Opiskele fysioterapeutiksi
satelliittikampuksella
VUOKATTI SPORTISSA
SINUSTAKO KUNTOUTUSALAN AMMATTILAINEN?
Kouluttaudu asiakaslähtöisen työn ammattilaiseksi! Nyt on mahdollista opiskella fysioterapeutin
(AMK) tutkinto (210 opintopistettä) Kainuussa. Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Savoniaammattikorkeakoulu ja Vuokatti Sport.
Fysioterapian tavoitteena on ihmisten, niin yksilöiden kuin ryhmien, terveyden, toimintakyvyn ja
hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen sekä sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito. Se on merkittävä
osa kuntoutus-, liikunta-, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää, ja siinä pyritään saavuttamaan
asiakkaalle optimaalinen toimintakyky. Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jonka
kiinnostuksen kohteena ovat ihmisen toimintakyky ja liikkuminen.
Fysioterapeuttina työskentelet yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa. Työtehtävissä vaaditaan
hyvää palveluasennetta sekä kykyä luoda kontaktia erilaisiin asiakkaisiin ja potilaisiin.

TOTEUTA UNELMASI OPISKELEMALLA!
Opiskelet fysioterapeutiksi Savonian opetussuunnitelman mukaisesti Kainuun alueryhmässä eli ns.
satelliitissa. Opinnot etenevät Kuopiossa opiskelevan päiväryhmän mukaisesti, ja luennot seurataan
videovälitteisesti Kainuussa. Luentojen lisäksi opinnot sisältävät verkko- ja itsenäistä opiskelua,
projektityöskentelyä, taitopaja- ja simulaatioharjoituksia ja harjoittelua. Yhteensä opiskelu sisältää
noin 50 lähipäivää, joista lukuvuoden 2019 - 2020 aikana on noin 15. Lähiopiskelupäivät järjestetään
Vuokatti Sportissa. Lisäksi opiskelu sisältää harjoittelujaksoja Kainuun alueen erilaisissa terveysalan
fysioterapiayksiköissä koko opiskeluaikana yhteensä noin puolen vuoden ajan.
Opiskelu alkaa 28.8.2019, jolloin perehdyt opiskeluun ja opetussuunnitelmaan. Ensimmäisen vuoden
opinnot järjestetään avoimen amk:n polkuopiskeluna. Avoimen ammattikorkeakoulun vuosimaksu 250
€ sisältää teoriaopetuksen. Polkuopiskelijalla on avoimen amkin väylää mahdollisuus hakea tutkintoopiskelijaksi 1. vuoden suoritettujen opintojen (60 op) jälkeen. Avoimen amk:n opiskelu on omaehtoista
koulutusta ja opiskelija vastaa koulutuskustannuksista itse.

OPISKELIJAVALINTA
Polkuopiskelijaksi valinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakijat tekevät ensin pisteytettävän ennakkotehtävän.
Hyväksytyn ennakkotehtävän suorittaneista kutsutaan 30 hakijaa haastatteluun Vuokatti Sportiin.
Ennakkotehtävän viimeinen palautus on 10.4.2019 klo 15. Haastattelut ovat 13-14.5 2019. Opiskelijaksi
valitaan 16 hyväksytyn valintakokeen suorittaneista. Valintakoe on hakijalle maksuton. Muista kuluista
hakija vastaa itse. Lisätietoja ennakkotehtävästä ja ohjeet www.savonia.fi/avoin
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Hakemisesta ja avoimen AMK:n väyläopinnoista tiedustelut lehtori Mirja Halonen puh. 044 785 6412 | mirja.halonen@savonia.fi | www.savonia.fi

Kysy meiltä lisää! Koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä sinulle vastaa lehtori Anna-Leena Ruotsalainen puh. 044 785 6488 | anna-leena.ruotsalainen@savonia.fi

Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma, opetussuunnitelma

