ENNAKKOTEHTÄVÄ 2019

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto (90 op)
Hakuaika koulutukseen on 20.3. – 3.4.2019. Haku päättyy 3.4.2019 klo 15.00. Hakemus täytetään
osoitteessa www.opintopolku.fi.
Hakijan tulee sähköisen hakemuksen lisäksi lähettää ennakkotehtävä. Ennakkotehtävä on
ladattava hakemukselle Opintopolussa. Tarvittaessa lisätietoja Saimaan ammattikorkeakoulun
hakijapalveluista, hakijapalvelut@saimia.fi

Ennakkotehtävä on ladattava Opintopolkuun 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.
Ennakkotehtävän vastaukset kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla. Vastausdokumentin pituus on
enintään neljä sivua tekstiä. Fontti 12 pistettä, Arial, riviväli 1 ja marginaalit 2 cm. Kansilehdellä
tulee olla hakijan yhteystiedot ja hakijanumero.
OSA I: Ylempi ammattikorkeakoulututkinto osana omaa urasuunnitelmaa.











urasuunnitelma
ansioluettelo (passikokoa oleva valokuva hakijasta)
mitkä ovat tärkeimmät syyt, miksi haluat suorittaa ylemmän
ammattikorkeakoulututkinnon
kuvaa omia konkreettisia vahvuuksiasi
miten ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnot tukevat
urasuunnitelmaasi ja miten aiot hyödyntää työssäsi opinnoissa hankkimaasi
liiketoimintaosaamista
mitä liiketoimintaosaamisen aluetta haluat erityisesti kehittää opintojesi
aikana
mitä konkreettista hyötyä ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta Sinulle
on
miten olet menestynyt aikaisemmin ammattikorkeakouluopinnoissa
(keskiarvo ja opinnäytetyön arvosana)
oletko jatkanut opiskelua korkeakoulututkintosi jälkeen esim.
ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnot, avoin amk:n / yliopiston kursseilla
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OSA II: Opiskeluun tarvittavan ajan hallinta.
Ylemmän amk-tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä. Opinnot järjestetään siten,
että tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa 2-2,5 vuodessa. Kaikkiaan
opiskeluun tarvittava kokonaisaika on noin 2400 tuntia.
Keskeinen opintojen pitkittymiseen tai keskeytymiseen vaikuttava syy on heikko
oman ajankäytön suunnittelu. Sitoutumista opiskeluun ja omia aikaresursseja on
syytä selvittää jo ennen opintojen aloittamista.
Pohdi ajankäyttöäsi ja mahdollisuuksiasi pitkäjännitteiseen opiskeluun alla olevien
kysymysten avulla:









miten ajankäyttösi jakaantuu tällä hetkellä
kuvaa tavanomainen viikko-ohjelmasi (havainnollista ajankäyttöäsi kuvion tai
taulukon avulla)
miten ylemmät ammattikorkeakouluopinnot muuttaisivat ajankäyttöäsi
kuinka paljon aikaa pystyt irrottamaan opiskeluun
missä ajassa suunnittelet suorittavasi ylemmän
ammattikorkeakoulututkinnon
mitkä seikat tukevat suunnitelman toteuttamista
kuvaa tukiverkostoasi ja sen vaikutusta opiskeluusi
jos Sinulla on aikaisempaa kokemusta työn ohessa opiskelusta, kerro
konkreettisin esimerkein, miten opiskelusi sujui arjen kiireessä

OSA III: Kehittämistehtävän kuvaus ja kohdeorganisaatio
Tutkintoon kuuluvan opinnäytetyön laajuus on 30 op eli noin 800 tuntia opiskelijan
työtä. Opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä tutkimus- ja kehittämistöitä, jotka
tehdään yleensä joko omassa työpaikassa tai muussa organisaatiossa.
Kirjoita esseen muotoinen kuvaus opintojen aikana tehtävästä opinnäytetyöstäsi.
Suunnitelman tulee sisältää aiheen ja kohdeorganisaation kuvaukset. Lisäksi
perustele, miksi aihe on kiinnostava Sinulle ja hyödyllinen kohdeorganisaatiolle.

