Valintaperusteet Xamkin erillishaussa ”Haku avoimen amk:n opintojen perusteella”
syksystä 2020 alkaen

Tässä haussa voivat hakea tutkinto-opiskeluoikeutta sekä avoimen amk:n polkuopiskelijat ja yksittäisiä avoimen amk:n opintoja riittävästi suorittaneet, että jatkoväyläopintoja suorittaneet.
Haussa avoimen amk:n opintojen perusteella voi hakea henkilö, joka on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa koulutukseen soveltuvia opintoja vähintään 50 opintopistettä, tai joka on
suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa 30 opintopistettä (1.1.2021 lukien 20 opintopistettä) jatkoväyläopintoja osana 2. asteen ammatillista tutkintoa tai ammattitutkintoa ja valmistuu
ammatilliselta toiselta asteelta.

- Jatkoväyläopiskelijat: ovat suorittaneet ko. koulutukseen ennalta määritellyt avoimen ammattikorkeakoulun opinnot osana toisen asteen ammatillista perustutkintoaan tai ammattitutkintoaan.
- Muut avoimen amk:n opintoja suorittaneet (polkuopiskelijat): ovat suorittaneet opintonsa alla
mainituissa koulutuksissa:
• Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala:
- ensihoitaja-, sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus: ensihoitaja-, sairaanhoitaja- tai
terveydenhoitajakoulutuksessa
- geronomi-, fysioterapeutti-, liikunnanohjaaja-, jalkaterapeutti-, naprapaatti- ja sosionomikoulutus: samassa koulutuksessa johon hakee
- AMK-sairaanhoitajasta ensi- tai terveydenhoitajaksi: samassa koulutuksessa johon hakee
- AMK-yhteisöpedagogista sosionomiksi: samassa koulutuksessa johon hakee
• Tekniikan ala: tekniikan alan koulutuksessa, opintojen soveltuvuus tavoitetutkintoon tarkistetaan
• Merenkulku: samassa koulutuksessa johon hakee
• Luonnonvara-ala: samassa koulutuksessa johon hakee
• Humanistinen ja kasvatusala: samassa koulutuksessa johon hakee
• Liiketalouden ala: tradenomi- tai restonomikoulutuksessa, opintojen soveltuvuus tavoitetutkintoon tarkistetaan
• Matkailu- ja ravitsemisala: restonomi- tai tradenomikoulutuksessa, opintojen soveltuvuus
tavoitetutkintoon tarkistetaan
• Tietojenkäsittely: tietojenkäsittelykoulutuksessa, mahdollisesti myös tietotekniikan opinnot
käyvät, opintojen soveltuvuus tavoitetutkintoon tarkistetaan
• Kulttuuriala: vastaavassa kulttuurialan koulutuksessa

Valintaperusteet
• Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala:
- Valintaperusteena opettajan haastattelu, hyvä opintomenestys (avoimen amk:n suoritusten painotettu keskiarvon vähintään H3).
- poikkeukset: opistoasteen tutkinnon päivittäminen vastaavaksi amk-tutkinnoksi tai amktutkinnon päivittäminen toiseksi saman alan tutkinnoksi: valintaperusteena riittävä suoritettujen opintojen määrä.
• Tekniikan ala: valintaperusteena valintakoe tai haastattelu ja opintomenestys (avoimen
amk:n suoritusten määrä ja arvosanojen keskiarvo)
• Merenkulku:
- merikapteeni: valintaperusteena soveltuvuuskoe (järjestetään vain keväällä) ja opintomenestys, lisäksi hyväksytyksi tulleen hakijan on toimitettava merimiesterveyskeskuksen antama lääkärintodistus ammattikorkeakoululle ennen opintojen alkua
- merenkulun insinööri: valintaperusteena valintakoe tai haastattelu ja opintomenestys (avoimen amk:n suoritusten määrä ja arvosanojen keskiarvo), lisäksi hyväksytyksi
tulleen hakijan on toimitettava merimiesterveyskeskuksen antama lääkärintodistus
ammattikorkeakoululle ennen opintojen alkua
• Luonnonvara-ala: valintaperusteena haastattelu
• Humanistinen ja kasvatusala: valintaperusteena haastattelu
• Liiketalouden ala: valintaperusteena haastattelu ja opintomenestys (avoimen amk:n suoritusten määrä ja arvosanojen keskiarvo)
• Matkailu- ja ravitsemisala: valintaperusteena haastattelu
• Tietojenkäsittely: valintaperusteena haastattelu ja opintomenestys (avoimen amk:n suoritusten määrä ja arvosanojen keskiarvo)
• Kulttuuriala: valintaperusteena avoimen amk:n suoritusten keskiarvo vähintään 3,5. Jos
keskiarvo on alle 3,5, valinta tehdään portfolion perusteella.

Haussa avoimen amk:n opintojen perusteella voi hakea henkilö, joka on suorittanut opistoasteen,
ammatillisen korkea-asteen tai ammattikorkeakoulututkinnon ja päivittää tutkintonsa ammattikorkeakoulututkinnoksi tai toiseksi saman alan ammattikorkeakoulututkinnoksi suorittamalla avoimessa ammattikorkeakoulussa puolet tarvittavista tutkintoaan täydentävistä opinnoista.
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka laadinnasta vastaa ko. koulutus.
Tutkintoa täydentävien opintojen tulee olla sen koulutuksen opetussuunnitelman mukaisia, johon
opiskelija hakee opiskeluoikeutta.
- Hakija on suorittanut opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon sekä avoimessa ammattikorkeakoulussa koulutukseen soveltuvat opinnot.

Valintaperusteet
• Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: valintaperusteena avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen riittävä määrä
• Merenkulkuala: valintaperusteena opintomenestys ja haastattelu tai mahdollisesti valintakoe
• Muut alat: valintaperusteena haastattelu tai haastattelu ja opintomenestys (hakuajan päättymiseen mennessä suoritettujen avoimen amk:n opintojen arvosanojen keskiarvo)
Haussa avoimen amk:n opintojen perusteella voi hakea henkilö, jolla on aiemmin suoritettu ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen vaadittu pohjakoulutus sekä sen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus kyseiseltä alalta ja joka on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa kyseiseen koulutukseen soveltuvia opintoja vähintään 30 tai 15
opintopistettä (koulutuksen laajuudesta riippuen).
Hakija on suorittanut opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, joka antaa hakukelpoisuuden haettavaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan
koulutukseen.
- Hakijalla on vähintään kaksi vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta hakukelpoisuuden antavan
tutkinnon valmistumisen jälkeen. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa, että ala, jolta hakukelpoisuuden antava tutkinto on. Opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinnon suorittaneilta, jotka ovat myöhemmin suorittaneet korkeakoulututkinnon, hyväksytään myös opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu
työkokemus.
- hakija on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa koulutukseen soveltuvat opinnot: vähintään 15 op, jos YAMK- koulutuksen laajuus 60 op tai vähintään tai 30 op, jos YAMK-koulutuksen
laajuus on 90 op.
Valintaperusteet
Opiskelijavalinta tehdään valintahaastattelun perusteella (arvioidaan opiskeluvalmiudet, sitoutuminen, alaorientaatio).
- poikkeuksena tradenomi (ylempi AMK), tulevaisuuden liiketoiminnan kehittäminen (Mikkelin
kampus): valinta tehdään opinnäytetyön suunnitelman perusteella, suunnitelman laatiminen
osoittaa opiskeluvalmiudet, opintoihin sitoutumisen ja alalle orientoitumisen. Opinnäytetyön
suunnitelma on esitettävä seminaarissa määräaikaan mennessä, koulutusvastaava antaa ohjausta suunnitelman laatimiseen.
Haussa avoimen amk:n opintojen perusteella on kaksi hakuaikaa vuodessa: 1.-15.5. ja 1.-15.10.
Opiskelija voi hakea, vaikka vaadittava opintopistemäärä ei vielä näkyisikään opintorekisterissä, valinta on siinä tapauksessa ehdollinen. Valintaan vaadittavien opintojen arviointien tulee olla opintorekisterissä 15.8. tai 15.1. mennessä.

