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TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON
JOHTAVASSA KOULUTUKSESSA
Vapaasti valittavat opinnot koottu moduuleiksi

Ammattikorkeakoulututkinnon opintoihin kuuluu vapaasti valittavia opintoja. Vapaasti valittavat
täydentävän osaamisen moduulit mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen.

Moduulit ovat osaamiskokonaisuuksia. Moduuliin sisältyy tyypillisesti vähintään kaksi opintojaksoa, mutta
osaamista voidaan vaihtoehtoisesti kehittää myös projekteissa. Opintosuorituksen voi saada myös hankitun
osaamisen perusteella hyväksiluvulla tai osaamisen näytöllä.
Täydentävän osaamisen moduulit sopivat hyvin myös jatkokoulutukseksi tutkinnon suorittaneille ja
pääsääntöisesti niihin voi ilmoittautua mukaan avoimen korkeakoulun opiskelijaksi.
Moduulit syventävät aihealueen osaamista

Täydentävän osaamisen moduulin laajuus on 15 - 30 opintopistettä. Täydentävän osaamisen moduulit
yksilöllistävät opiskelijan opintopolun ja osaamisen. Tutkintoon voi sisällyttää sellaisia täydentävän
osaamisen moduuleja, jotka vastaavat opiskelijan ammatillisia tavoitteita. Vapaasti valittavien opintojen
soveltuvuudesta tutkintoon sovitaan opettajatuutorin kanssa ennakkoon.
Opinnoissa oppiminen sidotaan työelämän kehittämiseen ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Moduuleille on
määritelty osaamistavoitteet työelämän tulevaisuuden tarpeiden ja tutkimuksesta nousevien osaamisten
pohjalta.
Opintojen suorittaminen

Tarjonnasta ilmenee, mitä opintoja Laureassa on suunniteltu tarjottavan. Kaikkia opintoja ei toteuteta
vuosittain, vaan opintotarjonta suunnitellaan ja julkaistaan aina lukuvuosittain kysynnän perusteella.
Moduulissa määriteltyä osaamista voi kehittää joko osallistumalla opintojaksoihin tai työskentelemällä
projekteissa. Joissain koulutusmuodoissa projektit ovat ensisijainen tapa kerryttää opintopisteitä.
Opintojakson ja projektin toteutussuunnitelmassa esitetään opinnon tosiasiallinen alku- ja
loppupäivämäärä, toteuttava kampus, opetuskieli, ilmoittautumisaika, opintopistemäärä,
osaamistavoitteet, arviointikriteerit ja arvioinnin kohteet, toteutustapa, opinnon työmäärä ja pakollinen
kirjallisuus. Jokaisen opinnonalussa käydään yhdessä opiskelijoiden kanssa läpi osaamistavoitteet,
aikataulu ja arviointikriteerit.
Projektin aihe ja siitä syntyvä osaaminen täsmentyvät projektin tullessa tarjontaan. Projektien laajuus
sovitaan tapauskohtaisesti.
Opinnot voidaan toteuttaa suomeksi tai englanniksi. Opintojen kieli päätetään lukukausittain ja se ilmenee
opinnon toteutussuunnitelmasta.
Osaamisen syventämiseksi kokonaisten moduulien valitseminen on suositeltavaa, mutta myös yksittäisten
opintojaksojen tai projektien valitseminen moduuleista on mahdollista.

Joustavat täydentävien opintojen suoritus- ja erikoistumismahdollisuudet

Täydentäväksi osaamiseksi käyvät mitkä tahansa korkeakoulutasoiset opinnot sikäli, kun
tutkintovaatimuksiin ei toisin ole kirjattu. Tässä opetussuunnitelmassa esitetyn täydentävän osaamisen
lisäksi opiskelija voi esimerkiksi





valita täydentävän osaamisen moduuleja Laurean eri kampuksilta
valita toisen koulutuksen ydinosaamisen moduulin opinnot täydentäväksi osaamisekseen
valita ristiinopiskelulle avoimia opintoja, joita esimerkiksi Laurean, Haaga-Helian ja Metropolian
(3AMK) sekä Aalto-yliopiston yhteisessä tarjonnassa tarjotaan sekä
osallistua opiskelijavaihtoon.

Opetussuunnitelman kehittäminen

Täydentävän osaamisen moduulien tarjontaa kehitetään jatkuvasti työelämän tarpeita vastaavaksi eli
tarjonta voi muuttua opintojen aikana. Ajantasaiset suunnitelmat täydentävän osaamisen opintojen
tarjonnasta julkaistaan lukuvuosittain.

