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Koulutuksen tehtävät
ja tavoitteet
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon
työntekijöille, jotka haluavat kehittää osaamistaan
asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtäviin sekä
palveluiden uudistamiseen.
Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina, joista osa
englannin kielellä. Koulutus rakentuu
ammattikorkeakoulututkinnon ja sen jälkeisen
työkokemuksen tuottaman osaamisen pohjalle.
Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa kriisi- ja
erityistilanteiden johtamisen osaajia. Tutkinnon jälkeen voi
sijoittua mm. esimieheksi sosiaali- ja terveystoimen tehtäviin
tai asiantuntijaksi kriisi- ja erityistilanteiden johtamiseen.
Opinnot painottuvat ennalta ehkäisevään kriisityöhön ja
varautumiseen sekä kriisi- ja erityistilanteiden johtamiseen.
Lähi- ja verkko-ohjauksen ja -opetuksen lisäksi tutkintoohjelmaan sisältyy kansallisia ja kansainvälisiä monipotilas- ja
suuronnettomuusharjoituksia sekä simulaatioharjoituksia
mm. Simulaatiosairaalassa, josta voit lukea lisää osoitteessa:
http://www.laurea.fi/fi/hyvinkaa/csimac/
simulaatiosairaala

Opiskelu on monimuotokoulutusta.
Kahden päivän lähiopetus pidetään
Laurea Hyvinkään paikallisyksikössä, Uudenmaankatu 22.

Syksyn 2014 lähiopiskelupäivät
4.-6.9.
johtamissymposium 2.-4.10.
6.-8.11.
11.-13.12.

Kevään 2015 lähiopiskelupäivät
15.-17.1.
12.-14.2.
12.-14.3.
9.-11.4.
15.-16.5.
11.-13.6.
Lisäksi varauduttava muihin järjestettäviin ulkopuolisiin
koulutuksiin tai harjoituksiin, esimerkiksi
suuronnettomuus-harjoituksiin erikseen sovittavan
aikataulun mukaisesti.

Hakukelpoisuus
Hakukelpoisuuden ylempään AMK -tutkintoon antaa
soveltuva ammattikorkeakoulututkinto esim.
Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK),
fysioterapeutti (AMK), sosionomi (AMK) tai muu
soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen
hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus
asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi käy se ala, jolle
olet nyt hakemassa ja ala, jolta korkeakoulututkintosi
on.
Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun
opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
jälkeen hankittua työkokemusta. Myös tässä
tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu
vähintään kolmen vuoden työkokemus.
(Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta
411/2005).
Vaadittava työkokemus on kolme vuotta sosiaali- ja
terveydenhuollon alalta ja erityisesti akuuttihoidosta ja
kriisityöstä.

Valintaperusteet
Valinta tehdään valintakokeesta sekä opinnäytetyön
arvosanasta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden
perusteella.

Tutustu tarkemmin valintaperusteisiin osoitteessa

http://www.laurea.fi/fi/hakeminen/ylemmat-amktutkinnot/Valintaperusteet/Sivut/default.aspx
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