Tapahtumat
& tutustumiset
4.-8.5.2020 Korkeakouluviikko (Gradia-lukiot)

Viikon aikana kaikki Gradia-lukioiden toisen vuoden opiskelijat
tekevät JAMKin tai JYU:n opintojakson, jonka aikana tutustutaan
yhteen alaan ja sen opiskeluun korkeakoulussa.

25.9.2020 Tutkijoiden yö (JYU)

Mitä tutkijat tekevät? Työpajojen, tiedeluentojen, tutkijatapaamisten ja laboratoriovierailujen kautta myös toisen asteen
opiskelijat pääsevät tutustumaan eri tieteisiin ja tutkijoiden
työhön.

Orientoivat opinnot
Orientoivissa opinnoissa voit tutustua kiinnostavaan alaan ja kokeilla sen opiskelua
korkeakoulussa. Kehität samalla opiskelutaitojasi, jotta siirtyminen ammattikorkeakouluun
tai yliopistoon on sujuvampaa.
Orientoivien opintojen lisäksi EduFuturan opintotarjottimella on myös muita toisen asteen
opiskelijoille sopivia korkeakoulujen opintojaksoja. Katso lisätietoja edufutura.fi.

Jyväskylän yliopiston orientoivat opinnot

Akateeminen opiskelu

Liikunta- ja terveystieteet

Tilastotiede

• Mind the gap: Lukiolaisten
akateemisten taitojen vahvistaminen

• Johdatus tilastotieteeseen

Mitä Jyväskylän yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa voi
opiskella ja miten niihin haetaan? JAMKin ja JYU:n kampuksilla
järjestettävässä tapahtumassa on mahdollista käydä esittelyissä ja infoissa sekä tavata eri alojen opiskelijoita, opettajia ja
korkeakoulujen alumneja.

Historia

• Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin
• Kuinka elät 100-vuotiaaksi?
• Kuntoutuminen avaimena
hyvinvointiin

• Me, maailma ja jäätynyt konflikti:
Kylmä sota meillä ja muualla

Luonnontieteet

Varjostus ja kampusvierailut

• Kone ja Tieto: Mitä tietokone tietää?

13.11.2020 Hakijan päivä (JYU) / JAMK tutuksi

Varjostuksessa voi tutustua kiinnostavaan alaan ja sen korkeakouluopiskelijan arkeen. Varjostaja saa kulkea korkeakouluopiskelijan mukana esimerkiksi yhden aamupäivän ajan.
Lisäksi korkeakoulujen kampuksille voidaan järjestää vierailuja.
Lisätietoja korkeakoulujen hakijapalveluista.
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Informaatioteknologia
Kasvatustieteet
• Johdatus kasvatustieteisiin
Kielet
• Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen
• Deutsch für die Zukunft: Studium und
Beruf

• Biologinen kemia
• Kvanttimekaniikkaa ja
suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi
• Ohjelmoinnin matematiikkaa
Musiikki
• Musiikintutkimuksen perusteet:
näkökulmia musiikin olemukseen
Psykologia

Matkailu- ja ravitsemisala

Luonnonvara-ala

• Kestävän kehityksen ruokavalinnat
• Palvelu – menestyvän liiketoiminnan ydin
• Introduction to Tourism - Johdatus
matkailun toimialaan

• Vesijalanjälki

• Johdanto sosiaali- ja terveysalalle

• Kriittinen ajattelu ja tieteellinen
kommunikaatio
Kauppatieteet
• Haluatko kauppatieteilijäksi
Yhteistyössä
TAT Talous ja nuoret kanssa:
• Globaalit markkinat ja
vastuullinen liiketoiminta
• Myynti, markkinointi ja
kaupallistaminen
• Oma talous haltuun

• Kehityspsykologia 1
• Ihmismielen salat

Jyväskylän ammattikorkeakoulun EduFutura-opinnot

Sosiaali- ja terveysala

Tieteenfilosofia

Tekniikan ala
• Energia ja ympäristö
• 3D-tulostus ja sen tulevaisuuden
mahdollisuudet
• Muuta maailmaa logistiikan avulla
• Opi ohjelmoimaan

r.jyu.fi/yXK

Lisätiedot ja
ilmoittautumisohjeet
jamk.fi

Korkeakoulupolkuopinnot

KYSY LISÄÄ OMALTA OPOLTA TAI OPETTAJALTA!

Sinulle, joka opiskelet Gradiassa ammattiin ja haluat jatkaa
opintoja ammattikorkeakoulussa: tee korkeakouluopintoja jo
osana ammatillista tutkintoasi.
10 op Yhteisiä opintoja +
20 op Alakohtaisia ammatillisia opintoja +
10 op Harjoittelu (optio)

Tekniikan polku
• ICT
• logistiikka
• konetekniikka
• sähkö- ja automaatio
• rakennustekniikka

Sosiaali- ja terveysalan polku

Psst! Kaik
ki t
on maksu ämä
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EduFutura
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• kuntoutuksen ohjaaja

asteen o
p

iskelijoille

• sairaanhoitaja
• kätilö
• toimintaterapeutti
• fysioterapeutti
• sosionomi

Liiketalouden polku
• matkailu
• palveluliiketoiminta

Gradian a
mmattiin
opiskele
vat
& lukiola
iset ja
Jyväskylä
n
Norssin lu
kiolaiset

• liiketalous

Lisätietoja:
Mira Ruth-Viitanen
mira.ruth-viitanen@gradia.fi
Katja Räsänen
katja.rasanen@jamk.fi

PSST! Avoimen väylältä yliopistoon
Hae Jyväskylän yliopiston IT-tiedekuntaan avoimen
väylältä! Suorittamalla 15 op lukiolaiset ja ammattiin
opiskelevat voivat hakea suoraan tutkintokoulutukseen.
Lisätietoja erilliset-it@jyu.fi

WWW.EDUFUTURA.FI
EDUFUTURAJKL
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Rakenna oma opintopolkusi
toiselta asteelta korkeakouluun
Tutustumisia, tapahtumia ja opintoja 2020-21

