
Toiselta asteelta 
korkeakouluun 
EduFuturassa

EduFutura-korkeakouluopintojen road show, 4.3.2020



Mitä?
Tapahtumia ja 
tutustumisia

• Hakijan päivä/ JAMK tutuksi
• Tutkijoiden yö
• Korkeakouluviikko
• Kampusvierailuja
• Korkeakouluopiskelijan varjostus

Orientoivat opinnot
Avoimen väylä IT-
tiedekuntaan



Miksi orientoivia opintoja?
• Tutustut alaan & sen opiskeluun 

korkeakoulussa
• Kokeilet korkeakouluopintoja ilman 

pitkää sitoutumista
• Varmuutta valintaan tai poisvalintaan
• Tukea suunnan löytämiseen
• Kehität opiskelutaitoja
• Mahdollinen hyöty yo-kirjoituksissa, 

soveltuvuushaastattelussa tai 
personal statementissä

• Suoritukset hyväksiluetaan lukio-
opintoihin



Kuinka?

Lisätietoja omalta 
opolta & Edufutura.fi 
(16.3 alkaen)

Korkeakouluopinnot lv. 2020-2021 
suunnitellaan Wilmassa maalis-
huhtikuun vaihteessa





https://youtu.be/jd-cAoA6Iko

Video

https://youtu.be/jd-cAoA6Iko


@edufuturajklwww.edufutura.fi @edufuturajkl



Korkeakoulupolkuopinnot (30+10 op)
Gradia (ammatillinen koulutus)  JAMK

Orientoivat opinnot (1-2 op) 
Gradia  JYU & JAMK

• Opiskelija aloittaa amk-opinnot jo Gradiassa
• Opinnot osa 2. asteen ammatillista tutkintoa
• Opinnot (väh. 30 op) suorittanut opiskelija hakee JAMKiin erillisen väylän kautta

• Alaan tutustumista ja yleisten akateemisten 
opiskeluvalmiuksien kehittämistä

• Varmuutta valintaan
• Opinnot voidaan hyväksilukea sekä 2. asteen 

tutkintoon että korkeakoulututkintoon

Tapahtumat ja tutustumiset
Gradia  JYU & JAMK

• Hakijan päivä / JAMK tutuksi, Tutkijoiden 
yö, korkeakouluviikko (lukiolaisille)

• Opinnollistetut yhteistuotannot 
ja -projektit (esim. Uponnut kaupunki)

• Varjostus ja kampusvierailut 
• Tutustumista kampuksiin ja 

korkeakouluopiskelijan arkeen 
• Alojen esittelyt
• Opiskelijalähettiläitä voi kutsua myös 

omalle koululle esittelemään 
korkeakouluopintoja

Toiselta asteelta 
korkeakouluun EduFuturassa

www.edufutura.fi

”TIEDÄN, 
mitä haluan 

opiskella 
korkeakoulussa”

”HAEN
varmuutta 

alavalintaan 
korkeakoulu-
opinnoissa”

”POHDIN, 
ovatko 

korkeakoulu-
opinnot minua 

varten”

”ETSIN
omaa alaani”

10 op yhteisiä opintoja + 
20 op alakohtaisia amm. opintoja + 
10 op harjoittelu (optio)

Avoimen väylä IT-tiedekuntaan 
(15 op) Gradia  JYU
• Lukiosta ja ammatillisista opinnoista suoraan 

tutkintokoulutukseen
• Opintojaksojen arvosanat vähintään 3/5

Muut toisen asteen opiskelijoille 
soveltuvat korkeakoulujen 
opintojaksot Gradia  JYU & JAMK
• Lisää haastetta aiheesta kiinnostuneille
• Koko tarjonta EduFuturan opintotarjottimella 

kevään 2020 aikana  edufutura.fi


	Toiselta asteelta korkeakouluun EduFuturassa
	Mitä?
	Miksi orientoivia opintoja?
	Kuinka?
	Dia numero 5
	Video
	Dia numero 7
	Dia numero 8

