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HÄMEEN KESÄYLIOPISTOSSA VOIT OPISKELLA KAIKKIA NÄITÄ
AVOIMEN YLIOPISTON OPINTOJA!
Syksyllä 2020 / keväällä 2021 alkavia opintoja:
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op, TY
Oletko kiinnostunut aikuiskoulutuksen, aikuisopiskelun ja jatkuvan oppimisen kysymyksistä? Entä aikuisen kyvystä
oppia työssä ja kehittyä arjessa? Tarvitsetko lisää valmiuksia ohjaus- tai kouluttajatehtäviin?
Aikuiskasvatustieteen opinnoilla opit hahmottamaan aikuiskoulutuksen kysymyksiä alati muuttuvassa yhteiskunnassa ja työelämässä. Aikuiskasvatustieteen opinnot soveltuvat kaikille aikuisen oppimisesta ja ohjaamisesta, koulutussuunnittelusta ja -politiikasta sekä koulutuksen ja työelämän suhteista kiinnostuneille. Opinnot sopivat mm.
aikuiskouluttajille ja -opettajille, koulutussuunnittelijoille, uraohjaajille ja henkilöstön kehittäjille.

Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op, JY
Opinnot sopivat erityisen hyvin opettajille ja lastentarhaopettajille, nuorten parissa työskenteleville, aikuiskasvattajille ja -kouluttajille sekä teatterikentän toimijoille. Opinnot sopivat myös kaikille oman ilmaisunsa kehittämisestä
ja draaman soveltamismahdollisuuksista kiinnostuneille. Draamakasvatuksen opinnoissa tutkit ja opiskelet draaman ja teatterin keinoin draaman monipuolisia käyttömahdollisuuksia opetus- ja kasvatustyössä.

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, JY
Erityispedagogiikka on soveltava tieteenala, jonka keskiössä ovat yksilöllisyys, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys. Erityispedagogiikassa pääset myös tarkastelemaan vammaisten ja muiden tukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia toimintamalleja ja käytäntöjä.

Farmasian perusopinnot 25 op, UEF
Tähtäimessä alan opinnot tai ammatillinen kehittäminen – mikä lääkkeeksi? Farmasian perusopinnot tuovat farmasian alaa tutuksi laaja-alaisesti, sillä opinnoissa tutustutaan farmasian eri osa-alueisiin. Opinnoissa perehdytään
farmaseuttiseen kemiaan, lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä lääkkeisiin terveydenhuollon näkökulmasta.

FutureDigiHealth 25 op, OY
FutureDigiHealth - digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut 25 op antaa laajan katsauksen tämän päivän ja tulevaisuuden terveydenhuoltojärjestelmään. Opintojen aikana syvennytään digitalisoituvan palvelujärjestelmän ilmiöihin sekä perehdytään siihen, miten digitalisaatio on edennyt maailmassa. Virtuaalisairaalat, etävastaanotot ja digihoitopolut ovat jo nykypäivää, samoin sähköiset terveystarkastukset. Opinnoissa syvennytään digitalisaation haasteisiin ja tuloksellisuuteen sekä potilas-/asiakastyön sujuvuuteen. Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida
digitaalisuuden tarpeita terveydenhuollossa, hyödyntää digitaalisia ratkaisuja omassa toiminnassaan ja tunnistaa
eettisiä tekijöitä digitaalisessa terveydenhuollossa.

Gerontologian perusopintokokonaisuus 26 op, JY
Väestö ikääntyy. Meidän kaikkien tulisi entistä enemmän huolehtia omasta terveydestämme ja toimintakyvystämme. Toisaalta yhä huonompikuntoisemmat asuvat edelleen kotona ja myös siellä pitäisi pärjätä pidempään.
Mitä tehdään, kun mummolla muisti pätkii? Kannattaako aloittaa liikunta vielä vanhalla iällä? Miten ravitsemus
vaikuttaa toimintakykyyn iän myötä? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen opiskelemalla gerontologian perusopinnot!
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Hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot 25 op, LY
Hallintotieteiden ja johtamisen opinnoissa perehdyt johtamiseen monialaisesta näkökulmasta. Opinnoissa yhdistyvät markkinointi ja johtaminen, organisaatioiden johtamiseen syventyvä johtamisen psykologia sekä bisneksen johtamisen yhteiskuntatieteellinen lähestymistapa.
Hallintotieteiden ja johtamisen opinnot antavat vahvan tietopohjan organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamiseen
sekä asiantuntijatehtäviin.

Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op, HY
Kasvatustieteiden perusopinnot on yleissivistävä ja monitieteellinen oppiaine, jossa tarkastellaan kasvatuksen,
koulutuksen ja oppimisen koko kirjoa lapsuudesta vanhuuteen yhteiskunnallisista, kulttuurisista, yhteisöllisistä ja
yksilöllisistä näkökulmista. Opintoja voit hyödyntää hakiessasi erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin sekä opettajan pedagogisiin opintoihin. Opinnot soveltuvat myös kasvatus-, opetus-, koulutus-, ohjaus ja vastaavissa tehtävissä työskenteleville.

Kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopinnot 25 op, HY
Johtajan työ kasvatus- ja opetusalalla merkitsee paitsi strategian, rakenteiden ja henkilöstön johtamista, myös laajaa pedagogista johtajuutta. Oppilaitosten on pystyttävä vastaavaan muuttuvan yhteiskunnan, yhä moninaisempien
oppilasryhmien ja uudistuvien oppimisympäristöjen asettamiin haasteisiin.
Kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopinnot 25 op antavat valmiuksia oman johtamisosaamisen kehittämiseen
kaikilla näillä johtamisen alueilla. Koulutuksen suoritettuaan osallistujat hahmottavat johtamisen taustalla olevia
yhteiskunnallisia, juridisia, taloudellisia sekä toimintakulttuuriin liittyviä lähtökohtia sekä ovat kehittäneet omaa
osaamistaan johtajina ja henkilöstön esimiehinä.
Opinnot ovat rehtorin kelpoisuusvaatimusten mukaiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot.

Kauppatieteiden perusopinnot 30 op, UEF
Kauppatieteiden opiskelu antaa sinulle perustiedot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista, rahoituksesta,
johtamisesta ja yritystoiminnasta. Näillä opinnoilla voit kehittää ammatillista osaamistasi, päivittää tietojasi jollakin
osa-alueella tai opiskella tutkintotavoitteisesti.

Kemian perusopinnot 25 op, JY
Kemia on kokeellinen luonnontiede, joka tutkii aineen rakennetta ja sen muuntumista. Kemian tutkimuskohteena
ovat alkuaineet ja niiden yhdisteet, luonnonaineet, vitamiinit, lääkeaineet, väriaineet, haju- ja makuaineet, muovit, ympäristölle haitalliset aineet ja torjunta-aineet. Kemian soveltavaa tutkimusta hyödynnetään erityisesti teollisuudessa. Opintokokonaisuudesta ja sen yksittäisistä jaksoista on hyötyä myös valmistauduttaessa kemian, muiden luonnontieteiden ja teknisten tieteiden, lääketieteen, ravitsemustieteen ja farmasian opintoihin.

Kirjallisuuden perusopinnot 25 op, JY
Kiinnostavatko kirjallisuuden klassikkoteokset? Haluatko kehittyä teräväksi tekstien tulkitsijaksi? Miten tekstit vaikuttavat lukijaansa ja ympäröivään yhteiskuntaan? Kirjallisuuden opinnoissa pääset lukemaan kiinnostavaa kaunokirjallisuutta ja opit tarkastelemaan teoksia tutkimuksellisesta näkökulmasta. Lisäät tietämystäsi yhteisestä kulttuuriperinnöstämme, ja pääset analysoimaan kirjallisuuden, kulttuurin ja taiteen eri ilmiöitä.

Kirjoittamisen perus- ja aineopinnot, JY
Kirjoittamisen perusopinnoissa 25 op tutustut kirjoittajan työhön: opit kirjoittamaan, analysoimaan ja arvioimaan
erilaisia tekstejä. Kontaktiopetuksessa kehität tehokkaasti kykyäsi antaa ja vastaanottaa vertaispalautetta.
Kirjoittamisen aineopinnoissa 35/50 op voit täydentää lajitietämystäsi sekä suuntautua valitsemillesi kirjoittamisen
alueille. Opit kirjoittamaan monipuolisemmin ja ammattimaisemmin sekä kehität valmiuksia oman työn ja kirjoittamisen tutkimiseen. Aineopinnoissa on mahdollista tutustua myös kirjoittamisen ohjaamiseen.
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Kuvataiteen perus- ja aineopinnot, LY
Kuvataiteen perusopinnoissa 25 op perehdytään taiteelliseen ajatteluun sekä tutustutaan kuvataiteen eri menetelmiin. Kuvataiteen aineopinnoissa 35 op syvennät valmiuksiasi kuvataiteen eri osa-alueilla, kuten plastisen sommittelun, piirustuksen ja maalauksen, valokuvauksen sekä taidegrafiikan, ja vahvistat itsenäistä taiteellista työskentelyä. Opinnot soveltuvat henkilöille jotka ovat kiinnostuneet oman taiteellisen ilmaisun kehittämisestä.

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot 25 op, UEF
Lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat ja häiriöt ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Erilaisten ongelmien on todettu herkästi kasautuvan samoihin perheisiin. Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä voi ehkäistä ongelmien kasautumista.
Lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja siihen liittyvien tekijöiden huomiointi eri ympäristöissä voi edesauttaa
lasten ja nuorten selviytymistä rakentavalla tavalla kasvuun liittyvistä kehitysvaiheista ja niiden haasteista.

Musiikkiterapian perus- ja aineopinnot, JY
Musiikkiterapian opinnoissa opit, miten musiikkiterapiaa voidaan hyödyntää muun muassa psyykkisessä ja neurologisessa kuntoutuksessa, kehitysvammaisten ja vanhusten hoidossa, päihdehuollossa ja kivun hoidossa.
Musiikkiterapian perus- ja aineopinnoissa kerrytät vankan tietopohjan alan teoriasta, tutkimuksesta ja käytänteistä
eri kohderyhmien parissa. Opinnot perehdyttävät sinut myös musiikkiterapian sovelluksiin ja käytäntöihin erilaisissa
diagnostisissa kohderyhmissä.

Oikeustieteet (HTK/HTM) väyläopinnot, Yleiset oikeusjärjestysopinnot, UEF
Yleiset oikeusjärjestysopinnot antavat hyvän yleisjuridisen pohjan myöhemmille oikeustieteiden opinnoille. Opintojen kuluessa sinulle muodostuu yleiskuva eri oikeudenaloista. Opiskeltuasi avoimessa yliopistossa Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op, voit hakeutua avoimen väylän kautta syksyllä tai keväällä tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen
yliopistoon tavoitteenasi hallintotieteiden kandidaatin tai maisterin tutkinto. Väylän kautta otetaan tällä hetkellä
sisään kaikki 60 opintopistettä suorittaneet.

Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op, LY
Palvelumuotoilun perusopinnoissa opit tarkastelemaan muotoiluprosessia ja visuaalista viestintää liiketalouden,
johtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmista. Opit projektityöskentelyä sekä monialaista palvelujen kehittämistä
luentojen, itsenäisten tehtävien ja erityisesti ryhmätyöskentelyn kautta.

Psykologian perusopinnot 25 op, JY
Psykologian opinnoissa tarkastelet ihmisen kehitystä elämän eri vaiheissa, persoonallisuutta sekä mielenterveyttä
ja psyykkisiä häiriöitä. Pääset tutustumaan myös muistin, ajattelun ja psyykkisten toimintojen hermostolliseen
perustaan. Opinnot sopivat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Erityisen paljon niistä on hyötyä ihmisläheistä
työtä tekeville esimerkiksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysaloilla. Psykologiaa voi hyödyntää myös opetus- tai esimiestyössä tai siitä voi koota sivuaineen tutkintoon.

Ruotsin kielen perusopinnot 30 op, UEF
Ruotsin kielen perusopinnoissa parannat ruotsin kielen osaamistasi niin suullisissa kuin kirjallisissa viestintätilanteissa, opit hallitsemaan ruotsin perusrakenteet ja tuntemaan ruotsinkielistä kulttuurialuetta kielen, kulttuurin ja
yhteiskunnan näkökulmasta. Opintojen jälkeen ruotsin kieli ja viestintätaitosi ovat vähintään tasolla B2.1. Opinnot
soveltuvat esimerkiksi aineenhallinnan pätevyyttään lisääville opettajille ja tutkintotavoitteisille opiskelijoille.
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Taidehistorian perusopinnot 25 op, LY
Taidehistorian perusopinnot tukevat taideteollisen alan opiskelijoiden ammatillista kehittymistä, tarjoavat ajankohtaisia tutkimuksellisia näkökulmia ja yleissivistävää tietoa sekä syventävät visuaalisen kulttuurin ymmärtämistä.

Terveysliikunnan perusopinnot 30 op, UEF
Opinnoissa tarkastellaan liikunnan, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa perehdytään muun muassa fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin ja terveysliikuntaan.

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op, TY
Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot antavat opiskelijalle hyvän yleiskuvan tieteenalan keskeisistä asioista ja
käsitteistä sekä tietojenkäsittelyn eri osa-alueista. Tavoitteena on perehdyttää opiskelija algoritmiseen ajatteluun,
ohjelmointiin, tietokonelaitteistoon ja sen toimintaan, tietokoneen hyväksikäyttöön sekä tietojärjestelmien analysointiin ja mallintamiseen.
Opinnot soveltuvat hyvin yliopistoon tähtääville. Väylämahdollisuudet Turun yliopistoon ovat hyvät. Opinnoista on
hyötyä myös niille, jotka haluavat pätevöityä työssään. Erityisiä pohjakoulutusvaatimuksia ei ole, mutta opiskelijan
tulee hallita tietokoneen käytön perusteet.

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op, TY
Tulevaisuudentutkimuksen opinnoilla saat tietoa, työkaluja ja menetelmiä tulevaisuuden tekemiseen! Tulevaisuudentutkimuksen opintojen aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen
että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Tulevaisuudentutkimus on monitieteinen
ala ja se tarjoaa kokonaisvaltaisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut 15 op, TY
Työskenteletpä ohjaajana tai osaamisen ja henkilöstön kehittämistehtävissä oppilaitoksessa, järjestössä tai vaikka
yrityksessä, tämä 15 op:n kokonaisuus tarjoaa niin akateemista tutkimustietoa kuin käytännön työvälineitä ohjaustyösi tueksi. Millainen on tulevaisuuden työelämä ja millaista osaamista tarvitaan? Miten ohjata ammatillista
ohjausta tarvitsevia tekemään itselle mielekkäitä ja kestäviä valintoja? Kuinka toiminnallisia menetelmiä voi käyttää osana ohjaustyötä ja opetusta? Tulevaisuusohjaus tarjoaa konkreettisia välineitä ohjaustyöhön ja innostaa tulevaisuusohjauksen kehittämiseen omassa työympäristössä.

Tuotantotalouden perusopinnot 25 op, OY
Opintokokonaisuus kattaa keskeiset tuotantotalouden teemat. Koulutus alkaa kattavalla johdannolla tuotantotalouden koko opetusalueeseen. Projektitoiminta opetetaan siinä laajuudessa, mitä tarvitaan hyvään projektityöhön
sekä projektipäällikön että projektissa työskentelevän näkökulmasta. Tuotekehitystä tarkastellaan yrityksen yhtenä ydintoimintona ja annetaan esimerkkejä tuotekehityksen johtamisesta ja toteutuksesta.
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