
Humanistinen 
ammattikorkeakoulu

AVOIN AMMATTI-
KORKEAKOULU 
Kurkistuskurssit

Haluatko 
tutustua 
korkea-
kouluopintoihin? 
Humakin avoin ammattikorkeakoulu  
tarjoaa sinulle mahdollisuuden tutustua 
korkeakouluopintoihin, eri aloihin ja  
opintojen edellyttämiin valmiuksiin jo  
opintojesi aikana.

Kurkistus kulttuurituottaja-, tulkki- ja  
yhteisöpedagogin opintoihin helpottaa 
alan valintaa.

Voit ilmoittautua kurkistuskursseihin  
tämän esitteen lopussa olevasta linkistä.

 

Kulttuurituotannon koulutus

Tulkkauksen koulutus

Yhteisöpedagogin koulutus

www.humak.fi



Kulttuurituotannon koulutus
Kulttuurituotannon perusteet 3 op -kurkistuskurssilla tutustutaan eri-
laisiin kulttuurituotantoihin ja kulttuurituottajiin, sisällölliseen ja tekniseen 
tuotantoon sekä tuotannon talouteen ja johtamiseen. Kurssi toteutetaan ko-
konaan verkossa itsenäisesti ja voit aloittaa sen milloin tahansa ajalla 2.9.2019-
24.5.2020. Suoritusaikaa on 31.7.2020 asti.

Kurssi on osa laajempaa Kulttuurituotannon perusteet 10 op -opintojaksoa, 
joka sisältyy kulttuurituottaja AMK-tutkintoon.  Suoritettuasi kurssin hyväksy-
tysti saat siitä 3 opintopistettä avoimen AMK:n suorituksena. Opinnot hyväksi-
luetaan myöhemmin tutkintoosi,  mikäli aloitat opiskelijana Humakissa. 

Tulkkauksen koulutus
Tulkkauksen koulutus tarjoaa kahta kurkistuskurssia: toinen painottuen suo-
malaiseen viittomakieleen ja toinen puhevammaisten tulkkaukseen sekä vaih-
toehtoisiin kommunikaatiomenetelmiin.

Otetta suomalaiseen viittomakieleen 2 op -kurkistuskurssilla tutustutaan 
suomalaiseen viittomakieleen sekä viittomakieliseen kulttuuriin. Opit kerto-
maan itsestäsi ja lähiympäristöstäsi. Sormiaakkoset, numerot ja lauserakentei-
den perusteet tulevat tutuksi.

Otetta puhevammaisten tulkkaukseen 2 op -kurkistuskurssilla tutustutaan 
puhevammaisten tulkkauspalveluun, asiakasryhmiin sekä vaihtoehtoisiin kom-
munikaatiomenetelmiin. Kurssilla pohdit mm. multimodaalista vuorovaikutusta 
ja opit käyttämään kuvatyökalua.

Molemmat kurssit toteutetaan kokonaan verkossa itsenäisesti ja voit aloittaa 
ne milloin tahansa ajalla 2.9.2019-24.5.2020. Suoritusaikaa on 31.7.2020 asti. 
Kurssit ovat osa Tulkki (AMK) -tutkintoa. Suoritettuasi kurssin hyväksytysti saat 
siitä 2 opintopistettä avoimen AMK:n suorituksena. Opinnot hyväksiluetaan 
myöhemmin tutkintoosi,  mikäli aloitat opiskelijana Humakissa. 

KURKISTUSKURSSIT



Yhteisöpedagogin koulutus
Yhteisöpedagogi – ihmissuhdetyön ammattilainen 3 op -kurkistuskurssi joh-
dattaa tutustumaan yhteisöpedagogin työhön järjestö- ja nuorisoalalla. Kurssilla 
tutustutaan työssä tärkeisiin eettisiin ohjeisiin ja yhteisöpedagogien uratarinoi-
hin. Uratarinoiden esimerkkien kautta tutuksi tulevat yhteisöpedagogin työssä 
tärkeät taidot, esimerkiksi yksilöiden ja ryhmien ohjaaminen ja erilaisten mene-
telmien hyödyntäminen ohjaustyössä, vaikuttaminen yhteiskunnallisiin asioihin 
sekä toimintatapojen kehittämiseen. Kurssi toteutetaan kokonaan verkossa itse-
näisesti ja voit aloittaa sen milloin tahansa ajalla 2.9.2019-24.5.2020. Suoritusai-
kaa on 31.7.2020 asti.

Kurssi on osa Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op -opintojaksoa, joka sisältyy 
yhteisöpedagogi AMK-tutkintoon. Suoritettuasi kurssin hyväksytysti saat siitä 3 
opintopistettä avoimen AMK:n suorituksena. Opinnot hyväksiluetaan myöhem-
min tutkintoosi,  mikäli aloitat opiskelijana Humakissa.

Ilmoittautuminen kurkistuskurssille
Mikäli kiinnostuit kurkistuskursseistamme ja haluat osallistua jollekin niistä, 
ilmoittaudu tämän linkin kautta. Ilmoittautuminen on mahdollista 24.5.2020 asti. 

Saat tunnukset Humakin järjestelmiin ja voit aloittaa opiskelun itsellesi sopivana 
hetkenä!

https://elomake.humak.fi/lomakkeet/295/lomake.html

Kurkistuskurssit ovat ilmaisia toisen asteen opiskelijoille.

www.humak.fi
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Hu mak – avoin AMK
https://www.humak.fi/avoin-amk/

Humakin avoin AMK:n tarjoaa yksittäisiä opintojaksoja, 
osaamiskokonaisuuksia ja väyläopintoja sekä kurkistuskurs-
seja AMK-opintoihin. Opinnot ovat osia tutkinto-opinnois-
tamme.

Lue lisää
• avoimesta AMK:sta https://www.humak.fi/avoin-amk/ 

• väyläopinnoista (60 op) https://www.humak.fi/avoin-
amk/vaylaopinnot-tutkintokoulutukseen/ 

• yksittäisistä opintojaksoista verkkokaupastamme  
https://kauppa.humak.fi/ 

• ilmoittautumisesta ja maksuista: https://www.humak.fi/
avoin-amk/ilmoittautuminen-avoimeen/

www.humak.fi
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