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SILTA-opinnot SAI:sta SeAMK:iin
Suoritatko toisen asteen perustutkintoa SAI:ssa? Onko sinulla tähtäimessä jatkoopinnot ammattikorkeakoulussa? Jos vastasit kyllä, tämä koskee juuri sinua!
•
•
•
•

Haemme innostuneita ja motivoituneita opiskelijoita SILTA-opintoihin, jotka
alkavat syksyllä 2019.
Voit suorittaa SeAMK:n perusopintoja omalta alaltasi samalla, kun suoritat
toisen asteen tutkintoasi SAI:ssa.
Jos mielenkiintosi heräsi, ota yhteys oman alasi SILTA-opoon, jonka
yhteystiedot näet alla.
Hakuaika 15.3.2019 saakka.

SAI:n opiskelijoilla on ensi syksystä alkaen mahdollisuus suorittaa SeAMK:n
perusopintoja jo toisen asteen opintojen yhteydessä. Opiskelija saa opinnoistaan
Avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusotteen. Opintosuoritukset voidaan
hyväksilukea ammattikorkeakoulututkintoon, jos opiskelija ammatillisen
perustutkinnon suoritettuaan siirtyy ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi.
Opinnot hyväksytään myös osaksi toisen asteen tutkintoasi.
Verkko-opintoina tarjottavien SILTA-opintojen laajuus on 15 opintopistettä
(vastaa 15 osp:tä SAI:n tutkinnossa). Myös aikaisemmin hankitun osaamisen
näyttö on mahdollista osana opintoja. SILTA-opinnot ovat SAIn opiskelijoille
MAKSUTTOMIA. Jos mielenkiintosi SILTA-opintoihin heräsi, ota yhteys oman alasi
SILTA-opoon:
Paula Hakamaa, paula.hakamaa@saiedu.fi , p. 044 550 3107
Terttu Soini, terttu.soini@saiedu.fi, p. 044 767 0133
Markku Rouru, markku.rouru@saiedu.fi, p. 040 098 7083
Lisätietoja saat myös projektipäällikkö Tiina Niemiseltä, tiina.nieminen@seamk.fi
SILTA-opintoja on suunniteltu osana ESR-rahoitteista Tie tulevaisuuteen -hanketta.
https://www.seamk.fi/yrityksille/tki-projektit/nivel-hanke-esr/
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Tarjottavat opintojaksot:
Opiskelu ammattikorkeakoulussa, 2op (”pääsykoekurssi”)
Kurkistuskurssi ammattikorkeakouluopintoihin. Hyväksytty arvio tältä
kurssilta avaa sinulle ovet SILTA-opintoihin.

Kaikille yhteiset perusopinnot, 10op
Tieto- ja viestintätekniikka 3op
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2op
Viestintätaidot 2op
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3op

Alakohtaiset opinnot
Lisäksi tarjoamme 3 opintojaksoa mm. seuraavilta aloita:
Media/kulttuuri-ala
Tekniikka
Ravitsemus
Tarkemmat tiedot näistä myöhemmin.
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SILTA-opintoihin haku
Tässä sinulle tärkeät päivämäärät sekä ohjeet, joilla voit hakea SILTAopintoihin. Muistathan, että nämä kurssit ovat SAI:n opiskelijoille
maksuttomia. TOIMI NÄIN:
•

Ota yhteys omaan opinto-ohjaajaasi, jos SILTA-opinnot kiinnostavat

•

Kurkistuskurssille haetaan lähettämällä hakemus opinto-ohjaajalle.
Lomakkeen löydät SAI:n nettisivulta. Hakea voit 15.3.2019 saakka
Opo Paula Hakamaa, paula.hakamaa@saiedu.fi , p. 044 550 3107
Opo Terttu Soini, terttu.soini@saiedu.fi, p. 044 767 0133
Opo Markku Rouru, markku.rouru@saiedu.fi, p. 040 098 7083

•

’Opiskelu ammattikorkeakoulussa’ (2 op) on verkossa auki yhden
kuukauden (2.4. – 2.5.2019). Tämän ns. pääsykoekurssin
suorittaminen hyväksytysti antaa oikeuden SILTA-opintoihin

•

10.5.2019 mennessä tulee kurssin arviointi

•

15.5.2019 mennessä ilmoittautuminen SILTA-opintoihin, niille
jotka saivat hyväksytyn arvosanan

•

Syyskuussa 2019 alkavat SILTA-opinnot
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