OPISKELE

SAIRAANHOITAJAKSI

Varkauden kampuksella!

Sairaanhoitajan tutkinnon suoritettuasi olet osaava ja ammattitaitoinen hoitotyön asiantuntija. Sinulla on
laaja-alainen hoitotyön tuntemus, hallitset hoitotyössä tarvittavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joiden
avulla pystyt kriittisesti arvioimaan ja tekemään päätöksiä muuttuvissa ja ennakoimattomissa hoitotyön
tilanteissa. Valmistuttuasi sinulla on hyvä tietoperusta ja kykyä soveltaa tietojasi erilaisissa potilaiden tai
asiakkaiden hoitotilanteissa ja toimintaympäristöissä. Osaat johtaa omaa toimintaasi, mutta osaat olla
myös johdettavana. Tutustu opetussuunnitelmaan osoitteessa www.savonia.fi

Monimuotototeutuksella joustoa opintoihin
Savonian syksyllä 2020 Varkaudessa käynnistämä sairaanhoitajakoulutus toteutetaan monimuotoopintoina, joihin sisältyy lukukausittain 4 – 5 läsnäolovelvoitteista lähiviikkoa. Harjoittelujen aikana
opiskelija ei voi käydä muussa työssä. Teoriaopetus järjestetään osin videovälitteistä teknologiaa
hyödyntäen yhteistyössä Savonian Iisalmen kampuksen kanssa. Opintojen taitopaja- ja simulaatioopetusta järjestetään koulutuspaikkakunnan lisäksi Kuopiossa. Omaehtoista ja ryhmässä tapahtuvaa
opiskelua on myös lähiopetusviikkojen välisenä aikana. Opiskelu edellyttää, että hallitset tietotekniikan
niin, että uuden oppiminen opetusteknologiaa hyödyntäen on mahdollista. Harjoittelupaikat sijaitsevat
Itä-Suomen alueella. Koulutus kestää 3,5 vuotta.
Syksyn 2020 lähiopetuspäivät ovat 2.-4.9. ja viikot 38, 41, 44 ja 46. Harjoittelu on viikoilla 47 – 51.
Kevään 2021 lähiopetuspäivät ja harjoittelun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutukseen hakeutuminen ja opiskelijavalinta
Sitovat ilmoittautumiset sairaanhoitajan (AMK) polkuopintoihin Varkauden kampuksella alkavat Savonian
avoimen amkin koulutuskalenterissa 3.–9.8.2020 klo 9. Opiskelijavalinta tehdään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijoita valitaan koulutukseen 30. Opiskelijat aloittavat avoimen amk:n
polkuopiskelijoina ja suorittavat omakustanteisesti tutkinto-ohjelman opintoja 60 opintopistettä eli 1.
vuoden tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Opiskeluvuoden aikana opiskelija
osoittaa soveltuvuutensa alan opintoihin. Suoritettuaan hyväksytysti kaikki vaadittavat opinnot, opiskelija
hakee Savonian tutkinto-opiskelijaksi avoimen amkin väylän kautta ja jatkaa opintojaan suoraan tutkintoohjelman 2. vuoden opintoihin. Opiskelu alkaa 2.9.2020. Opiskelun aloituksesta ja lähiviikon aikatauluista
lähetetään tieto koulutukseen valituille.
Avoimen amkin lukuvuosimaksu on 250 euroa ja se kattaa opetuksen. Opiskelija vastaa itse mm.
mahdolliseen harjoitteluun liittyvistä matkakuluista sekä Kuopion opiskelupäivien matkakuluista.
Tämä koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija,
neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssä olevien on
mahdollista hakea Työllisyysrahaston kriteerien mukaista aikuiskoulutustukea opintovapaan ajaksi.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä
Lehtori Maija Suhonen puh. 044 785 6437 tai maija.suhonen@savonia.fi ja koulutusvastuupäällikkö Pirjo
Kinnunen puh. 044 785 6491 tai pirjo.kinnunen@savonia.fi. Koulutukseen hakemisesta ja avoimen amkin
polkuopinnoista tiedustelut: Lehtori Mirja Halonen puh, 044 785 6412 tai mirja.halonen@savonia.fi

Koulutuksen infotilaisuus 14.5.2020 klo 16 – 17.30
https://savonia.zoom.us/my/pirjo.kinnunen

