ei tutkinto-opiskelijaksi hakeutuessaan
tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä
hakukelpoisuutta.
Opintopolku (45 op) koskee sekä päivä- että monimuotokoulutusta. Opinnot ovat pääsääntöisesti
ensimmäisen vuoden opintoja tai yksilöllisesti räätälöityjä opintopolkuja.

Opiskelu tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä
Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskellaan
pääsääntöisesti joko aikuisten tai nuorten tutkintoon
johtavan koulutuksen ryhmien mukana.
Valittavana ovat lähes kaikki ammattikorkeakoulun
opintojaksot ja koulutukseen voi hakeutua ympäri vuo-

den (Huom! Sosiaali- ja terveysalan polkuopintoihin voi
hakea vain kesäisin). Hakeminen Oppimiskeskus Averkon
järjestämiin verkko-opintoihin tapahtuu kolme kertaa
vuodessa. Avoimessa AMK:ssa voi olla myös tarjontaa
erillisistä opintojaksoista. Näistä ilmoitetaan erikseen.
Centria ammattikorkeakoulun avoimen
AMK:n tarjonta löytyy opinto-oppaasta:
https://soleops.cou.fi/opsnet
Lisätietoja: www.centria.fi
Verkko-opinnot löytyvät koulutuskalenterista:
www.centria.fi/koulutuskalenteri/averko
Lisätietoja verkko-opinnoista: www.averko.fi

Opintomaksut
Opintomaksu määräytyy opintojen mitoituksen mukaan
seuraavasti:
1....................................opintopiste (op) 10 €
2...................................op 20 €
3...................................op 30 €
jne. 4–29 op
30-66 op........................200 €
Hinnat sisältävät opetuksen ja koulutusmateriaalit.
Osallistumismaksu laskutetaan ilmoittautumisen
perusteella opintojakson alkamisen jälkeen.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Koulutuskoordinaattori
Nina Lång
nina.lang@centria.fi,
puh. 044 725 0014
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