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HAMK lukuina

12 276
Hakijaa

7
Englanninkielistä 

koulutusta

20 
AMK-koulutusta

7 
Kampusta

7363
Opiskelijaa

158 
Vaihtokorkeakoulua

5651
Ensisijaista 

hakijaa

9 
Ylempää AMK-

koulutusta
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HAMKin kampukset

• HAMKin kampukset ovat
helposti saavutettavia, tiiviitä
yhteisöjä.

• Sijaitsevat lähellä isompia
kaupunkeja, mutta tarjoavat
pienempien kaupunkien edut.
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Joustavat opiskelutavat
Mikä sopii sinun elämäntilanteeseesi?

Monimuoto-opiskelu
Monimuotototeutuksissa opiskelet 
pääsääntöisesti työn ohessa. 
Opiskelu on monimuotoista ja se 
sopeutuu työssäkävijän 
aikatauluihin.
HAMKissa myös ylempi AMK –
tutkinto suoritetaan monimuoto-
opiskeluna.

Päiväopiskelu
Opiskelutavan lähtökohtana on, 
että opiskelet noin kahdeksan 
tunnin työpäivinä, viitenä päivänä 
viikossa. Osaamisesi kasvaa ja 
opintosi etenevät ohjatusti ryhmän 
mukana. Tämä edellyttää 
päätoimista opiskelua ja aktiivista 
sitoutumista päivittäiseen 
työskentelyyn.

Työviikon aikana käytetään 
monipuolisesti erilaisia 
oppimismenetelmiä, joissa 
hyödynnetään 
ammattikorkeakoulun ja 
työelämän tarjoamia 
oppimisympäristöjä ja ohjausta.

Verkko-opiskelu:

Henkilökohtaisen suunnitelman 
voi rakentaa nopeasti 
eteneväksi ja se sopii sinulle, 
jolla on jo paljon tutkinnon 
tavoitteiden mukaista 
osaamista. 

• Voit suunnitella opintosi oman
opiskelutyylisi ja elämäntilanteesi
mukaan.

• Ylempi AMK-tutkinto on 
suunniteltu henkilöstön osaamisen 
nostamiseen ja työelämän 
tarpeisiin.

• Pääsyvaatimuksena ylempään 
ammattikorkeakoulututkintoon on:
• AMK-tutkinto tai muu soveltuva 

korkeakoulututkinto sekä
• kolmen vuoden työkokemus.
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AMK-tutkinto koostuu:

• Ydinopinnoista

• Ammatillisen osaamisen perusta.

• Yhteiset opinnot kaikille koulutuksessa.

• Opintopoluista

• Syventävät opinnot, voit valita

oman tutkintosi sisältä, HAMKin tarjonnasta

tai rakentaa oman polkusi.

• Työharjoittelusta

• Aitoa työskentelyä oman alasi yrityksessä.

• Opinnäytetyöstä

• Kirjallinen kehittämis- tai tutkimustyö.

Opintojen rakenne
Mitä opiskellaan?
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Luonnonvara-ala

• Hevostalous, Agrologi AMK
• Kestävä kehitys, Ympäristösuunnittelija AMK
• Maaseutuelinkeinot, Agrologi AMK
• Metsätalous, Metsätalousinsinööri AMK
• Puutarhatalous, Hortonomi AMK
• Rakennettu ympäristö, Hortonomi AMK

Koulutukset ja alat 
Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK
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Kulttuuriala

• Muotoilu, Artenomi AMK

Koulutukset ja alat 
Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK



w
w

w
.h

am
k.

fi

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 
hallinnon ala
• Liiketalous, Tradenomi AMK
• Hevosalan liiketoiminta, Tradenomi AMK
• International Business, Bachelor of Business 

Administration
Computer Applications, Bachelor of Business 
Administration

• Tietojenkäsittely, Tradenomi AMK

Koulutukset ja alat
Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK
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Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

• Sairaanhoitaja AMK
• Terveydenhoitaja AMK
• Sosionomi AMK

Koulutukset ja alat 
Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK
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Tekniikan ja liikenteen ala

Insinööri AMK
• Bio- ja elintarviketekniikka
• Konetekniikka
• Liikenneala
• Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
• Sähkö- ja automaatiotekniikka
• Tieto- ja viestintätekniikka
• Tieto- ja viestintätekniikka, biotalouden

insinööri

Rakennusmestari AMK
• Rakennusmestari

Koulutukset ja alat 
Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK
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26 %:lla tutkijakoulutus

Tekniikan ja liikenteen ala,
Bachelor of Engineering

• Construction Engineering
• Electrical and Automation Engineering
• Mechanical Engineering and Production 

Technology

Koulutukset ja alat     
Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK
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Opiskelijana HAMKissa
Tutustu opiskelijoiden tarinoihin!

26 %:lla tutkijakoulutus

Video: Noora – Sairaanhoitaja

Video: Emmi – Artenomi 

Video: Veli-Matti - Rakennusmestari

Video: Santeri – Sähkö- ja automaatiotekniikka

Video: Olli – Puutarhatalous

Video: Henri – Kone- ja tuotantotekniikan insinööri

Video: Kirsi – Liikenneala

Video: Maija – Tieto- ja viestintätekniikka

Video: Iida ja Emilia – Ympäristösuunnittelija, kestävä kehitys

Video: Päivi – Bio- ja elintarviketekniikan asiantuntija

Video: Minna ja Timo – Liiketalous

Video: Emmi ja Tommi - Tietojenkäsittely

https://www.youtube.com/watch?v=SXi624U5o1g&index=2&list=PL6xjBb0NGDU9MLhDgopeEht7dQTff5Lgb
https://www.youtube.com/watch?v=uGZtANkAkvg&list=PL6xjBb0NGDU99XpsdT4nzrwKrj34wjtfY&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=bs42LAnFktE
https://www.youtube.com/watch?v=ObeeSxZFWDs
https://www.youtube.com/watch?v=1LfuaC2qepM
https://www.youtube.com/watch?v=HPvwKf0sRJ4
https://youtu.be/SRJXjUMUmDc
https://youtu.be/ZKxgH2sCo4U
https://www.youtube.com/watch?v=rL2pq_XaO0s&index=5&list=PL5htIdnzz_Fl1oRX-vnnv33GRArB4qyF6
https://www.youtube.com/watch?v=YcbxIavthzw&list=PL5htIdnzz_Fl1oRX-vnnv33GRArB4qyF6&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=M_UVpi5JZvA&list=PL5htIdnzz_Fl1oRX-vnnv33GRArB4qyF6&index=22
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Lisätietoa: 
facebook.com/hamkuas

blog.hamk.fi

HAMK Häme University of Applied Sciences

twitter.com/hamk_uas

hamk_uas & hamkstories

youtube.com/user/HAMKuas

hamk_uas

pinterest.com/hamkuas

www.hamk.fi/hakijalle

https://blog.hamk.fi/
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Hakuohjeet
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AMK-hakukelpoisuus

• Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto.

• International Baccalaureate-, European Baccalaureate- tai 
Reifeprüfung-tutkinto.

• 180 osaamispisteen / 120 opintoviikon laajuinen ammatillinen 
perustutkinto tai sitä vastaava aiempi ammatillinen tutkinto.

• Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

• Ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava 
aikaisempi tutkinto.

• Ulkomailla suoritettu tutkinto, joka antaa kelpoisuuden 
korkeakouluopintoihin siinä maassa, missä tutkinto on suoritettu.

Monimuotototeutuksiin hakevilta saatetaan edellyttää tiettyä 
aikaisempaa tutkintoa tai yleistä/alakohtaista työkokemusta. Tarkista 
hakukelpoisuusvaatimukset hakukohteittain!

Agrologi (AMK ja YAMK), Artenomi (AMK ja YAMK), Hortonomi (AMK ja YAMK), 
Insinööri (AMK ja YAMK), Metsätalousinsinööri (AMK ja YAMK), Rakennusmestari 
(AMK), Sairaanhoitaja (AMK ja YAMK), Sosionomi (AMK ja YAMK), 
Terveydenhoitaja (AMK ja YAMK), Tradenomi (AMK ja YAMK), 
Ympäristösuunnittelija (AMK ja YAMK) ?

Hakuohjeet 
Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK
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Korkeakoulujen kevään 2019 yhteishaku:

• 1. hakuaika: 9.-23.1.2019 klo 15.00 (vieraskieliset 
päivätoteutukset).

• 2. hakuaika: 20.3.-3.4.2019 klo 15.00 
(suomenkieliset amk-tutkinnot sekä kaikki 
monimuoto- ja yamk-koulutukset).

• Erillishaku: 30.4.2019 saakka.

Korkeakoulujen syksyn 2019 yhteishaku:

• Yksi hakuaika: 4.-18.9.2019 klo 15.00.

Hakuohjeet
Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK
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26 %:lla tutkijakoulutus

Hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi

Voit hakea yhteishaussa kuuteen eri hakukohteeseen 
ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Huom! Nettihaku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 
15.00.

Jos täytät hakemuksen kevään yhteishaun 1. hakuaikana, 
voit täydentää sitä 2. hakuaikana. Hakulomake löytyy 
Oma Opintopolku –palvelusta. Hakemuksen 
täydentäminen palvelussa vaatii ns. vahvan 
tunnistautumisen esim. verkkopankkitunnukset.

Hakuohjeet 
Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK

http://www.opintopolku.fi/
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Tietoa hakemisesta:

www.hamk.fi/hakijalle
www.opintopolku.fi

Hakijapalvelut:

puh. (03) 646 4501 (päivätoteutukset)
puh. (03) 646 4504 
(monimuotototeutukset)
hakijapalvelut@hamk.fi 

Hakuohjeet
Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK

http://www.hamk.fi/hakijalle
http://www.opintopolku.fi/
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Avoin 
ammattikorkeakoulu
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Polkuopinnot
• Tutkinto-opiskelijaksi voi päästä myös avoimen 

ammattikorkeakoulun polkuopintojen kautta.

• Polkuopinnot muodostuvat AMK-tutkinnon 
ensimmäisen vuoden opinnoista. HAMKin 
polkuopinnoissa opiskellaan tutkinto-opiskelijoitten 
ryhmän mukana. 

• Polkuopinnot ovat erinomainen vaihtoehto 
• jos et tullut valituksi tutkinto-opiskelijaksi vielä 

ensimmäisellä hakukerralla, 
• mietit vielä oikeaa alaasi etkä halua varata 

tutkinto-opiskelijapaikkaa tai 
• haluat opiskella joustavasti ja täydentää 

osaamistasi vaikka työn ohessa.

HAMKin avoin 
ammattikorkeakoulu
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Avoimet opinnot

• Avoimessa AMKissa on mahdollista opiskella 
pienempiä osia kiinnostavista AMK-tutkintoon 
tai ylempään AMK-tutkintoon johtavista 
opinnoista.

• Opinnot voidaan hyväksilukea
ammattikorkeakouluissa, ja ne sopivat myös 
lukion tai ammatillisen oppilaitoksen 
kurssitarjottimelle!

Tutustu koulutustarjontaan osoitteessa

www.hamk.fi/avoin

HAMKin avoin 
ammattikorkeakoulu

http://www.hamk.fi/avoin
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Kiitos!


